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Klíčové problémy dlouhodobého rozvoje
čs. palivoenergetického komplexu

Ing. Petr Kopáč, ing. Jan Bláha, ing. Miloslav Piha

Správná funkce národního hospodářství je bezprostředně vázána na schopnost PEK

zabezpečovat v požadovaném množství a kvalitě, v daném místě a čase, s potřebnou

spolehlivostí jednotlivé formy energie. Naopak rozvoj PEK je podmíněn zabezpečením

ze strany NH potřebnými investicemi, pracovními silami, dováženými surovinami atd.

Tato náročnost PEK na značný objem vstupů z NH spolu s dlouhými investičními

cykly výstavby komponent jeho zdrojové části vyžaduje, aby byly s dostatečným časo-

vým předstihem identifikovány rozhodující klíčové problémy, jejichž včasné vyřešení

podmiňuje optimální rozvoj PEK. Z tohoto hlediska je nezbytné v současnosti se za-

bývat obdobím, zahrnujícím 1. třetinu 21. století.

Vzhledem k tomu, že v oblasti národohospodářského výzkumu neexistují ustálené

pracovní představy o hospodářském rozvoji k tak vzdálenému časovému horizontu, by-

lo nutné při identifikaci klíčových problémů volit diferencované metodické přístupy:

- Do roku 2000 jsou cíle v oblasti životní úrovně a jim odpovídající struktura a vý-

konnost čs. ekonomiky včetně hlavních strategických zásad rozvoje zdrojové části

čs. PEK dány závěry XVII. sjezdu KSČ.

- Další rozvoj národního hospodářství do r. 2010 byl charakterizován vlastní pracov-

ní hypotézou.

- Na tuto hypotézu navázala pracovní představa o možném vývoji životní úrovně a hos-

podářského růstu po roce 2010, na jejímž základě byla kvantifikována první pra-

covní představa o cílových hodnotách společenské potřeby paliv a energie k hori-

zontu 2030.

Těmito výchozími informacemi byl vymezen prostor pro identifikaci jednotlivých

klíčových problémů na celém čs. PEK a v jednotlivých soustavách.

Tyto klíčové problémy byly na základě analýzy podkladů, vypracovaných v 1. fázi

řešení, identifikovány a charakterizovány na různé hierarchické úrovni:

- národní hospodářství,

- PEK jako celek /průřezové problémy/,

- jednotlivé subsystémy PEK /technické a technologické problémy/.

Rozhodující klíčové problémy, jejichž včasné řešení podmiňuje dynamický rozvoj

PEK, jsou uvedeny v následujícím přehledu.

1. PALIVOENERGETICKé ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍCH A HOSPODÁŘSKÝCH CÍLQ V DLOUHODOBĚ

PERSPEKTIVĚ

Identifikace tohoto klíčového problému vyžadovala stanovení perspektivních

energetických potřeb NH. Pro období do r. 2010 byly tyto potřeby ve vazbě na konkrét-

ní sociální cíle v nevýrobní oblasti a ekonomické cíle v oblasti výrobní sféry sta-

noveny modelovými propočty. Vycházelo se přitom ze sociálně ekonomických cílu do



r.2000 a hypotézy jejich vývoje do r. 2010, specifikovaných v předcházející fázi

prací.

Nejprve byla propočtena konečná spotřeba paliv a energie, jejíž proynóza je

charakterizována nízkým, ale trvalým růstem spotřeby v průmyslu a stavebnictví. Spo-

třeba paliv a energie nevýrobní sféry jako výraz zkvalitňování služeb obyvatelstvu

a růstu jeho životní úrovně vzrůstá přibližně třikrát rychlejším tempem, než spo-

třeba výrobní sféry. Dynamicky se rozvíjejí elektřina, zemní plyn a teplo, výrazně

klesá spotřeba pevných a kapalných paliv. V prognóze jsou uvažovány změny struktury

NH jednak v oblasti meziresortní /růst elektrotechnického průmyslu a všeobecného

strojírenství, omezení růstu hutnictví a těžkčho strojírenství/, jednak v oblasti

vnitroresortní/přesun od energeticky náročné výroby k výrobě méně energeticky nároč-

né/. Vliv rozvoje vědy a techniky je zohledněn zejména formou velkých inovací /no-

vé technologie, zvláště v hutnictví, vyšší nasazení elektřiny ve spotřebě, roboti-

zace a automatizace výrobních procesů, rozvoj biotechnologií atd./.

Na základě prognózy konečné spotřeby do r. 2010 byla propočtena potřebná úro-

veň prvotních zdrojů:

Prvotní zdroje
v zemi použité

Jaderná elektřina

Hnědé uhlí

Dovoz zemního
plynu

Dovoz ropy

mil

mil

mld

mil

PJ

-tmp

TWh

.t

.m
3

. t

1985

3 128,4

106,7

11,8

1OO,4

9,4

16,6

2000

3 482,8

118,8

61,5

82,0

18,9

11,5

2010

3 739,O

127,6

111,0

64,0

22,9

8,0

Energetická náročnost tvorby národního důchodu klesá na 63 % v roce 2000 a na

46 % v roce 2010 proti úrovni roku 1985. Tato alternativa palivoenergetického za-

bezpečení sociálně ekonomických cílů je tedy v souladu s úkolem XVII. sjezdu KSČ,

který stanoví pokles energetické náročnosti národního důchodu v roce 2000 nejméně

o jednu třetinu hodnoty roku 1985.

Orientační ověření ekonomické náročnosti však ukazuje, že v této alternativě

nedojde k výraznějšímu snížení investiční a devizové náročnosti v oblasti zabezpečo-

vání prvotních zdrojů energie a nevytváří se tak dostatečný prostor pro realizaci

dalších rozhodujících intenzifikačních záměrů v čs. ekonomice.

Další fáze prací na tomto klíčovém problému byla zaměřena na stanovení objemu

zdrojů, potřebných pro efektivní rozvoj NH po roce 2010.

S využitím pracovní představy o dalším vývoji společnosti byly výsledky prog-

nózy konečné spotřeby paliv a energie do r. 2010 promítnuty do období k r. 2O3O.

Z těchto propočtů je zřejmé, že pokračování jakéhokoliv, byt sebemírnějšího růstu

konečné spotřeby výrobní sféry vede k takovým požadavkům na energetické zdroje, kte-

ré z dnešního pohledu nejsou reálně zajistitelné ani tuzemskými, ani dováženými

zdroji. Proto by po roce 2010 muselo dojít k prudkému zvratu ve vývoji energetické

náročnosti, který by při stálém růstu elektřiny vedl k výraznému absolutnímu pokle-

su nároků výrobní sféry na paliva a teplo. Takový přesun řešení problému výrazného

snížení energetické náročnosti za rok 2010 by jistě vyvolal v tomto období vážné



komplikace. Proto je nezbytné zabezpečil, progres ivnější snižování energetické ná-

ročnosti již od současnosti, a to realizací energeticky méně náročné alternativy

konečné spotřeby výrobní sféry.

Snížení nároků na prvotní energetické zdro}t? odpovídající takové efektívnej i-í

alternativě /k roku 2000 na cca 116 mil. tn.p a k roku 2O1O na cca 120 mil. t.mp/ Ly

ve svých důsledcích znamenalo možnost přesunu investičních a devizových prostřeaků
d o
 jiných odvětví NH a jejich efektivnější využití. Tato alternativa vývoje konc-čru

spotřeby výrobní sféry je ovšem podmíněna:

- výraznější změnou struktury ekonomiky směrem k energeticky méně náročným odvet víi:

a oborům,

- podstatně vyšším zhodnocením energie ve finálních výrobcích vlivem vnitroodvčtvo-

vých a vnitrooborových inovací a zvýšením kvality produkce,

- dalším podstatným snížením energetické náročnosti technickými prostředky pomoc:

většího uplatnení VTR.

Je tedy zřejmé, že řešení tohoto klíčového problému není pouze záležitostí PEK,

ale musí probíhat kontinuálně v iterativním dialogovém režimu mezi národohospodářským

výzkumem, decisní sférou a odvětvovými výzkumnými ústavy. Jen tak bude možno zabez-

pečit konzistentnost prognóz na všech úrovních.

2. MOŽNOSTI STANOVENÍ OBJEKTIVNĚ NUTNÉ VÝŽE POTŘEB ELEKTŘINY V NÁRODNÍM

HOSPODÁŘSTVÍ

Elektřina je progresivní formou energie, jejíž dostatečná disponibilita v bu-

doucnosti musí vytvořit předpoklad pro realizaci vědeckotechnického rozvoje ve vý-

robě. Stanovení objektivně nutné výše perspektivní spotřeby elektřiny v NH je prob-

lém, který je nutno řešit komplexně, ve vazbě na řadu ovlivňujících faktorů.

Z mezinárodního porovnání konečné spotřeby elektřiny v přepočtu na 1 obyvatele

vyplývá, že v současné době je čs. NH sice nedostatečně zásobeno el. energií, to je

však způsobeno zcela nedostatečným sycením nevýrobní sféry. Naopak výrobní sféra

se jeví jako dostatečně zásobená, zhruba na vírovni vyspělých států s energeticky

náročnou strukturou průmyslu. Mezinárodní srovnání však ukazují, že pro efektivnost

ekonomiky nemá rozhodující význam výše spotřeby elektřiny, ale míra jejího zhodnoce-

ní v celém řetězci NH až do finálního užitku. Právě v ČSSR hlavním problémem spotre-

by elektrické energie ve výrobní sféře zůstává nízký stupeň zhodnocení.

Perspektivní potřeba elektřiny může být vymezena dvěma krajními koncepcemi. Za

předpokladu, že bude i v budoucnu zachováno dosavadní nízké tempo zvyšování míry

zhodnocení elektřiny ve výrobní sféře a budeme-li rozvíjet elektrizaci nevýrobní

sféry a cílem přiblížit se vyspělým státům, může se ukázat, že potřebné tempo růstu

zdrojů by mělo předbíhat tempo ekonomického růstu. Realizace takové koncepce bude

nepochybně omezena shora technickými možnostmi rozvoje elektroenergetiky. Na druhé

straně je možné uvažovat i do budoucna minimální sycení nevýrobní sféry elektřinou

/při zajištění otopu a přípravy teplé užitkové vody především na bázi CZT a zemního

plynu/ a navíc výrazné zvýšení míry zhodnocení elektřiny ve výrobní sféře. Realiza-

ce této druhé mezní koncepce vystačí jistě se značně nižšími přírůstky elektrické

energie.

V rozmezí uvedených dvou mezních koncepcí je možné sestavovat soubory výcho-

zích předpokladů, které vedou k různým scénářům budoucího vývoje NH a v návaznosti
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mimo s féru výzkumu.

3. ĽKOLOGJCKÉ ASPĽKTY V RÁMCI DLOĽHOnCBi' iJTiť.TLGIb ČS • PLT.

Zneči.štování ovzduší je považováno : .* v.lavr.i n e g a t i v n í doj-ud j.-".-•..-•• - rar ~

PLK na ž i v o t n í p r o s t r e d í . Přitom ze spa lování fos i l r . :'cn p a l i v pochází j :-j - : > v

emis í plynných l á t e k , k t o r é obsahuj í řa>.!u š k o d l i v i n . V pos lední dobe jť r.ii

pozornost věnována crnisíri oxidů s í r y , zeim^na SO^, a to v s o u v i s l o s t i s .v

zhoršovdním ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í v mnoha č.ístech Evropy a sjnezinárodjííiui áiri

podepsanvni v i ť'Lo o!>l .íst i . I když je dnes známo, že SO^ není jedinou a samostatné

pMsobící l á t k o u , v y v o l á v a j í c í vážnó poškozováni ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í , .iiř- žu t y t o

dčitiky jsou vyvolány synerc/ismein různých i a t e k , p r e s i c se dnes řr tens • rc;^iť-ii,u ojiu

s í S0 2 považuje za h lavní a výchozí prvek z lepšován: .-i volního jjroiurv.ľľ.

V řs:;R se na vzniki: c : i i s í SO, v ne jvrotč í mír'- po>iiioji pi'oct-í:y sjja:r v.íri í t u -

hých p a l i v . V n á s l e d u j í c í (.."ibulce n př i loženém yr-ifu je uveden noívy vyvo oni s í

SO2 az ao roku 2 n j o , l i m i t y s tanovené SK V'I'Rl k roku 1993 a 2O00 a <•' •-. 1 •:.• ••snn vr<?^po

kládaný vývoj l i m i t ů po roce 2000 /odvozený z nezbytného postupné;^, sn ižování c n i -

s í SO2 k referenčnímu roku 1980/.

Rok 1990 1993 2OOO 2O1O 2 -.0

EmiseS0
2
 2 98O

Limity

Nadlimitní emise

2

2

774

170

574

2

1

293

900

393

1

1

713

337

i b j

'* -Á

k-, -' 0

Z tabulky a grafu je patrné, že propočtený pokles r-misí SO_ .-; •. .r-speurr.'-in/i;.

nižšího množství spalovaných fosilních paliva předpokládaného poklesu jc-ich sir-

natosti není natolik dostatečný, aby pokryl potřebné snížení až na pořadov^-é li-

mity.

Řešení problematiky nadlimitních emisí bude zpočátku založeno převážně na tech-

nických opatřeních, na aplikaci odsiřovacích technologií. Přitom zásadní řešení

problematiky emisí S0
2
 s ohledem na potřebu splnění limitů stanovených SK VTRT k ro-

ku 1993/95/ a 2O00 nemůže spočívat pouze na' resortu paliv a energetiky, ale n.usa.

být zaj:.-.!/''no úéir.rými opatřeními i v jiných resortech, u nichž na rozdíl oc FWPE

dosažení limitů není iosud v dostatečné míro zabezpocc-no.V dalsir: období pak —,usí

nastoupit komplexní raš'"-:', spočívající na výraznějším uplatněni- dalších faktorů,

zejména snižování enerqol ické náročnosti NH, zlepšení struktury enortetické biiar.o

zvyšováním oodílu zemního plynu a jacerné elektriny a tepla, a rovněž další tech-

nická opatrení /kombinované paroplynové cykly, energoehemické syplemy, apod./.

A. ZABEZPEČEN f ppypzu PAL]V A ENERGIE

Dovážor.á paliva a energie tvoří významnou položku čs. palivocnergeLiokó bilan-

ce, v srurasné dobe činí cca 4O *• objemu prvotnícľ" energetických zrirojii. Perspektiv-

ní? bude o i co podíj dovozu paliv klesat, alo por.xsie podíl jaderné er.0r.7iu, \^/rábčné

na bází dovážených palivových článku, takže .íovo/ paliv a energie bude stále tvořit

podstatnou část dovozních nákladů /v současnost-i riy.í cca 60 % celkového dovozu

z SSSR/.



Z hlediska vývoje celosvetových zásoL o;; y je <j»ilež J t<?, z<: podle dosavadních

informací se SSSR podílí na těchto zásobiac!", pouzfi *í %. Je tedy nutrii r̂oíj.-oiO ádat,

že náš dovoz ropy ze SSSR bude pc'Mjjektivre stále kíc-sat. Naopak Ľ zejfi ÍJJ'.. ; /..::J

je podíl SSSR na svetových zásobách t drnět 4O %. í"\ .:ická dostupnost bude t<?'iy umož-

ňovat dlouhodobou orientaci čs. PbK na dcvr<z z<. :,'.ní :.•.. ;-lynú.

Významnou položku bude perspektívne tvořit ď.-voz ei. v » r u e . Prudký rozvoj

jaderné energetiky zřejmě během několika desetiletí vyčerpá vhodné Jokality i-ro vý-

stavbu jaderných elektráren v ČSSR. Další rozvoj clektriza_-e bude nutno řešit for-

mou výstavby zdrojů mimo naše dzemí a následným covozera elektriny.

Realizace všech dovozů je však závislá na schopnosti čs. ekonomiky vytvářet

vhodný platební ekvivalent. Dosavadní forma čs. investiční' účasti na výstavů*? ol*-

iektů v SSSR je velmi náročná na čs. NH. Perspektivné by úhrada potřebných dovozů

mohla být realizována strojírenským a spotřebním zbož;'r. ve struktuře %JÍ i jat-eliw? jro

SSSR d efektivní pro ČSSR.

5. ZAJIŠTĚNÍ MOBILNÍCH POHONS A PETROCHEMICKÝCH SUROVIN

Jak vyplývá z rozboru klíčového problému č. 4, je nutné uvažovat v následují-

cích desetiletích s trvalým poklesem dovozu ropy z SSSR. Tento pokles by mohl být

za příznivých ekonomických podmínek jen částečně kompenzován dovozem ropy ze Stře'-

níno východu.

Z toho vyplývá zásadní problém zajištění mobilních pohonů a petrochemických

surovin, které jsou v současnosti téměř výhradně záv'islé na ropných produktech. Mož-

nosti perspektivního řešení budou rozdílné v jednotlivých oblastech spotřeby.

Železniční a městská hromadná doprava může být elektrizována až z 90 %. V sil-

niční dopravy výhledy větší elektrizace nejsou zatím příliš optimistické. Je aožno

uvažovat s částečnou substitucí kapalných paliv zemním plynem stlačeným, event, zka-

palněným. Relativně nejjednodušší je v silniční dopravě užití metanolu v různém po-

měru s klasickými kapalnými palivy.

Koncepci obnovy rafinerií po r. 2OOO je proto nutno orientovat na:

- efektivní zpracování 5-8 mil. t ropy na světlá kapalná paliva,

- výrobu cca 4 mil. t metanolu na bázi zemního plynu,

- výrobu petrochemikálii ze syntézního plynu na bázi zemního plynu,

- převod cca 3 mil. t metanolu na motorová kapalná paliva uhlovodíkového typu.

V další fázi v závislosti na disponibilitě dovážené ropy a zemního plynu bude

nezbytná změna surovinové základny na tuzemské hnědé uhlí. Alternativou tohoto řeše-

ní' může být integrační akce na dzemí PLR nebo SSSR, kde by se kvalitnější uhlí mo-

hlo zpracovávat s větší efektivností a metanol, event, kapalná paliva pak dovážet

produktovody.

6. NOVĚ ENERGOCHEMICKÉ SYSTĚMY

Nové uspořádání energetického hospodářství, někdy označované jako horizontálně

integrované energetické systémy, s využitím jak dříve známých technologií v inovo-

vaném provedení, tak úplně nových, dosud nepropracovaných postupu a ve spojení s ja-

dernou energetikou může zabezpečit:

- značnou flexibilitu produktů pro energetické, alo i neenorgetieke užití,

- minimalizaci škodlivých vlivů na životní prostředí.



Základní etysienkou tčcijto novýcä: .systénu jv ou-í'.iu.'ut Z e:i«.-r'3eiicl;<:-ha hospodář -

ství proces přímého spalování fosilních pdijv, j-r i ku.?rém vzniká niouutn; proud škod-

livých emisí /CO.. SO,, KO atd./. Omezoval vyto <?iuií,e v procesu si-.alo- .J:;:' nebo do-

konce si \io něm je nejen technicky složíte j n á k J adné, alo hlavne no ct«;-
L
 jtcenť-

účinné. V novém uspořádání se uhlíková !-á/e f os i ir.'ícl. paj . v /pi~<.
a
váž:v uhlí/ převádí

zejména na syntézní plyn /tj. vodík a oxid :si.'.-inatý v rúzn<":m pomeru/, *.̂<---rý je u m -

verzálním sne z i produktom, umožňujícím iak vyreb-j širokého spektra ener :<_ ticKých i ne-

enerqetických produktu, tak i přímé spalování. Relativně î alý objem ?•}'..'.<• zriíbo ply-

nu proti kouřovým zplodinám při spalování vzduchem uirožňuje jeho dokonají vyčištění

od všech příměsí, které by se mohly škodlivé pr<">j<>vi» při dalším použiti. Keabytnou

podmínkou efektivnosti nového uspořádání je propojení s jadernou energetikou, dodá-

vající elektřinu a nízkopotenciální teplo, nebo při užití vysokoteplotních reaktoru

také vysokopotenciálr.í teplo.

V podmínkách ČSSR mohou nové systémy přispět k rc-sení těchto probíc-jnů:

- využití méně hodnotného uhlí s vysokysi. obsahom síry a dalších škodlivin zplyňová-

ním na topný plyn, použitelný" pro výrobu elektřiny »« tepla,

- využití vhodné uložených slojí podzemním zplyňováním na topný yiyu obdour-ríno uži-

tí /při užití kyslíku jako zplyňovacího media nebo tepla z jaderného reaktoru/.

- řešení klíčového problému č. 5 výrobou syntézního plynu ze zemního piyr.y a perspek-

tivně i uhlí s následnou konverzí na metanol, syntetická kapalná paliva a ra pet-

rochemikálie.

Tato řešení budou vždy investičně velmi náročná a bude je nutno pečlivé porov-

návat s jinými alternativami /např. s možností dovozu/. Potřebná technologie exis-

tuje ve světě i u nás v různém stadiu rozpracovanosti a proto je nezcytné uvažovat

s etapovým za/áděním těchto energochemických systémů. V první fázi s« zřejmě uplat-

ní inovované klasické technologie ve spojení s JEOT.

7. OSTATNÍ KLÍČOVĚ PROBLÉMY ROZVOJE ZDROJOVĚ ČÁSTI PEK

Dlouhodobý vývoj zdrojů paliv a energie lze charakterizovat těmito i.onden'-emi:

- restrukturalizací zdrojů,

- další koncentrací výroby energie,

- inovacemi vyšších řádů.

Restrukturalizace zdrojů bude zaměřena především na vyšší podíl jaderné ener-

getiky pro zajištění jak vyšší elektrizace, tak centralizovaného tepla. V souladu

s tím bude pokračovat omezování výroby elektřiny z fosilních paliv v kondenzačním

cyklu a přechod na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, s doprovodným srn žovánín

těžby energetického uhlí. Bude pokračovat náhrada ropných produktů v přeměnách ji-

nými zdroji /uhlím, zemním plyrem, jaderným teplem/ spolu s hlubším zpracováním ro-

py na světlé produkty. Poroste plynofikace na bázi dováženého zemního plynu.

Růst koncentrace výroby energie se projeví nodnak omezováním výroby tepla i

elektřiny v závodních zdrojích a koncentrací do zdrojů veřejných /FMPE/, jednak

koncentrací výroby v samotné veřejné energetice do větších výrobních jednotek,

s větší kapacitou instalovaného výkonu.

Očekávané inovace vyšších řádů budou např. tyto:

- odběrová soustrojí v JE
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- vysokoteplotní a rychli /jnnczivé/ reaktory

- fluidní spalování méně hodnotného uhlí a oasir'

- v/užití uhlí a zemního plynu jako enerijíHrr.-.-í.ucktí suroviny

- dálkové přenosy nízkopotenciálního tepla jak klasicky, tak v chemicky vázané f o —

mě, a vysokopotenciálního !-epla v che:uicky vázané formě.

S těmito tendencemi je v jednotlivých subsystémech PEK spojena řada problémů,

které je nuť:é řešit.

Další vývoj uhelného průmyslu je úzce spjat Ä omezováním přeměn na bázi fosil-

ních paliv, s vývojem metalurgie a s novou úlohou uhlí, zejména hnědého, jako ener-

gochemické suroviny.Přitom národohospodářské zdroje akumulace budou limitovat inves-

tice do palivoenergetické základny, což při známé investiční náročnosti jaderné

energetiky a energochemických kombinátu bude omezovat možnosti investic do těžby

uhlí. Proto bude nutné přehodnotit jak termíny výstavby a kapacity budovaných dolu,

tak vývoj těžeb ve stávajících objektech.

Rozvoj plynofikace, založený na dovozu zemního plynu z SSSR, je nezbytné zabez-

pečit včasnou přípravou nových dohod, zajištujících dlouhodobou efektivnost těchto

dovozů, jak je uvedeno*v klíčovém problému č. 4. Dalším problémem je obnova a rozvoj

jak dálkovodů, tak místních sítí a zajištění adekvátního rozsahu zásobníků plynu

a špičkových zdrojů.

Rozvoj jaderné energetiky vyžaduje řešení zejména těchto problémů:

- vypracování koncepce výstavby cyklicky obnovovaných jaderných centrál s vysokými

odběry nízkopotenciálního tepla, alokovaných v oblastech s koncentrovanou spotře-

bou tepla a vypracování navazující koncepce výstavby dálkových přenosů teplo,

- zavedení reaktorů s pružnou regulací výkonu,

- přechod na rychlé reaktory, které mohou být základem alternativy zajištování tepla

všech potenciálů na bázi elektřiny,

- přechod na vysokoteplotní reaktory jako zdroj vysokopotenciálního tepla pro tech-

nologické užití a navazující problematikou dálkových přenosů tohoto tepla v che-

micky vázané formě,

- likvidace dožitých jaderných bloků,

- zavedení malých jaderných výtopen.

V energetikce na bázi fosilních paliv bude nutno zabezpečit rekonstrukci kond.

elektráren na KEOT, modernizaci a obnovu kotelního fondu, zejména s využitím fluid-

ního spalování méněhodnotných paliv s odsiřováním.

V hydroenergetice se problematika soustřeauje ve vazbě na jadernou energetiku

do denní a týdenní akumulace energie z JE a na krytí špičkového zatížení. Jde tedy

především o velké přečerpací elektrárny.

Problémy jsou rovněž v rozvodu elektřiny, zejména v distribučním rozvodu je

nutné dohnat zpoždění jeho obnovy i technického rozvoje a modernizovat jeho řízení.

Současný stav distribučního rozvodu se již dostává do rozporu s úkoly rozvoje elekt-

rizace.

Z identifikace a analýzy předcházejících klíčových problémů vyplývají pro kon-

cipování dlouhodobé strategie čs. PEK tyto závěry:

-"prognóza PEk musí být řešena v kontextu prognóz sociálního, ekonomického a vědec-
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kotechnického rozvoje společnosti. To vyžaduje pracovat v dialogovém režimu s ná-

rodohospodářským výzkumem, kdy se nejprve pro uvažované sociálně ekonomické cíle

a pro danou míru prosazení VTR musí zpracovat variantní palivoe^ergetické zabez-

pečení s průmětem do zdrojové části PEK. Investiční a devizové nároky, ekologické

dopady, nároky na pracovní síly, dopady PEK na ostatní odvětví NH atd. pak musejí

být u každé varianty v dalším postupu oceněny v kontextu souhrnných národohospo-

dářských prognóz s následnými korekturami, orientovanými jak do NH, tak do PEK;

- výběr a doporučení alternativy koncepčního řešení rozvoje PEK musí vycházet z komp-

lexního zhodnocení, zahrnujícího hlediska celkových společenských nákladů, míry

zhodnocení paliv a energie ve sféře užití, soulad ekologických dopadů se sociální-

mi cíli a národohospodářských rizik;

- definitivní volbu alternativy koncepčního řešení rozvoje PEK s respektováním ostat-

ních rozhodujících mimoekonomickych vlivů provede decisní sféra.
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P£3K)ME • SUMMARY • RESUMÉ

KJ1OTEBHE nPOBJIKíH ÄOJirOCPOUHOrO PA3BWTOfl cffiXOO/IOBALlKOrO T0nMBH0-3HEPrETK4ECK0rC

KOMIUIEKCA

MHK. IleTp K o n a i , HHK. RK B j i a ra , HHK. MiijioanaB Ilura

MCX0ÄHT MS DCHOBHHX HanpaBJíeHHM 3K0H0MMieCKOro K COmsajIbHOro P33BHTMH

1CCP Ro 2000 r . K Ha ocHOBe paSo^efi rwnoTe3H aaj ibKeřtaero passuTsis oSmecTBa p.o
2030 r . xapaKTepwayeT npofiJieMaTMKy pa3BHTHH TorunBHO-aHepreTimecKoro KOMnvieKca.

B paôoTe MfleHTM$MmipyK)TCH luiro^esae npoSjíeMu passMTMH TonjiwBH0-3HepreTimecKO-
r o KOMiMeKca no 2030 r . M n p e í i n o J a r a e M a e HanpaBJíeHMH pememtH H opweHTHpoBoíiHo o -

nx BjiKHHite Ha pasBiiTiie pecypcoB TOIIJIHB H 3HeprMH K Ha o6ecne^eHHe RVIHB-

pa3BMTMH qeXOCJIOBaiíKOM 3KOHOMMKH npM BHCOKOM MHTeHCM(|..HKauHK M CHMÄeHHH

OHeproeMKOCTM.

KEY PROBLEMS OF LONG-RANGE DEVELOPMENT OF THE CZECHOSLOVAK FUEL AND ENERGY COMPLEX

Petr Kopáč, Engr., Jan Bláha, Engr., Miloslav Piha, Engr.

The paper is based on main directions of economic and social development of

Czechoslovakia till 2000 and characterizes the problems of development of the fuel

and energy complex on the basis of the working hypothesis of further development

of the society till 2030.

Key problems of development' of the Czechoslovak fuel and energy complex till

2030 and presumed ways of solution are identified, their effect on the development
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of fuel and energy sources and provision of the dynamic development of the Czecho-

slovac economics at high intensification and decreasing the energy demand is

evaluated for orientation.

SCHLOSSELPROBLEME DER LANGFRISTIGEN ENTWICKLUNG DES rSCHECHOSLOWAKISCHEN

BRENNSTOFFENERGETISCHEN KOMPLEXES

Dipl.-Ing. Petr Kopáč, Dipl.-Ing. Jan Bláha, Dipl.-Ing. Miloslav Piha

Die Arbeit geht aus den Hauptrichtungen der wirtschaftlichen ur.-j soziaien

Entwicklung der ČSSR bis zum Jahre 2OOO hervor und aufgrand der Arbeitshypothese

weiterer Entwicklung der Gesellschaft bis zum Jahre 2030 charakterisiert sie die

Problematik der Entwicklung des brennstoffenergetischen Komplexes.

In der Arbeit werden Schlusselprobleme der Entwicklung des brennstoffenerge-

tischen Komplexes bis zum Jahre 2030 und die vorausgesehenen Losungsrichtungen iden-

tifiziert und deren Einfluss auf die Entwicklung der Brennstoff- und En^rgiequellen

und auf die Sicherstellung dynamischer Entwicklung der tschechoslowakischen (Jkono-

mik bei hoher Intensivierung und Herabsetzung der energetischen Anspruchsvôlligkeit

wird orientierungsmassig bewertet.
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Vliv vnějších podmínek na dlouhodobý
rozvoj palivoenergetického komplexu

Ing. Marie Košťálová, CSc.

Významný podíl dovozů paliv a energie na prvotních energetických zdrojích ČSSR

/cca 40 %/ ovlivňuje úroveň a efektivnost těchto zdrojů. Dlouhodobě se předpokládá

růst dovozů palivových článků pro jadernou energetiku, růst dovozů zemního plynu,

realizace integračních akcí s cílem dovážet elektrickou energii, event, získávat ka-

palná a plynná paliva z uhlí z velkých ložisek v SSSR, ev. PLR. Aby bylo mo^é vyjá-

dřit tendence, které by mohly vývoj dovozů a v důsledku toho zaměření čs. energetic-

ké politiky ve výhledu do roku 2030 ovlivňovat, je nutné'vyhodnotit vliv předpoklá-

daného vývoje ve vyspělých kapitalistických zemích a v zemích RVHP a v tom zejména

v SSSR, na možnosti realizace dovozů paliv a energie do ČSSR.

1. CHARAKTERISTIKA ENERGETICKÉHO VÝVOJE VE VYSPĚLÝCH KAPITALISTICKÝCH ZEMÍCH

Prognózy vývoje energetické politiky v dlouhodobém výhledu ve vyspělých kapi-

talistických zemích vycházejí z toho, že bylo dosaženo značných úspěchů ve snižová-

ní energetické náročnosti. Celková spotřeba energie v těchto zemích se od počátku

80. let snižovala s tím, že hrubý domácí produkt byl konstantní nebo mírně stoupal;

v rámci poklesu celkové spotřeby se výrazně snížila spotřeba ropy. Hlavní podíl na

úsporách energie měl vývoj spotřeby energie v průmyslu: podíl spotřeby v průmyslu

ve vyspělých kapitalistických zemích na celkové konečné spotřebě energie klesl ze

41,5 % v r. 1973 na 35,6 % v r . 1983. Ovšem představy ze 70. let o rychlé záměně

ropy a zemního plynu jinými alternativními zdroji nebyly realizovány a energetika

vyspělých kapitalistických zemí je v 80. letech stále založena na ropě a zemním ply-

nu - podíl ropy na PEZ klesl z cca 50 % v r. 1979 na 44 % v r. 1983, podíl zemního

plynu byl v r. 1979 cca 20 % a udržel se i v r. 1983.

Podobně původní úvahy o rozvoji jaderné energetiky z počátku a pak z poloviny

sedmdesátých let doznaly značných změn - pro r. 1985 byl pro země OECD plánován dvoj-

násobný výkon, než je skutečnost tohoto roku. Pomalejší rozvoj jaderné energetiky

byl, kromě vlivu úspor energie, ovlivňován zejména vysokými investičními náklady,

pomalou návratností investic, negativními stanovisky veřejnosti k bezpečnosti jader-

né energetiky, prodlužováním doby výstavby v důsledku rostoucích požadavků v oblasti

schvalování projektů a v neposlední řadě i zvyšujících se požadavků na bezpečnost.

Ovšem i přes omezení původně plánovaných temp rozvoje jaderné energetiky, zůstává

jaderná energie rozhodujícícm přírůstkovým zdrojem - do r. 2000 se má na přírůstcích

spotřeby PEZ ve vyspělých kapitalistických zemích podílet cca 28 %. Prognózy energe-

tického vývoje v těchto zemích předpokládají rovněž značný růst spotřeby uhlí - 2 %

ročně s tím, že uhlí dosáhne v r. 2000 28-29 % podílu na PEZ. Toto zvýšení má být

zajištováno uhlím dováženým, neboí rozhodující přírůstek těžeb uhlí připadá na Austrá-

lii, Kanadu a USA - 94 % z celkového růstu těžeb VKS v letech 1983-2OOOj těžba uhlí

v evropských zemích má klesnout do r. 2000 cca o 18 %. Spotřeba ropy by po přechod-

ném růstu do počátku devadesátých let měla klesat s tím, že v r. 2000 by byla jen
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0 málo vyšší než v r. 1983. Podíl ropy na PEZ ve vyspelých kapitalistických zemích

má klesnout na 34-37 % v r. 2000. Spotřeba zemního plynu mírně vzroste a podíl na

PEZ bude v r. 2000 14-17 %. Celkově má spotřeba energie do konce 80. let růst rych-

leji s tím, že v 90. letech se předpokládá minimální dynamika, která bade ovlivněna

1 pomalejším rozvojem ekonomiky. Spotřeba PEZ se má do r. 2OOO zvýšit o 1/3 proti

roku 1983.

2. POSTAVENÍ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU VE SVĚTOVĚ ENERGETICE

Ropa

Nedostatek stability na světovém ropném trhu v minulém desetiletí vedl ve vy-

spělých kapitalistických zemích k poměrně značným investicím do těžby a rozvoje re-

lativně drahých alternativních energetických zdrojů, k těžbě ropy a zemního plynu

z ložisek s vyššími náklady. Např. v OSA bylo během let 1973-1982 investováno do

využití a rozvoje ropy a zemního plynu 318 mld dolarů. Kromě toho byly značné inves-

tiční prostředky vloženy .do úspor energie, zvýšení její účinnosti, došlo ke struk-

turním změnám ve prospěch odvětví náročných na vědu a techniku, poklesu výroby

energeticky nejnáročnějších odvětví /výroba oceli/; důsledkem toho bylo snižování

spotřeby energie, v tom zejména ropy.

Vývoj na světovém trhu ropou byl od r. 1985 a speciálně v r. 1986 poznamenán

silným poklesem cen ropy a ropných produktů. Nižší ceny ropy příznivě ovlivňují pla-

tební bilance zemí dovážejících ropu. U vyspělých kapitalistických zemí klesnou ná-

klady na dovozy ropy při průměrné ceně 18 dol./barel cca o 1/3. Příjmy zemí OPEC

z produkce ropy naopak od r. 1980 stále klesají. V r. 1980 dosáhly 280 mld $, v r.

1981 200 mld, v r. 1983 155 mld a pro r. 1986 se odhadují příjmy na 90 mld ?. Proto

pokračuje OPEC ve snahách navázat spolupráci OPEC s nečlenskými producenty ropy, tj.

s Norskem, SSSR, Čínou a Velkou Británií. Většina nečlenských zemí souhlasí v pod-

statě s omezením těžby nebo vývozu /s výjimkou Velké Británie/, což by napomohlo

stabilizaci cen ropy na úrovni 18-19 dol/bar.

Nižší ceny v delším období mohou působit negativně, a to tak, že se sníží in-

vestice do ropného průmyslu, omezí se vyhledávací činnost na objevení ropných zdro-

jů, omezí se investice do alternativních zdrojů, zeslabí se úsilí o úspory energie,

roční přírůstky prokázaných zásob ropy opět klesnou pod roční objem těžby.

Je ovšem otázka, jaká je optimální úroveň ceny ropy. Odborníci se shodují na

tom, že hladina mezi 20-25 dolary je úroveň, která by umožnila i nadále racionální

využívání ropy, stimulaci vyhledávací a těžební činnosti, rozvoj alternativních

zdrojů a udržení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

I když předpovědi cen ropy jsou velice obtížné, očekává se, že nižší úroveň

cen /do 20 dol/bar./ se udrží nejméně do r. 1990. K r. 2000 jsou prognózy cen opět

vyšší, až do 30 dol/bar. To ovšem nevylučuje výkyvy směrem dolů i nahoru.

Ropa se tedy bude i ke konci století stále významně podílet na krytí primárních

energetických zdrojů vyspělých kapitalistických států. Dá se očekávat, že celosvě-

tové zásoby ropy budou přetrvávat i v příštích padesáti letech s tím, že nerovnoměr-

nost jejich teritoriálního rozložení se ještě zvýší. Zásoby v zemích s největší

spotřebou se budou koncem století blížit k vyčerpání, využití nových ložisek event,

využití nekonvenčních zdrojů ropy bude znamenat růst nákladů na jejich osvojení a

těžbu.
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Vzhledem k výhodám, které má ropa z hlediska transportu, skladování, užitných

hodnot, které umožňují všestranné použití, dá se očekávat, že bude využívána ještě

po r. 2OOO, a to nejméně do r. 20?0, event, dále s tím, že v té době bude stále ví-

ce nahrazována syntetickými kapalnými palivy. Spotřeba ropy bude ovlivněna především

potřebami chemie a dopravy, po r. 2010 nebude už ropa využívána jako palivo v ener-

getice. Ropa si tedy své postavení zachová ještě poměrně dlouho, přinejmenším do

prvních desetiletí po r. 2000.

Zemní plyn

Od počátku 7o. let, kdy začalo vyšší využívání zemního plynu, se jeho postave-

ní v energetické bilanci vyspělých průmyslových zemí výrazně změnilo. Spotřeba zem-

ního plynu v západoevropských zemích stoupla v letech 1960-1980 osmkrát, zatímco

spotřeba prvotní energie jen dvakrát. Přes tento růst spotřeby se světové zásoby

zemního plynu nezmenšují, ale naopak zvětšují a prodlužuje se jejich životnost - ze

40 let v r. 1970 na 60 let v současné době. V r. 1960 představovaly zásoby plynu

39 % zásob ropy, v r. 1970 45 %, v r. 1980 75 % a v současné době již 86 %. Dá se

tedy předpokládat, že zásoby plynu převýší zásoby ropy již v příštím desetiletí.

Nové zásoby plynu se odkrývají rychleji než roste těžba, takže se odhaduje, že svě-

tové zásoby ZP vydrží dvakrát déle než zásoby ropy.

I když podle původních předpokladů měla vyčerpat západní Evropa své zásoby zem-

ního plynu poměrně brzy, současné odhady a nové ocenění ložisek v Nizozemsku a Nor-

sku umožní perspektivně zvýšit těžbu a snížit závislost západoevropských zemí na

dovozech z jiných oblastí. Růst spotřeby zemního plynu do r. 2000 v těchto zemích

by mohl být zabezpečen dovozy jak z tradičních dodavatelských států /SSSR, Norsko,

Nizozemsko, Alžírsko/, tak i od dalších dodavatelů. Exportní zdroje rozvojových ze-

mí výrazně převyšují dovozní potřeby vyspělých kapitalistických států - očekává se,

že do r. 2000 se tyto zdroje proti roku 1980 zvýší 4-9krát, s tím, že jejich vyšší

uplatnění lze předpokládat až po r. 2000.

• Rozšíření využívání zemního plynu je závislé zejména na možnostech jeho dopra- -

vy. Překážkou rozvoje potenciálních exportních projektů v rozvojových zemích je

2o-251eté období nezbytné pro vybudování zařízení pro dopravu zkapalněného plynu a

pro realizaci dlouhodobých kontraktů, zajištujících uspokojivý návrat investic.

I stavby plynovodů a domácí distribuční sítě je velmi náročný úkol, zejména musí-li

se budovat od začátku, jak by bylo nutno např. v některých rozvojových zemích.

Kromě nevýhod spojených s přepravou a skladováním zemního plynu, které jsou

zatím investičně nákladnější než u ropy, má zemní plyn přednost v tom, že je ekolo-

gicky čistý, může nahradit kapalná paliva ve všech sektorech národního hospodářství,

a to v energetice, v jisté míře v automobilové dopravě a v budoucnosti v širším mě-

řítku i v chemii.

Prokázané zásoby zemního plynu opravňují k úvahám o možnostech zvyšovat nabíd-

ku zemního plynu nejméně do poloviny příštího století. Při předpokládaném využívání

těchto zásob na lírovni jen o málo vyšší než je současná by k r. 2020 měly být sku-

tečně prokázané zásoby těženy ze 40 %. Toto množství zemního plynu podle odhadů mů-

že vydržet dalších 50-70 let po r. 2020.

3. VÝVOJ ENERGETICKÝCH ZDRQjB V ZEMÍCH RVHP

I když v zemích RVHP došlo v polovině sedmdesátých let k pomalejším tempům
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růstu těžeb energetických zdrojů, přesto byla tempa stále vyšší, než v kapitalistic-

kých zemích. V důsledku toho se podíl zemí RVHP na světové těžbě prvotních energe-

tických zdrojů zvýšil z cca 22 % v roce 1960 na 26 % v r. 1983.

Z evropských členských zemí RVHP má dostatečné zásoby všech druhů palivoenerge-

tických zdrojů jen SSSR. V ostatních zemích jsou z organických paliv pouze větší

zásoby uhlí, a to v Polsku /58 % všech zásob zemí RVHP mimo SSSR/, v Československu

/10,9 % zásob/ a v NDR /li,3 %/.

Energetické výhledy zemí RVHP do r. 2000 jsou ovlivněny situací v palivoenerge-

tickém komplexu v SSSR, jehož dodávky kryjí z velké části potřeby ušlechtilých pa-

liv v ostatních členských státech RVHP a s jehož technickou pomocí je v těchto ze-

mích rozvíjena jaderná energetika. Pro dohodnuté výkony jaderných elektráren bude

SSSR dodávat i potřebná množství jaderného paliva.

Podle současného stavu zásob v SSSR tvoří ropa cca 5 % jeho energetických zdro-

jů, zemní plyn 18 %. Na celosvětových zásobách se sovětské zásoby ropy podílejí 9 %,

zemní plyn téměř 40 %. Očekává se, že se zásoby zemního plynu v SSSR budou zvětšo-

vat, což je předpokladem k využívání zemního plynu v dlouhodobém výhledu. Vzhledem

k očekávanému vývoji těžby a spotřeby zemního plynu v západní Evropě, která je a i

v budoucnosti bude /kromě zemí RVHP/ hlavním odběratelem sovětského zemního plynu

lze říci, že i po uspokojení potřeb těchto zemí /a samozřejmě vnitřních potřeb SSSR/

zůstanou ještě dostatečné kapacity pro vývoz do zemí RVHP, a to i po roce 2000.

Jiná situace je v ropě, kde jsou zásoby SSSR omezené a nelze patrně očekávat stabi-

lizaci dodávek ropy přes rok 2000.

Do r. 2000 se má v SSSR dále zvyšovat výroba elektrické energie z jaderných

elektráren, a to 5-7krát proti současnosti a těžba zemního plynu l,6-l,8krát, což

znamená těžit cca 1000-1100 mid m zemního plynu ročně.

Rozvoj palivoenergetického komplexu SSSR je tedy ve výhledu do r. 2OOO zalo-

žen na rozvoji jaderné energetiky a plynárenství. Urychlený rozvoj jaderné energe-

tiky v zemích RVHP patří mezi prioritní směry komplexního programu vědeckotechnic-

kého pokroku; problematice rozvoje jaderné energetiky bylo věnováno i 42. zasedání

RVHP v r. 1986 v Bukurešti. Ve všegh zemích RVHP, mimo SSSR, se má výroba elektric-

ké energie z jaderných elektráren podílet na celkovém objemu její produkce v r.2000

3O-4O %, v SSSR 30 %.

I když jaderný program předpokládá pomalejší rozvoj jaderné energetiky než by-

lo plánováno v sedmdesátých letech, mají se kapacity jaderných elektráren ve všech

zemích RVHP zvýšit v letech 1990-2000 více než třikrát.

4. PODMÍNKY REALIZACE DOVOzS PALIV A ENERGIE DO ČSSR

Čs. dovozy paliv a energie jsou, podobně jako v ostatních zemích RVHP, zajiš-

továny dovozy ze SSSR /100 % dovozů ropy, zemního plynu a elektrické energie, 2/3

dovozů pevných palivj zbývající část se dováží z PLR a NDR/. SSSR zvýšil v letech

1976-1980 objem vývozů ropy do ostatních zemí RVHP proti období 1956-1960 šestnáct-

krát, zemního plynu třicetkrát, elektrické energie jedenáctkrát. Uvedená dynamika

dodávek energetických surovin ze SSSR do ostatních členských států a růst nákladů

na těžbu a dopravu v SSSR si v 70.tých letech vyžádaly společnou iíčast zaintereso-

vaných zemí RVHP na výstavbě energetických děl, a to zejména na území SSSR. Od vzni-

ku těchto dohod, kdy hlavní ekonomické podmínky spolupráce byly pro zúčastněné země
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výhodné, sa tyto podmínky postupně měnily, stávaly se komplikovanějšími a náročněj-

šími. Měnila se struktura dodávek pro výstavbu, klesal podíl strojů a zařízení

a rostl podíl materiálů a surovin, do věcné náplně účasti se dostávaly ve větším

rozsahu volně směnitelné měny a stavebně montážní práce. Kromě zvyšujících se ná-

kladů na pořízení energetických surovin v důsledku stále náročnějších podmínek

účasti na investiční výstavbě energetických děl v SSSR, zvýšily se v minulém-období

i ceny energetických surovin. Cena za ropu dováženou ze SSSR vzrostla v průběhu 1O

let více než desetkrát, cena za zemní plyn téměř devětkrát. Tento růst cen paliv a

energie ovlivnil strukturu vzájemného čs. sovětského obchodu. Dovozy paliv a ener-

gie se na celkových dovozech ze SSSR podílej i 6O %, vývozy strojírenského zboží,

které spolu se spotřebním zbožím jsou hlavním platebním ekvivalentem za dovozy paliv,

dosáhly 68 % podílu na celkových vývozech, spotřební zboží 18 %. Jednostrannost do-

vozního zaměření na paliva a vývozního na strojírenské výrobky se uvedeným cenovým

vývojem ještě prohloubila.

Současný pokles světových cen ropy a udržení jejich nižší úrovně i v období

do r. 1990 by měl ovlivnit i ceny v obchodě mezi zeměmi RVHP. Zásady pro tvorbu cen

surovin v zahraničním obchodě mezi členskými státy RVHP byly dohodnuty na IX. zase-

dání RVHP. Ceny se odvozují ze světových cen téhož druhu zboží, a to na základě

klouzavého průměru předcházejícího pětiletého období. Při zachování platných zásad

pro tvorbu cen v RVHP by se dovozní cena ropy ze SSSR měla snížit už v roce 1987

o cca 12 % s dalším poklesem v příštích letech. Do r. 1990 by se v případě nižších

cen paliv snížily náklady na jejich dovoz cca o 14 %, což by ovlivnilo čs.-sovět-

ské obchodní saldo, jehož pasivum se v důsledku rostoucích cen v minulém pětiletí

stále zvyšovalo. Nižší ceny by naopak vytvořily aktivní saldo pro ČSSR a ovlivnily

dynamiku vývozu strojírenských výrobků.

Značné zásoby zemního plynu v SSSR a plánovaný rozvoj sovětského plynárenství

jsou předpokladem pro úvahy o růstu dovozů zemního plynu jak do r. 2000, tak i po

r. 2000. Celková výše dovozů zemního plynu ze SSSR je v podstatě určována:

1. možnostmi čs. národního hospodářství efektivně využít zemní plyn,

2. schopností čs. ekonomiky vytvořit vhodný platební ekvivalent.

Získávání zemního plynu na základě účasti na výstavbě plynárenských objektů

v SSSR je značně nákladné, nebot vytváří požadavky na stavební kapacity, volné měny

a značná část vynaložených prostředků musí být kryta ze státního rozpočtu. Pro ČSSR

by tedy bylo náročné pokračovat v těchto investičních účastích za stávajících pod-

mínek i v příštím období. Úhrada potřebných dovozů by měla být realizována struktu-

rou strojírenského a spotřebního zboží přijatelného pro SSSR a efektivního pro ČSSR.

V souvislosti s uváděním do provozu jaderných elektráren vzrostou náklady na

dovozy palivových článků, a to 3,7krát v r. 2000 proti r. 1985. Pro zabezpečení

zvýšených dovozů elektrické energie bude nutné ekonomicky vyhodnotit možnou účast

ČSSR na výstavbě jaderných elektráren v SSSR. Využití velkých zásob uhlí v SSSR

/např. kanskoačinský revír/ pro potřeby evropské části SSSR a evropských zemí RVHP

závisí na ekonomicky dostupné technologii hlavně zkapalňování, což může přicházet

v úvahu zhruba v období 2020-2030.
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5. ZÁVŽPY K OCENĚNÍ MOŽNOSTÍ DOVOz8 PALIV A ENERGIE DO R. 2030

Úvahy o možném vývoji dovozů paliv a energie a realizaci integračních akcí

po r. 2000 vycházejí z těchto skutečností:

- celosvětově budou zdroje ropy a zemního plynu k dispozici nejméně do r. 2O3O-2O5O,

- bude se měnit jejich terir.oriální rozložení, tj. hlavní ještě levné zdroje ropy

pro světový trh zůstanou pouze v zemích Blízkého a Středního východu,

- na zdrojích ropy se budou po r. 2030 výrazněji podílet i nekonvenční zdroje

/písky, břidlice/,

- zásoby ropy v SSSR se budou po r. 2000 snižovat, zatímco životnost zásob zemního

plynu bude o několik desítek let delší,

- výkony jaderné energetiky budou nadále růst s tendencí ke snižování jednotkových

výkonů,

- vysokoteplotní reaktory nebudou zaváděny patrně dříve než po r. 2010,

- v současné době jsou investiční náklady na rychlé množivé reaktory 2,5krát vyšší

než na tepelné lehkovodní reaktory, což zatím neumožňuje jejich ekonomickou kon-

kurenceschopnost. Dle /10/ srovnatelná ekonomická efektivnost vzniká, když jsou

investiční náklady na rychlé reaktory l,3krát vyšší než na lehkovodní reaktory

s předpokladem růstu nákladů na palivovou složku. Této hranice by mělo být ve svě-

tě dosaženo okolo r. 2000; v ČSSR pak nelze očekávat výstavbu těchto elektráren

před r. 2010,

- zkapalňování a zplyňování uhlí ve větším rozsahu bude přicházet v úvahu, až ceny

ropy a zemního plynu stoupnou a trvale se udrží na úrovni cca 3O dol/barel,

- stále větší pozornost bude věnována ekologickým aspektům rozvoje energetického

hospodářství.

Vzhledem k dostatečným zásobám zemního plynu v SSSR je možné orientovat se na

dovozy do ČSSR i po r. 2000 a to na úrovni 20-25 mld.m k r. 2O1O. Po tomto období

bude docházet patrně ke stagnaci, případně mírnému poklesu. Naopak, ropa ze SSSR

bude vzhledem k omezeným zásobám SSSR po r. 2000 k dispozici v podstatně menších

množstvích, takže k r. 2010 mohou dovozy klesnout na polovinu až třetinu současných

objemů a budou se k r. 2030 dále snižovat. Pro zabezpečení nezbytně nutných množ-

ství ropy nebo ropných produktů pro mobilní pohony a petrochemii by bylo možné do-

vézt určité doplňkové objemy z NSZ.

Dovozy ze SSSR jsou tedy i po r. 2000 možné a dosažitelné. Využití těchto mož-

ností je spojena s vytvářením efektivního platebního ekvivalentu na úhradu těchto

zdrojů, což souvisí i s účinným podílem ČSSR na rozvoji sovětské ekonomiky.

I při předpokládaném snižování energetické náročnosti čs. národního hospodář-

ství budou dovozy nezbytné. Nelze však ve stejném rozsahu rozvíjet všechny oblasti

energetických zdrojů, ale věnovat prostředky tam, kde bude získán nejvyšší ekonomic-

ký, energetický a ekologický efekt. Realizace dovozů, za předpokladu schopnosti čs.

ekonomiky vytvářet vhodný platební ekvivalent, by umožnila získávat energii pravdě-

pdoboně výhodněji než z vlastních zdrojů.

Čs. energetická politika by měla v budoucnosti sledovat více než dosud možnos-

ti rychlé adaptace na měnící se podmínky na světových trzích energie a tím neopomí-

jet výhody, které všechny vyspělé státy využívají.
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PE3I0ME • SUMMARY • RESUMÉ

BMflHHE BHEMHHX yCJIOBM HA ÄOJirOCPCWHOE PA3BHTHE T0nnHBH0-3HEITETiraECK0r0 KOMIUIE-
KCA

MHK. Mapwe KonrrujiOBa, K . T . H .

3aHHMaeTCH pa3BMTíieM B of5jiacTM SHepreTMKM B nepeflOBHx KannTajiiicTnqecK»rx
M B CTpBHax-tiJieHax C3B M TeHAeHmisuii B CHaCJceHKW ToiMMBaiiH M SHeprMeli B

nepcneKTWBe ao 2030 r . KaqecTBeHHO oueHHBaioTCH $aKTopH, KOTopue Hor-
6H B 3T0M BpeMeHH OKSSHBaTb BJIMflHKe Ha BO3UOXHOCTH HUnopTS TOIUIIB H SBeprXH B

EFFECT OF EXTERNAL CONDITIONS ON THE LONG-RANGE DEVELOPMENT OF THE CZECHOSLOVAK
FUEL AND ENERGY COMPLEX

Marie K o š t á l o v á , E n g r . , CSc.

The paper d e a l s with development i n t h e f i e l d of energy i n t h e advanced
capitalistic countries as well as the CMEA coutries and with tendencies in energy
and fuel supplies in the long-range prospect t i l l 2030. Factors which could affect
the possibilities of fuel and energy imports into Czechoslovakia in this period
are quantitatively evaluated.
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EINFLUSS DER AUSSENBEDINGUNGEN AUF LANGFRISTIGE ENTWICKLUNG DES BRENNSTOFFENERGE-

TISCHEN KOMPLEXES

Dipl.-Ing. Marie Koštálová, CSc.

Der Beitrag befasst sich mit der Entwicklung auf dem Gebiet der Enercie in

hochentwickelten kapitalistischen Ländern und in RGW-Ländern und mit Tendenzen

in Brennstoff- und Energieversorgung in langfristiger Aussicht bis zum Jahre 2O3O.

Qualitativ werden Faktore bewertet, die in dieser Zeitspanne die Möglichkeit des

Imports der Brennstoffe und Energie in die ČSSR beeinflussen könnten.
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Základní problémy těžby a užití tuhých paliv
a živic v I. třetině XXI. století

Ing. Jaroslava Hudečkova, ing. Miloslav Plašil

Do státního plánu rozvoje vědy a techniky na období 1986-1988 byl zařazen úkol

P O1-125-815 "Rozvoj uhelného hornictví a těžby živíc v ČSSR", který v rámci SVTP

01 "Těžba a zušlechtování vybraných druhů paliv" je jediným úkolem dílčího programu

02 "Koncepční problémy těžby a užití paliv". Projekt uvedeného úkolu byl schválen

Úvodním oponentním řízením dne 15.5.1985.

Úkol je řešen prostřednictvím tří dílcích úkolů:

- DÚ 01 "Výzkum podmínek rozvoje těžby tuhých paliv a živic"

- DÚ 02 "Výzkum podmínek rozvoje těžby černého uhlí"

- DÚ 03 "Výzkum podmínek těžby hnědého uhlí a lignitu"

7 rámci časové a věcné etapizace státního úkolu P 01-125-815 je řešen jako

svodný dílčí úkol Ol a v roce 1986 byla vypracována jeho 1. etapa "Dlouhodobý roz-

voj těžby tuhých paliv a živic /časový horizont 2O3O/".

Cílem této etapy byl výzkum společenské potřeby tuhých paliv a zpracování prog-

nózy rozvoje těžby uhlí a živic do r. 2030 se současnou identifikací klíčových prob-

lémů těžby a užití tuhých paliv a živic v 1. třetině XXI. století.

Dílčí úkol 01 kromě plnění své koordinační úlohy v prvém kroku ocenil tuzemskou

spotřebu tuhých paliv do r. 2O3O, na jejímž základě ve druhém kroku upřesnil variant-

ní zadání prognózního rozvoje těžby uhlí a lignitu, které bylo rozpracováno v díl-

čích úkolech 02 a 03 ve stejném časovém horizontu, tj. do r. 2O3O. Dílčí úkol 01 pak

syntetizoval výsledky řešení prvních etap DÚ 02 a DÚ 03 a provedl výběr zdůvodněné

varianty těžby černého uhlí, hnědého uhlí a lignitu v návaznosti na krytí potřeb

tuhých paliv. Součástí dílčího úkolu 01 je i výzkum prognózy tuzemské těžby živic,

který v 1. etapě vychází z reálně možného vývoje prospekce živic a byl vypracován

v kooperaci s k.ú.o. Naftoprojekt Poprad, pobočka Bratislava.

První etapa DtJ 01 je zároveň prvním realizačním výstupem nehmotného charakte-

ru státního úkolu P 01-125-815 v roce 1986. Výsledky řešení jsou v souladu s projek-

tem úkolu a jeho časovým harmonogramem.

Z řešení v roce 1986 vyplývá, že těžba uhlí a lignitu je stále výrazněji limi-

tována zhoršuj/čími se báňskotechnickými podmínkami dobýváni, dožíváním těžebních

kapacit zejména v důsledku vysoké intenzity těžby uplynulých 3Oti let doprovázené

rostoucí náročností na vynakládání prostředků z fondu akumulace. V rámci intenzifi-

kace palivoenergetického komplexu byly již v období do r. 2OOO založeny v těžbě uhlí

a lignitu její postupné degrese, které budou zřejmě pokračovat i po roce 2OOO.

Prognóza rozvoje hnědého uhlí a lignitu v ČSSR vychází ze stávajících podmínek

a možností rozvoje těžebních lokalit v hnědouhelných koncernech s přihlédnutím ke

stavu surovinové základny a v návaznosti na možnosti a potřeby národního hospodář-

ství.
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Na základě hodnocení navržených variant těžeb v SHD byla vybrána pro další ře-

šení úkolu varianta reálná - modifikovaná, která zohledňuje částečně i uovd směry

užití hnědého uhlí. Tato varianta vychází z reálné varianty "Prognózy tozvoje reví-

ru SHD" /Báňské projekty Teplice 1985/, která zohledňuje předpokládaný vývoj jednot-

livých lokalit a umožňuje přechod do velké varianty rozvoje SHD.

Rozvoj těžeb v koncernu HDB vychází ze studie "Prognóza rozvoje revíru hDB So-

kolov do vyuhlení" /Báňské projekty Teplice, pobočka Ostrov 1985/ zpracované v jed-

né variantě, která přihlíží ke specifickým podmínkám dobývání v tomto revíru.

Rozvoj těžeb v koncernu ULB zpracovaný v jedné variantě vychází z předpokláda-

ného rozvoje existujících lokalit, o jejichž přípravě, výstavbě či exploataci bylo

rozhodnuto.

Z hodnocení vývoje investiční náročnosti téžby hnědého uhlí a lignitu za ob-

dobí od r. 2001 do r. 2030 vyplývá, že měrný investiční náklad se oproti období

1971 až 2000 zvyšuje o cca 67 % na 1 tunu. Měrný investiční náklad na 1 tunu hně-

dého uhlí a lignitu v období 2001 až 2030 představuje v absolutní hodnotě 45,70 KČF

pro těžební lokality, měrný náklad vyvolaných investic na 1 tunu činí 48,6O Kčs.

Kvantifikovaná náročnost vyvolaných investic na 1 tunu produkce signalizuje naléha-

vost řešení negativních důsledků těžby uhlí a jeho přeměn zejména v podkrušnohor-

ských revírech s cílem postupně obnovit původní ráz a funkci krajiny. Toto řešení

spočívá v rekultivaci a asanaci devastovaného území a v urychlené realizaci odsiřo-

vacích metod ke stávajícím i budoucím technologiím zpracování uhlí.

Těžba černého uhlí se bude nadále soustřeďovat do těžebních oblastí hornoslez-

ské uhelné pánve /koncern OKD/ a uhelných pánví v Čechách /koncern KD/.

Vývoj těžby černého uhlí do r. 2000 nedozná v podstatě žádných objemových změn.

V obou uhelných koncernech vznikne zejména po roce 2OOO řada problémů souvisejících

se zabezpečováním těžby v pronikavě se měnících důlně geologických podmínkách.? při-

hlédnutím k předpokládaným strukturálním změnám v průmyslu ČSSR je návrh těžeb po

roce 2000 uvažován v sestupné tendenci.

Rozvoj těžeb koncernu OKD vychází z realizační varianty "Generelu rozvoje OKR",

která zohledňuje do budoucna těžbu potřebného množství koksovatelného uhlí při po-

stupném rozvoji jižní oblasti OKR. Tato varianta navrhuje vytvoření skupinových do-

lů, ktoré představují novou organizační strukturu důlních podniků na bázi přerozdě-

lení důlních polí v oblasti celé pánve, tj. v části klasické a v části jižní, která

je považována za rozvojovou. Koncepce tvorby, rozvoje a zabezpečení jednotlivých

skupinových dolů je pojata komplexně, tj. technickým řešením dolů, iípravny a navazu-

jících povrchových procesů. Ze současných 16•provozovaných dolu by postupně vzniklo

6 skupinových dolů a dále 2 nové skupinové doly Frenštát a Příbor.

Kvantifikace investičních prostředků na realizaci záměrů rozvoje skupinových

dolů jsou předmětem upřesňování koncepce rozvoje OKR. V této souvislosti byl navržen

rozvoj těžeb v koncernu OKD ve variantě, která především respektuje krytí potřeb

uhlí vhodného pro koksování i uhlí energetického. Varianta byla posouzena z hledis-

ka potřeb investic, pracovních sil a vývoje nákladů na těžbu.

Rozvoj těžby černého uhlí v koncernu KD Kladno sleduje zabezpečování krytí po-

třeb energetického uhlí v českém regionu a posiluje bázi uhlí vhodného pro koksová-

ní. Obdobně jako u ostatních uhelných koncernů vybraná varianta těžeb navazuje na

"Generel rozvoje koncernu KD Kladno".



Z vybraných variant těžeb v jednotlivých uhelných koncernech resultuje souhrn-

ný názor na prognózní vývoj těžby uhlí v ČSSR do r. 2030 uvedený v tabulce:

Těžba uhlí a lignitu /mil.t/

v průřezových
letech

hnědé uhli a lignit

černé uhlí

těžby celkem

1995

89,3

23,9

113,2

20O0

8O,8

22,9

103,7

2OO5

77,4

22,6

100,0

2O1O

71,0

2O,9

91,9

2O2O

67,3

19,3

86,6

2O3O

57,9

16,6

74,5

Rozvoj těžeb živic do r. 2OOO vychází ze schváleného plánu 8. pětiletky a z

globálních ukazatelů pro 9. a 10. pětiletku, které byly podkladem pro prognózu na

rizemí ČSSR. Pro období po roce 2000 byla vybrána pro potřeby řešení úkolu varianta,

jejíž realizace je podmíněna úspěšnou prospekcí v oblastech s nadějnými prognózními

zásobami.

Návrh rozvoje těžeb ropy a zemního plynu je uveden v tabulce:

ropa v mil. t

zemní plyn v mld.m

živice
celkem v mil.t

1995

0,30

1,41

1,71

2000

0,33

2,O0

2,33

2010

0,31

3,65

3,96

2O2O

0,23

4,3O

4,53

2030

0,15

3,5O

3,65

Tato varianta těžby živic do r. 2O3O je ve vztahu k ostatním zdrojům paliv

a energie poměrně nízká, přesto jejich potřeba, zejména ropy v dlouhodobém časovém

horizontu je důležitá pro vybraná odvětví národního hospodářství. V této souvislos-

ti se doporučuje do roku 2OOO zintenzivnit geologický výzkum a průzkum nejperspek-

tivnějších oblastí s možným vyšším výskytem ropy v hloubkách do 5OOO m.

Rozvoj těžby a užití tuhých paliv a živic v první třetině XXI. století je pod-

míněn vyřešením řady složitých problémů, které lze charakterizovat takto:

- oceňování potřeb tuhých paliv do r. 2000 i do horizontu 2030 je nutno systematic-

ky aktualizovat, a to na základě vývoje čs. palivoenergetického komplexu; provede-

né ocenění potřeb je prvním krokem pro tak dlouhé časové období a nese sebou rizi-

ka vyplývající z nedostatku konfrontačních podkladů o záměrech realizace intenzi-

fikačního procesu v čs. národním hospodářství,

- pro vývoj těžby a výroby tuhých paliv je rozhodující ocenění realizace rozvoje

jaderné energetiky a teplárenství ve vazbě na provoz klasických uhelných elektrá-

ren a tepláren včetně možností uplatňování ušlechtilých forem energie v terciál-

ní sféře,

- s přihlédnutím k existujícím vnějším i vnitřním rizikům PEK je nezbytné vytvářet

přiměřené rezervy při oceňování výhledových potřeb i ve zdrojích tuhých paliv,

- zvláštní pozornost bude nutno věnovat novým směrům užití uhlí, které by mělo

perspektivně substituovat zdroje ropy a zemního plynuj bude se jednat o zplyňova-

cí procesy a následné technologické postupy. Pro vysokou náročnost výzkumu a vý-

voje je nezbytná spolupráce v rámci států RVHP. Tuto spolupráci je třeba perspek-

tivně uvažovat i ve formě účasti ČSSR na výstavbě uhelných rafinérií. Dále se do-
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poručuje zavádět malotonážní technologie s maximálním zhodnocováním uhelné suro-

viny. V procesu spalování uhlí je nutno urychleně vyvíjet a zavádět fluidní tech-

- niku v kombinaci s odsiřováním,

- celkový surovinový potenciál tuhých paliv v ČSSR je jen realtivně příznivý; pouze

přibližně jeho třetinu lze považovat za zásoby současnou technikou vytéžiteiné.

Části ložisek s kvalitními zásobami byly již vyrúbaní. U černého uhlí navíc po-

stupuje těžba do velkých hloubek a značná část jeho prognózních zásob je uložena

pod -1000 m Bpv. V těchto souvislostech je nutno se zabývat intenzifikací geolo-

gického výzkumu a průzkumu,

- ze zvýšeného stavu geologických zásob živic stanovených posledními geologickými

výzkumy je přibližně 92 % prognózních zásob s nízkým stupněm věrohodnosti. S ohle-

dem na očekávaný nedostatek ropy se doporučuje zintenzivnit geologický výzkum a

průzkum nejperspektivnějších oblastí s možným výskytem ropy v hloubkách do 5000 m,

- z objemů těžby hnědého uhlí a lignitu lze předpokládat zabezpečení tradičních

směrů jeho užití; nové směry užití hnědého uhlí by bylo možno zabezpečovat pouze

v omezeném rozsahu potřeb. Při realizaci perspektivní ďvahy vybudovat v ČSSR uhel-

nou rafinerii bude třeba tuto výstavbu orientovat jen na kapacitní možnosti SHD.

V souvislosti s novými směry užití hnědého uhlí bude nutno zabývat se exploatací

uhlí vázaného v ochranných pilířích a koridorech SHD,

- pro těžbu černého uhlí především v OKD je nutno dopracovat koncepci rozvoje, kte-

rá bude rozhodující pro konfrontaci exploatace a potřeb zejména koksovatelného

uhlí pro výrobu koksu a jeho následné užití v metalurgii, tržních fondech a pro

vývoz. Náběh těžeb nových kapacit /Frenštát, Slaný/ nutno usměrňovat v souladu s

aktualizací hlavních směrů užití černého uhlí a v návaznosti na postupné dožívání

stávajících dolů OKD a KD,

- vývoj těžeb v převážné části revírů bude charakterizován zhoršováním kvalitativních

parametrů uhlí. Řešení spočívá v rekonstrukcích a výstavbě úpravárenských kapacit,

- vývoj těžby živic bude závislý na výsledcích geologického průzkumu nejperspektiv-

nějších oblastí. Kvalitativní parametry ropy předurčují její využívání především

pro vybraná odvětví speciální chemie. Těžba zemního plynu přispěje ke zvyšování

tuzemských prvotních energetických zdrojů,

- kvantifikace důlně geologických, technických a technologických vlivů na ekonomiku

těžby se nemůže obejít bez systematického vytváření datových základen jednotlivých

lokalit a revírů jako celku a jejich variantního zhodnocování pomocí výpočetní

techniky. Jen tak je možno posoudit skutečný ekonomický přínos produkce uhelného

hornictví a těžby živit pro národní hospodářství,

- z charakteristik důlně geologických podmínek jednotlivých lokalit vyplývá řada

úkolů pro výzkum, vývoj a výrobu zabezpečující odpovídající vědeckotechnický roz-

voj pro těžbu uhlí a živic zaměřený zejména na inovaci techniky a technologie hlu-

binného a lomového dobývání, vrtnou techniku, včetně návazných procesů úpraváren-

ských a zušlechtovacích,

- působení exploatačních procesů se výrazně projevuje v postupném devastování zeměděl-

ského, lesního a půdního fondu včetně narušování sídlištních a průmyslových aglo-

merací a komunikačních koridorů. Ochrana a tvorba životního prostředí v souvislos-

ti s povrchovým i hlubinným dobýváním tvoří rozsáhlý komplex problémů, jejichž

řešení bude vyžadovat značné finančních prostředky.
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Závěrem se konstatuje, že výzkum dlouhodobého rozvoje těžby tuhých paliv a ži-

vic do roku 2030 potvrzuje, že tuhá paliva budou spolu s jadernou energetikou roz-

hodujícími komponenty čs. palivoenergetickt
;
.:c komplexu. I při předpokládaném pokle-

su těžby hnědého uhlí, lignitu a černého uhlí se ještě v roce 2000 budou tuhá pali-

va podílet více než 40 % na krytí tuzemské spotřeby prvotních energetických zdrojů.

K časovému horizontu 2030 lze oprávněně očekávat další pokles tuzemské spotře-

by tuhých paliv pro klasické směry užití. Tento trend však bude ovlivněn růstem po-

třeby uhlí pro nezbytné nové směry jeho užití.

Kvalitativně novou roli by po roce 2OOO mělo zaujmout hnědé uhlí ve zplyňova-

cích procesech s následnými technologickými pochody při postupné substituci za ropu

a zemní plyn. Uvedené substituce budou vyžadovat značné objemy tuhých paliv, které

bude možno krýt tuzemskou těžbou pouze v omezeném rozsahu.

Zabezpečování těžeb černého uhlí, zejména uhlí vhodného pro koksování a násled-

ná výroba koksu budou mít rozhodující význam pro budoucí chod metalurgie, navazují-

cích odvětví a pro možnosti exportu. Potřeby uhlí vhodného pro koksování k časovému

horizontu 2030 budou klesat s ohledem na předpokládané snižování výroby v metalur-

gii. Proti roku 2000 by mohlo toto snížení dosáhnout až 25 %.

Černé uhlí pro energetické účely včetně dovozu bude mít rovněž sestupnou ten-

denci a jeho spotřeba by se měla snížit o cca 35 % proti roku 2000. S obdobným po-

klesem se počítá i u dovozu černého energetického uhlí.

S vývozem hnědého uhlí a rovněž uhlí vhodného pro koksování po roce 2000 se ne-

uvažuje.

Těžba živit se má podílet na tuzemské spotřebě prvotních energetických zdrojů

v roce 2000 cca 2,3 %. K roku 2030 by se její podíl měl snížit. V navrženém rozvo-

ji tuzemské těžby živic je hodnocena ropa především jako důležitý zdroj pro účely

speciální chemie. Zvyšující se objemy zemního plynu z tuzemské těžby budou nezaned-

batelným přínosem do bilance tuzemské spotřeby prvotních energetických zdrojů. O smě-

ru využívání zemního plynu z tuzemské těžby bude však nutno ještě rozhodnout.
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PE3H3ME • SUMMARY • RESUMÉ

OCHOBHUE nPOBJlEMiJ flOBtľlM H HCI10JI&30BAHHH TBEPÄblX TOIUIKB H BMTyiviOB B 1-0Í5 TPETH
XXI BEKA

MHJK. flpocjiaBa ryAetiKOBa, MHSC. MMJIOCJISB Ilnaimz

CTSTbH SSHHMaeTCH npOrHO3HpOBaHHeM paSBHTHH A06UMH H MCnOJIbSOBSHHH yrjlfl B

*ÍCCP B oTHoiueHJíH K oTe«íecTBeHHOMy noTpeSjieHHK TBepaux TOIMHB Kuea B Buoy COCTBH-
Hwe CHpbeBoK SasN n BaptiBHTHoe pasBWTwe oTfleJibHux yroJibHHX KomjepHOB. CTa-rbH npM-

B0ÄKT flSJiee B03M0SH0CTK pa3BHTMfl flOGHIH SHTVMOB HHefl B BKfly CjtaronpHHTHOe COCTOfl-
Hiie MX OyaymfiK p e c y p c o s . IHiipoKo xspajcTepjjsyeT cjioxnue npofijieuH floOiwií K ucnoJib3O-

TBepflHX TonjiMB H SuTyMOB B 1-oR TpeTH XXI Beica.
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PROBLEMS OF MINING AND APPLICATION OF SOLID FUELS AND BITUMENS IN THE FIRST

THIRD OF THE XXIth CENTURY

Jaroslava Hudečkova, Engr., Miloslav Plašil, Engr.

The paper deals with prognostic development of mining and application of coal

in Czechoslovakia with respect to domestic consumption of solid fuels taking into

consideration the state of raw material basis and variant development of '.he indi-

vidual coal concerns. Furthermore, the possibility of development of mining of

bitumens with regard to favourable state of their prognostic reserves is discussed.

Intricate problems of mining and application of solid fuels and bitumens iv-. the

first third of the XXIth century are broadly characterized.

GRUNDPROBLEME DER GEWINNUNG UND AUSNUTZUNG DER FESTBRENNSTOFFE UND BITUMEN

IM ERSTEN DRITTEL DES XXI. JAHRHUNDERTS

Dipl.-Ing. Jaroslava Hudečkova, Dipl.-Ing. Miloslav Plašil

Der Beitrag befasst sich mit prognostischer Entwicklung der Gewinnung und

Ausnutzung der Kohle in der ČSSR mit Bezug auf heimischen Verbrauch der Fostbrenn-

stoffe unter Berucksichtigung des Zustandes der Rohstoffbasis und der variant-

entwicklung einzelner Kohlenkonzerne. Er fiihrt weiterhin die Moglichkeiten der Ent-

wicklung der Gewinnung der Bitumen mit Riicksicht auf gunstigen Zustand deren prog-

nostischen Vorräte aus. Er charakterisiert breit komplizierte Probléme der Gewinnung

and Ausnutzung der Festbrennstoffe und Bitumen im 1. Drittel des XXI. Jahrhunderts.
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Prognóza konečné spotřeby energeie do roku 2010

Ing. Václav Šimůnek, ing. Pavel Brychta

1. CÍL A ZADÁNÍ PROBLĚMU

Cílem práce je na základě předpokládaného rozvoje vědy a techniky, strukturních

změn ve výrobě a růstu životní úrovně navrhnout prognózu konečné spotřeby energie

do roku 2010.

Rozvoj vědy a techniky je v prognóze vyjádřen jednak prostřednictvím technolo-

gických změn v jednotlivých spotřebních úsecích a jednak snižováním energetické ná-

ročnosti, v technologických procesech, energeticky náročných výrobcích a spotřebi-

čích. Strukturní změny ve výrobě pak kvantifikuje rozdílné tempo růstu výroby v prů-

myslových resortech a zemědělství v makroekonomickém pojetí a uvnitř resortů pak

ve změnách proporcí mezi energeticky náročnou energeticky normovanou výrobou a ener-

geticky méně náročnou výrobou energeticky nenormovanou. Strukturní změny v dopravě

jsou charakterizovány dělbou přepravní práce mezi jednotlivé přepravy a vývojem pře-

pravních výkonů v návaznosti na strukturní změny v průmyslu a stavebnictví.Růst ži-

votní drovně v makroekonomickém pojetí je vyjádřen prognózou podílu nevýrobní spotře-

by na užitém národním důchodu a podílem osobní spotřeby na nevýrobní spotřebě.

V mikroekonomickém pojetí pak vývojem počtu bytů, vybaveností domácností předměty

dlouhodobé spotřeby a předpokládaným rychlejším rozvojem obchodu a služeb.

V souhrnném vyjádření prognóza konečné spotřeby vychází ze sociálně ekonomických

cílů společnosti do roku 2000, formulovaných XVII. sjezdem KSČ a jejich hypotézou

do roku 2010. Prognóza konečné spotřeby energie do roku 2010 byla provedena ve dvou

variantách s tím, že byly u minimální a maximální varianty použity rozdílné metodic-

cké přístupy. Prognóza konečné spotřeby u minimální varianty byla propočtena na zá-

kladě zadaných sociálně ekonomických cílů a jim byly podřízeny konkrétní výrobní ííko-

ly. Naproti tomu prognóza konečné spotřeby u maximální varianty vycházela z maximál-

ně uvažovaných /technicky možných/ výrobních úkolů a od ní pak odhadem byly odvoze-

ny možné sociálně ekonomické cíle, které je schopna z energetického hlediska maxi-

mální varianta zabezpečit.

V nevýrobní sféře se pak uvažovalo s vyšší saturací spotřeby elektrické ener-

gie a vyšším objemem bytového fondu oproti minimální variantě.

2. ZADANĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKĚ CÍLE SPOLEČNOSTI PRO MINIMÁLNÍ VARIANTU KONEČNĚ

SPOTŘEBY ENERGIE

Zadané sociálně ekonomické cíle vycházejí z podkladů uvedených ve výzkumné zprá-

vě "Koncepce energetické politicky po roce 2000" z roku 1985. Pro období do roku

2000 jsou údaje upřesněny dle přijatých závěrů XVII. sjezdu KSČ.

Vývoj hlavních ukazatelů sociálně ekonomických cílů do roku 2010 je následu-

jící:
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Tabulka č. 1 Vývoj hlavních ukazatelů sociálně ekonomických cílů

Průměrný meziroční růst
hrubého národního dů-
chodu

%

Podíl výrobní spotřeby
na společenském pro-
duktu

%

Průměrný meziroční růst
hrubé výroby

%

Průměrný meziroční růst
zemědělská produkce

%

Podíl nevýrobní spotře-
by na užitém hrubém
národním důchodu

%

Podíl osobní spotřeby
na nevýrobní spotřebě

%

Počet bytů
/mil.b.j./

šlová bytová výstavba
/mil.b.j./

1985

56,3

69,8

70,4

5,24

0,489

1990

3,5

54,2

2,3

1,1

71,0

69,6

5,51

O,48O

1995

4,0

52,3

3,0

1,2

71,0

69,5

5,78

0,490

2OOO

4,0

50,5

3,2

0,9

71,2

69,5

6,05

0,500

2005

4,0

49,0

3,4

1,0

71,5

69,3

6,34

0,500

2010

4,0

47,5

3,4

0,6

71,8

69,0

6,62

0,500

3. ODVOZENÉ MOŽNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ" CÍLE PRO MAXIMÁLNÍ VARIANTU KONEČNÉ

SPOTŘEBY ENERGIE

Prognóza velikosti výroby energeticky náročných výrobků do roku 2010 byla pro-

vedena od roku 1995 v intervalovém pojetí. Pro maximální hodnoty tohoto intervalu

byla odvozena maximální hodnota konečné spotřeby energie v jednotlivých resortech

a v návaznosti na ní i maximálně možná hodnota hrubé výroby, kterou konečná spotře-

ba je schopna zabezpečit. Možný růst hrubé výroby zabezpečené maximální variantou

konečné spotřeby je tento:-

Maximální růst výroby /%/

1985-2000 2000-2010

Průmysl a stavebnictví

Zemědělství

3,1

1,1

3,6

1,1

Průměrný roční růst národního důchodu mezi lety 1985 - 2010 pak činí 4,2 %

a v období 1990 - 2010 4,3 %. Oproti minimální variantě je tedy vyšší o 0,3 i. Odhad

tvorby národního důchodu byl proveden za předpokladu stejné národohospodářské efek-

tivnosti jako u minimální varianty.

V oblasti nevýrobní sféry se v maximální variantě předpokládá od roku 1995 vyš-

ší rozsah bytového fondu dle následující tabulky:
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Počet b.j.
/mil.b.j./

1995

5,80

2000

6,10

2005

6,40

2010

6,80

Jedná se o bytový fond získaný modernizací, jehož energetické potreby budou

plně kryty elektřinou.

4. POPIS ŘEŠENÍ

Vlastní propočet byl proveden pomocí výpočtového strukturního modelu konečné

spotřeby v průmyslu a stavebnictví, založeného na kombinaci rozpočtové a globální

metody prognózy; v zemědělství a dopravě pak výpočtovými postupy založenými taktéž

na kombinaci rozpočtové a globální metody v agregované formě odpovídající těmto

spotřebním úsekům.

V nevýrobní sféře bylo použito výpočetního modelu vycházejícího z rozpočtové

metody a navazujících výpočetních postupů analyzujících jednotlivé složky přírůstků

spotřeby.

Informace o vědeckotechnickém rozvoji, výrobcích, spotřebě energie a tempu

snižování energetické náročnosti u energeticky náročných výrobků, technologií a

spotřebičů, vyplývají z prací našich spolupracujících organizací, tj. rozhodujících

technologických výzkumných ústavů.

5. HLAVNÍ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ

5.1 Minimální varianta prognózy konečné spotřeby energie

Souhrnně lze konstatovat, že minimální varianta konečné spotřeby energie je od-

povídající předpokladům ekonomického rozvoje a růstu životní úrovně dle sociálně

ekonomických cílů společnosti a reálnému stupni snižování energetické náročnosti.

Charakteristické je nízké tempo růstu konečné spotřeby, a to zejména v průmyslu

a stavebnictví. Struktura konečné spotřeby je pak v obecné poloze podřízena i možnos-

tem získávání zdrojů energie. Dynamickou energií je elektřina, zemní plyn a teplo.

Výrazně klesá spotřeba pevných a tekutých paliv.

Spotřeba nevýrobní sféry jako výraz zkvalitňování služeb obyvatelstvu a růstu

jeho životní úrovně roste přibližně třikrát rychlejším tempem než výrobní sféry.

Uvedené tejidence jsou pak dokumentovány v následujících tabulkách.

Tabulka č. 2 Vývoj konečné spotřeby energie do roku 2010

Průmysl a stavebnictví TJ
%

Zemědělství TJ
%

Doprava TJ
%

Výrobní sféra
c e l k e m : TJ

%

1985

1202265
56,4

113981
5,3

85561
4,0

1301807
65,7

1990

1219720
55,5

116015
5,3

88095
4,0

1423830
64,8

2000

1227071
52,6

125215
5,4

96775
4,1

1449061
62,1

2010

128O9O5
51,9

134175
5,4

1O2374
4,2

1517454
61,5

Průměrný
roční
růst
2010-1985

%

0,25

0,66

0,72

0,32

pokračování tabulky na str. 32
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pokračování tabulky ze str

Obyvatelstvo TJ
%

Ostatní nevýrobní
s féra TJ

%

Nevýrobní sféra
c e l k e m : TJ

%

Konečná spotřeba
celkem: TJ

%

. 31

1985

42"054
20,1

302230
14,2

731284
34,3

2133091
100,0

1990

446063
20,3

328332
14,9

774395
35,2

2198225
100,0

2000

491665
21,1

391227
16,8

882892
37,9

2331953
100,0

2010

500311
20,3

448141
18,2

948452
38,5

24659O6
100,1

Průměrný
roční
růst
2010-1985

%

0,62

1,6

1,05

0,58

Tabulka č. 3 Vývoj struktury konečné spotřeby energie do roku 2010

Tuhá paliva

Kapalná paliva

Plynná paliva

Paliva celkem:

Teplo

Elektřina

C e l k e m :

1985

30,3

16,1

17,9

64,3

24,2

11,5

100,0

1990

29,0

14,3

19,2

62,5

25,1

12,4

100,0

200O

24,2

12,2

21,6

58,0

27,1

14,9

100,0

2010

19,2

11,1

23,0

53,3

29,3

17,4

100,0

Průměrná
meziroč-
ní změna
2O1O-1985

%

- 1,2

- 0,9

1,6

- 0,2

1,4

2,3

Do prognózy je zapracováno vysoké tempo snižování energetické náročnosti ve vý-

robní sféře a v období 1985-2010 jsou reálné úspory ve výši 1276 PJ. V průmyslu a

stavebnictví se na úsporách podílí z cca 29 % změna meziresortní struktury, z 25 %

změna vnitroresortní struktury a z 46 % vědeckotechnický rozvoj.

Změna struktury národního hospodářství v oblasti meziresortní struktury spočí-

vá zejména v růstu energeticky nenáročného elektrotechnického průmyslu a všeobecné-

ho strojírenství /podíl na výrobě činiŕ v roce 1985 u elektrotechnického průmyslu

5,8 %, všeobecného strojíresntví 14,4 % a v roce 2010 u elektrotechnického průmyslu

17,8 %, všeobecného strojírenství 21,1 %/ a omezení růstu energeticky vysoce nároč-

ných hutí a těžkého strojírenství a v tom poklesu hutí /podíl FMHTS na výrobě v ro-

ce 1985 17 %, v roce 2010 13,8 %/. Změna vnitroresortní struktury spočívá v přesunu

od energeticky náročné tzv. normované výroby k energeticky méně náročné. Zatímco

v roce 1985 podíl energeticky náročných výrobků činí ve spotřebě 58 %, v roce 2010

je uvažován 46 %. Zde jde zejména o pokles výroby surového železa z 9,6 mil. t v ro-

ce 1985 na 7 mil.t v roce 2010, oceli ze 14,9 mil.t na 11 mil.t a válcovaného mate-

riálu z 11,1 mil.t na 9,4 mil.t.

Vliv rozvoje vědy a techniky spočívá ve velkých inovacích jako je náhrada SM

oceli a tandemové oceli konvertorovou. V roce 2000 se předpokládá úplné zrušení
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SM oceli a v roce 2010 snížení podílu tandemové oceli na cca 7,2 % z celkové výro-

by oceli. Další velké inovace jsou plynulé odlévání oceli, intenzifikace výroby

elektrooceli, využití pánvové metalurgie, rekonstrukce výroby hliníku, využití pře-

tlaku vysokopecního plynu, ASŘ vysokopecního procesu, využití intenzifikátorů při

výrobě cementu, nová generace elektrolysérů, vyšší nasazení elektřiny ve spotřebě,

robotizace a automatizace výrobních procesů, využití biotechnologií apod.

V nevýrobní sféře roste její energetické vybavení ze 47,2 TJ/tis. ob. v roce

1985 na 57,8 v roce 2010, tedy průměrně 0,8 % ročné, a to při růstu obyvatel pouze

0,2 % ročně.

Energetická náročnost tvorby národního důchodu vychází takto /T 4/.

Tabulka č. 4 Energetická náročnost tvorby národního důchodu

1985 2000 2010

PJ/mld Kčs

%

Průměrný roční pokles %

5,556

100

3,519

63

3,0

2,548

46

3,2

Uvedené výsledky mírně překračují úkol XVII. sjezdu KSČ, kde energetická nároč-

nost národního důchodu v roce 2000 má poklesnout nejméně o jednu třetinu hodnoty ro-

ku 1985.

Tempo snižování energetické náročnosti oproti dosahovaným skutečnostem v 6.

a 7. pětiletce /průměrný roční pokles 6. PLP 1,79 %, 7. PLP 1,17 %/ je více než

dvojnásobné.

Uvedené skutečnosti dokazují na jak vysokém stupni intenzifikace národního hos-

podářství a uvnitř pak energetického hospodářství je minimální varianta prognózy

konečné spotřeby energie založena. Současně změna struktury konečné spotřeby přináší

příznivé ekologické důsledky,kde se emise S0
2
 snižují ze 730 tis.t/rok v roce 1985

na 454 tis.t/rok v roce 2010,tj. na cca 62 % hodnoty roku 1985.

5.2 Maximální varianta prognózy konečné spotřeby energie

Maximální varianta energeticky zabezpečuje vyšší výrobu a progresívnejší soci-

álně ekonomické cíle /souhrnně vyjádřené růstem národního důchodu mezi lety 1990 -

- 2010 4,3 % ročně/ než varianta minimální.

Základní tendence v prognóze konečné spotřeby jsou obdobné jako u varianty mi-

nimální. Vzhledem k vyšší výrobě roste oproti minimální variantě rychleji spotřeba

ve výrobní sféře. Současně však pokračuje růst podílu nevýrobní sféry v konečné

spotřebě celkem. Ve struktuře je vyšší růst elektřiny /o 0,4 % ročně/ a zemního ply-

nu /o 0,2 % ročně/.

Souhrnné tendence jsou zřejmé z následujících tabulek:
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Tabulka č. 5 Vývoj konečné spotřeby energie do roku 2O1O

Výrobní sféra
c e l k e m : TJ

%

Nevýrobní sféra
c e l k e m : TJ

%

Konečná spotřeba
c e l k e m TJ

%

1985

1401807

65,7

731284

34,3

213 3091

100,0

199O

1423830

64,8

774395

35,2

2198225

100,0

2000

1521108

63,1

891479

36,9

2412587

100,0

2010

1633429

62,9

964456

37,1

2597885

100,0

Průměrný
roční růst
2010-1985

%

O,61

1,1

0,79

Tabulka č. 6 Vývoj struktury konečné spotřeby energie do roku 2010

Tuhá paliva

Kapalná paliva

Plynná paliva

Paliva celkem:

Teplo

Elektřina

C e l k e m :

1985

30,3

16,1

17,9

64,3

24,2

11,5

100,0

1990

29,0

14,3

19,2

62,5

25,1

12,4

100,0

2000

23,7

12,1

21,6

57,4

27,0

15,6

100,0

2010

18,9

11,0

22,9

52,8

29,0

18,2

1OO,O

Průměrný
meziroční
růst
2010-1985

- 1,1

- 0,7

1,8

0

1,5

2,7

Do prognózy je zapracováno taktéž vysoké tempo snižování energetické náročnos-

ti ve výrobní sféře, kde jsou v období 1985 - 2010 reálné úspory ve výši 1342 PJ,

tedy o 5 % vyšší než v minimální variantě.

V nevýrobní sféře oproti minimální variantě je její energetické vybavení v ro-

ce 2010 vyšší o 1 TJ/tis. obyv. Toto zvýšení je způsobeno vyšším využitím elektřiny

ve všech oblastech spotřeby nevýrobní sféry a obyvatelstva.

Tempo snižování energetické náročnosti je stejné jako u minimální varianty

přesto, že výroba energeticky náročných výrobků je výrazně vyšší než u minimální va-

rianty /kupř. v roce 2010 surové železo o 1,2 mil. t, ocel o 2 mil.t, válcovaný

materiál o 1,6 mil.t, cement o 110 tis.t, vápno o 3O tis.t, slínek o 105 tis.t,

cihly o 28 mil.cj./.

Literatura

/I/ ŠIM8NEK, V.- BRYCHTA, P. a kol.: "Prognóza konečné spotřeby do roku 2010"

/Výzkumná zpráva o etapě 801-02-30-2 - shrnutí výsledků řešení v etapách výrob-

ní a nevýrobní sféry VtJPEK 1986/
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUME

ПРОГНОЗ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСХОДА ЭНЕРГИИ ДО 2010 г.

Инж. Вацлав Шимунек, ишк. Павел Брыхта

Работа обобщает главные результаты решения прогноза окончательного расхода

энергии в производственной и непроизводственной сферах до 2010 г. Прогноз был

разработан в двух вариантах, обеспечивающих энергией рост национального Д О Х О Д Е

в 1990-2010 гг. на 4,0 % в год в минимальном варианте и на 4,3 % в год в макси-

мальном варианте.

В прогноз включены также высокие темпы снижения энергоемкости создания на-

ционального дохода, которая понижается на более чем одну треть величины в 1=85 г.

до 2000 г. и на половину до 2010 г.

PROGNOSIS OF FINAL ENERGY CONSUMPTION TILL 2010

Václav šimůnek, Engr., Pavel Brychta, Engr.

Main results of the solution of prognosis of final energy consumption in

productive as well as non-productive spheres till 2010 are summarized. Prognosis

was performed in two variants providing, from the energy viewpoint, the growth of

the national product between 1990 and 2010 in the minimum variant 4.0 % and in

the maximum variant 4.3 % per year.

High rate of decrease in energy demand of national product formation dropping

more'than by one third of the 1985 value till 2000 and by one half till 2O1O is

considered in the prognosis.

PROGNOSE DES ENDVERBRAUCHS DER ENERGIE BIS ZUM JAHRE 2010

Dipl.-Ing. Václav šimůnek, Dipl.-Ing. Pavel Brychta

In der Arbeit sind die Hauptergebnisse der Lösung der Prognose des Endver-

brauchs der Energie bis zum Jahre 2O1O in der produzierenden sowie nichtproduzie-

renden Sphäre bis zum Jahre 2010 zusammengefasst. Die Prognose wurde in zwei Va-

rianten durchgeführt, die den Anstieg des Nationaleinkommens in den Jahren von

1990 bis 2010 in minimaler Variante um 4,O % und in maximaler Variante um 4,3 %

jährlich energetisch sicherstellen.

In die Prognose wird hohes Tempo der Herabsetzung der energetischen Anspruchs-

völligkeit der Bildung des Nationaleinkommens einbezogen, die um mehr als ein Drit-

tel des 1985-Wertes bis zum Jahre 2000 und um eine Hälfte bis zum Jahre 2010 sinkt.
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Plánovité řízenípalivoenergetické základny

Ing. Ladislav Pelcl

1. CHARAKTERISTIKA ÚKOLU

V roce 1986 bylo zahájeno řešení pětiletého hlavního úkolu SPEV 9O2-125-5O3

"Plánovité řízení palivoenergetické základny". Úkol ideově navázal na úkol "Zdoko-

nalování organizační struktury a řízení na úrovni VHJ v resortu FMPE", který byl

ve VÚPEK řešen v rámci téhož programu SPEV v letech 7. 5LP. V souladu s požadavky

gestora SPEV 902, Ústředního ústavu národohospodářského výzkumu /ÚÚNV/, je úkol pře-

devším zaměřen na výzkumný návrh hospodářského mechanismu řízení resortu paliv a

energetiky pro období intenzivního rozvoje národního hospodářství, časově směrovaný

do období po roce 1990.

V tomto smyslu zaměření úkolu vystihlo společenskou objednávku dnes danou pře-

devším usnesením vlády ČSSR č. 3/87 "Zásady přebudování hospodářského mechanismu

ČSSR", které významně posunulo představy a zadání obsahu hospodářského mechanismu

pro 90. léta ve srovnání s jeho dnešní podobnou.

Předmětem výzkumu v úkole jsou základní prvky hospodářského mechanismu řízení

v resortu paliv a energetiky, neboli systému řízení resortu paliv a energetiky, kte-

rými jsou:

- nové metody tvorby státního plánu rozvoje resortu paliv a energetiky,

- nástroje zabezpečující realizaci záměrů státního plánu v hospodářských organiza-

cích /slaäujících zájmy společnosti a hospodářských organizací/,

- chozrasčot jako metoda řízení a hospodaření základního článku řízení - koncernu,

určení míry jeho modifikace v podmínkách resortu.

Vyjasnění těchto oblastí umožní souběžně rozvíjet výzkum principů organizace

výrobně technické základny v resortu, informační systémy pro podporu rozhodování

a celý návrh přebudovaného hospodářského mechanismu řízení resortu paliv a energeti-

ky postupně promítat do návrhů nových kompetencí a pravomocí orgánů centrálního ří-

zení a chozrasčotní sféry, které jsou řešeny v jiných specializovaných úkolech.

Charakteristika proponovaného výzkumného návrhu bude spočívat, v souladu se

"Zásadami", ve zvýšení ekonomické samostatnosti hospodářských organizací a v postup-

ném přechodu k ekonomickým metodám řízení /dlouhodobá pravidla, normativy/, které

budou nahrazovat přímé metody řízení, používané centrem při dovádění úkolů státního

plánu na hospodářské organizace.

Parametrické prostředí tvořené úkoly a pravidly státního plánu musí vyvolat

tlak na odstranění všech vícenákladů ve výrobě, přeměnách a distribuci energií, a

to zaměřením investiční politiky, vědeckotechnického rozvoje a využití všech výrob-

ních činitelů.

Z uvedeného plyne, že výsledky výzkumu budou dnes, po schválení "Zásad", využí-

vány centrálními orgány řízení při praktickém naplňování úkolů zabezpečujících pře-

budování hospodářského mechanismu v oblasti paliv a energie.
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2. VÝCHODISKA A STRUKTURA ÚKOLU

Etapy řešené v rámci úkolu v roce 1986 vycházely z úvodního projektu, čerpalo se

z koncepčních prací ÚÚNV, které byly v té dobé pro založení hospodářského mechanis-

mu pro období po roce 1990 jedinými koncepčními materiály. Správnost jejich obsaho-

vého založení byla potvrzena přijetím "Zásad" /usnesení "lady č. 3/87/ v roce 1987,

které výzkumnou koncepci v podstatě převzaly.

Vzhledem k tomu, že mimo prací na návrhu hospodářského mechanismu pro období

po roce 1990 bylo nutné řešit i požadavky na výzkum z usnesení vlády č. 24 3/84

/Hlavní směry.../ a z usnesení vlády č. 244/86 /1'rogram realizace dalších opatře-

ní.../, byly některé práce v roce 1986 zaměřeny na rozvoj řízení resortu platného

ještě v období lot 8. 5LP.

Celkem bylo v rámci íkolu řešeno 10 výzkumných etap v těchto směrech:

- koordinační práce vůči úkolům ve VÚPEK zabývajícím se specializovanými oblastmi

hospodářského mechanismu řízení resortu /I práce/,

- analýza vývoje ekonomiky v resortu a iSčinnosti stávající soustavy plánovitého ří-

zení /I práce/,

- koncepční práce na hospodářském mechanismu řízení resortu pro období po roce

1990 /3 práce/,

- zdokonalení a racionalizace systému řízení resortu platného v letech 8. 5LP /5 pra-

cí/.

3. VÝSLEDKY PRA~CE

3.1 Koordinace úkolů v oblasti systému řízení resortu paliv a energetiky

Při koordinaci úkolů v oblasti systému řízení resortu je nutné zabezpečit je-

jich vzájemnou návaznost a vyvážit rozdělení výzkumné kapacity. To je vyvoláno sku-

tečností, že v období 1986 - 90 bude ve VÚPEK řešeno 10 úkolů, které se zabývají

nástroji řízení, organizací výrobně technické základny,informačními systémy pro ří-

zení na úrovni FMPE i vybraných uhelných koncernů, řízením jakosti, reprodukcí zá-

kladních prostředků atd. K těmto úkolům se připojuje 6 úkolů, které se zabývají

problematikou práce s lidmi v resortu. Z hlediska plánu výzkumu jsou úkoly řešeny

ve státním plánu, resortním i oborovém plánu RVT.

Koordinace zadání a obsahu výzkumu mezi zadavateli úkolů /mimo VÚPEK/ není do-

sud na patřičné úrovni, proto bylo provedeno zhodnocení plánovaných etap ve všech

úkolech /s í£ové grafy/ a ve svodné zprávě úkolu doporučeno jednotné ideové východisko

/všech úkolů/ komplexně pokrývající systém řízení resortu. Byly stanoveny i termíny

jednotnách souhrnných výstupů ze všech úkolů do svodných výstupů za systém řízení

resortu jako celek.

3.2 Analýza vývoje ekonomiky v resortu paliv a energetiky

Analýza vývoje ekonomiky v resortu, v plánovacích skupinách a v koncernech má

funkci základního informačního podkladu. Musí předcházet veškerým návrhům a pro-

jektům změn v systému řízení. Bez analýz minulosti nelze se orientovat v současnosti

a tím méně lze odhadnout a řídit vývoj v budoucnosti.

Analytické práce v roce 1987 měly dva směry:
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- analýzy vývoje ekonomických ukazatelů v resortu v minulosti s postižením věcných

příčin v tomto vývoji/

- analýzy účinnosti stávající soustavy plánovitého řízení.

V rámci prvního směru analýz bylo provedeno rozsáhlé zmapování vývoje ekonomi-

ky a ekonomické efektivnosti v resortu, v plánovacích skupinách a v jednotlivých

koncernech v období let 7. 5LP a v koncových letech 6. 5LPT a 7. 5LP.

Bylo využito metod vyvinutých ve výzkumu v předchozích letech, a to:

- očištování ekonomických ukazatelů c meť.uJiukó a cenoví vlivy /časové řady jsou

v běžných cenách, a v cenové drovni 198O a 1985/,

- vyhodnocení vývoje a dynamiky metodicky a cenově srovnatelných ekonomických ukaza-

telů v různých agregacích,

- analýza primární a konečné důchodové situace v resortu.

Dále byly zahájeny práce na převodu této datové základny na výpočetní techniku

VÚPEK.

Novým směrem, který bude dále rozvíjen v analýzách bylo zjišťování a Kvantifi-

kace věcných vlivů působících na vývoj sledovaných ukazatelů.

V období let 7. 5LP resort zabezpečoval plynulé zásobování národního hospodář-

ství palivy a energií. V průběhu let docházelo k postupné strukturální přestavbě

palivoenergetické základny. Na hmotných výstupech /v TJ/ v roce 1985 vůči roku 198O

klesl podíl uhelného průmyslu o 2,44 % /na 73,17 %/, vzrostl podíl plynárenství

o 0,98 % /na 13,9 %/ a vzrostl podíl elektroenergetiky o 2,46 % /na 12,93 %/. Celko-

vé dodávky paliva a energie v TJ za toto období vzrostly o 1,69 % /meziročně a 0,34 %/,

Vývoj ekonomiky procesů získávání, přeměn a distribuce paliv a energií nebyl

příznivý. Nárůst nákladů byl důvodem trvalého 2 % meziročního nárůstu cen a dvou

jednorázových úprav velkoobchodních cen paliv a energie v průběhu 7. 5LP. I přes ten-

to nárůst cen není resort schopen zabezpečit financování výdajů na reprodukci z vlast-

ních zdrojů. Struktura způsobu financování reprodukce se vyvíjela následovně:

198O 1985

disp.zisk + odpisy 5O,38 % 66,85 %

dotace na investice ze SR 41,51 % 24,00 %

účel.financování ze SR O,57 % 0,43 %

bankovní úvěry 2,11 % 4,92 %

ost.zdroje 5,43 % 3,80 %

V roce 1985 činily dotace na investice FMPE ze SR 5,664 mld. Kčs, úvěrová za-

dluženost resortu FMPE dosáhla 48,5 mld. Kčs.

Nákladovost výkonů /v cenové úrovni 1980/ vzrostla mezi roky 1980 a 1985 z

85,65 Kčs/100 Kčs výkonů na 92,80, tj. o 8,35 % /meziročně o 1,62 %/. Výkonnost pra-

covníků z 226,42 . 10
3
 Kčs/pracovníka na 249,79, tj. o 1O,32 % /meziročně o 1,98 %/.

Výkonnost základních prostředků klesla z 575 Kčs/10
3
 Kčs na 471, tj. o 18,19 % /me-

ziročně klesla o 3,91 %/. Rentabilita výrobních prostředků klesla z 7,32 Kčs/100 Kčs

výkonů na 2,97, tj. o 4O,57 % /meziročně klesala o 16,51 %/.

Na 1 % růstu dodávek paliv a energie mezi 'koncovými roky 7. a 6. 5LP bylo zapo-

třebí 4,74 % růst počtu pracovníků, 37,26 í růst zásob, 26,96 % růst objemu ZP

/v zůstatkových cenách/ a 17,23 % růst nákladů /v cenách roku 1980/. Situace'v jed-
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notlivých plánovacích skupinách a koncernech je různorodá, zde- je jtin o souhrnnou

ilustraci.

Vývoj jednotlivých výrobních činitelů je mnohem dynamičtější než vývoj dodávek

paliv a energie /ovlivňovaný současně poklesem kvality těšených paliv/.

Stručně demonstrovaný vývoj ekonomiky palivoener<;etické základny je výsledkem

řady vlivů. Jedná se o zhoršování důlně geologických podjnínek v uhelném průmyslu,

pokles kvality uhlí, vysokou náročnost nových technologií na ZP atd. K těmto fakto-

rům je nutné přiřadit ale i nedostatky v soustavě řízení, jako napr. skluzy v inves-

tiční výstavbě, nedostatky v DOV, dosud nedostatečné uplatňování chozrasčotních prin-

cipů hospodaření atd.

V roce 1986 byly zahájeny práce na metodách výběru a kvantifikace věcných vlivů

působících na vývoj ekonomiky, které mají umožnit prohloubení úrovně rozborové prá-

ce i plánování ekonomických ukazatelů v resortu paliv a energetiky.

V rámci druhého směru analýz bylo provedeno zhodnocení účinnosti stávající sou-

stavy plánovitého řízení a jejich prvků na vývoj ekonomiky resortu, a to podle me-

todiky a osnovy Vládního výboru pro otázky plánovitého řízení. Používaný mechanismus

hodnocení je předmětem trvalého prohlubování.

Hlavni poznatky z analýz:

- vývoj ukazatelů ekonomické efektivnosti v palivoenergetické základně je trvale se-

stupný, v řadě případů se dynamika poklesu zrychluje. Z hlediska plánovacích sku-

pin dochází k nejméně pozitivnímu vývoji v uhelném průmyslu, pozitivní vývoj vy-

kazuje plynárenství

- rostoucí vázanost společenských zdrojů v palivech a energetice potvrzuje nezbyt-

nost výrazného zvýšení tlaku na snížení energetické náročnosti národního hospo-

dářství

- analýzy obracejí pozornost na dynamiku zásob a základních prostředků, které musí

představovat základní oblasti intenzifikace

- změna v systému řízení musí být komplexní, musí ovlivnit užití energie /limity

spotřeby, zdražení energie jako výrobní spotřeby/ i procesy zabezpečování jejich

zdrojů v organizacích resortu /chozrasčotní režimy hospodaření/.

3.3 Koncepce hospodářského mechanismu řízení resortu, paliv a energetiky pro období

po roce 1990

V návaznosti na koncepční práce ÍJÚNV byl v předstihu,již v roce 1985,vypraco-

ván návrh koncepce hospodářského mechanismu řízení resortu pro období po roce 199O

/VZ 441-60-07-1 "Uplatnění chozrasčotu v koncernech sektoru paliv a energetiky a

stanovení předpokladů jeho dalšího rozvoje"/.

V návrhu byly obsaženy zásady:

- tvorby státního plánu rozvoje v palivech a energetico, především pro fázi dlou-

hodobého výhledu a pětiletého plánu,

- dovádění centrálních verzí státního plánu na hospodářské organizace kombinací

. věcně úkolových nástrojů

. normativně regulativních nástrojů

. nástrojů informativního charakteru.
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- chozrasčotu jako metody řízení a hospodaření hospodářských organizací, především

odvětvově orientovaného koncernu, nejlépe splňujícího požadavky na základní článek

řízení v resortu paliv a energetiky.

Návrh byl formulován jako zásady a předpokládal hlubší rozpracování ve třech

oblastech, a to v oblasti

. cen paliv a energie

. obsahu poznávací a řídící funkce státního plánu v řízení palivoenergetického

průmyslu

. principů finanční politiky v palivoenergetickém průmyslu /vztahy k st.rozpočtu,

k úvěrové soustavě, financování základních a oběžných prostředků, regulace

mezd/.

V roce 1986 byly řešeny - principy cen paliv a energie a současně i výzkum

nových metod dlouhodobého plánování palivoenergetické základny.

Ceny paliv a energií

Ceny budou mít v přebudovaném hospodářském mechanismu jedno z klíčových posta-

vení. Kvalita tvorby cen bude rozhodující pro kvalitu celého systému ekonomického

řízení. Na objektivnosti cen bude záviset objektivnost všech ostatních nástrojů plá-

novitého řízení včetně státního plánu samotného, účinnost ekonomické stimulace a

všech kritérií ekonomické efektivnosti.

V oblasti cen paliv a energie musí být podpořeno i řešení vysoké energetické

náročnosti čs. ekonomiky.

Výchozím požadavkem při zpracování výzkumného návrhu tvorby cen paliv a energií

byl požadavek jejich kriteriálnosti a parametričnosti.

Kriteriální ceny jsou vyjádřením společensky nutných nákladů na výrobu výrobků,

to je těch nákladů, které zbožově peněžní vztahy jako společensky nutné uznají.

A to za situace zapojení naší ekonomiky do mezinárodní dělby práce, které porovná

naši výrobu podle náročných zahraničních kritérií. V tomto směru důležitou úlohu

sehrává spotřebitelské ocenění produkce, které v podmínkách čs. ekonomiky znamená

především možnost dovozní substituce.

Parametrické ceny jsou pro výrobce i pro státní plán vnějším objektivním para-

metrem, který musí respektovat.

Uvedené požadavky jsou ve výzkumném návrhu řešeny takto:

- jako princip bylo navrženo tvořit ceny fosilních paliv na úrovni limitních nákla-

dů. Limitní náklady přitom odvozovat od světových cen, a to od světových cen dlou-

hodobě zaměnitelné užitné hodnoty dovážených ušlechtilých paliv. /Návrh vychází

z možnosti dlouhodobé zaměnitelnosti fosilních paliv v jejich užití pro výrobu

tepla./

- kriteriální ceny energetických paliv a odvodit tedy z ceny srovnatelné jednot-

ky zaměnitelného paliva - těžkého topného oleje vyrobeného z dovezené ropy za

její světovou cenu zprůměrovanou za uplynulých pět až deset let /pro odstranění

konjukturálních výkyvů/. Ceny vyjádřit v Kčs/tmp. a odvodit je z poměru výhřevnosti

- pro stanovení kriteriální ceny těžkého topného oleje by se dovozní cena ropy fran-

ko čs. hranice přepočetla reálným měnovým poměrem, připočetly by se dopravní ná-

klady /od hranice/, náklady na rafinaci ropy na TTO a náklady dopravní ke spotře-

biteli /průměrné/
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- kriteriální cena těžkého topného oleje pro hladiny cen uhlí, zemního plynu a ostat-

ních topných plynů by se snížila tzv. koeficienty užitečnosti /zohledňují různé

vyvolané náklady u spotřebitele a ztráty při použití na cenové hladiny druhů paliv

- ceny paliv v tmp dále přepočítávat na technické jednotky množství paliva /t, m /

podle plánované výhřevnosti jednotlivých druhů paliv. Konkrétní ceny paliv ener-

getického uhlí stanovovat v rámci propočtené cenové hladiny podle užitečných vlast-

ností

- u ceny UVPK vycházet z limitních nákladů na bázi pětiletého průměru našich vývoz-

ních cen franko hranice do NSZ. V rámci cenové hladiny diferencovat pak ceny podle

jednotlivých obchodních skupin podle užitečných vlastností

- takto stanovené kriteriální ceny fosilních paliv by obsahovaly a realizovaly důlní

rentu a oceňovaly by geologické zásoby uhlí a ostatních fosilních paliv. Renta

by se odváděla do státního rozpočtu

- při výzkumném návrhu se vycházelo z íívahy, že ropa, přestože je a stále více bude

surovinou pro neenergetický průmysl, bude svou cenou určovat ceny ostatních paliv.

Předpokládá se, že tato korelace bude platit i v devadesátých letech, přičemž

po roce 2000 by tuto její úlohu mohl přebírat zemní plyn

- průměrné ceny koksu a briket by obsahovaly hlavní vstup - vsázku oceněnou krite-

riálními cenami a náklady výrobní

- průměrné ceny elektřiny a tepla dodávané z veřejné sítě byly navrženy na drovni

nákladů národní práce s normativním nadvýrobkem a normacizovanými režijními nákla-

dy. Spotřebované palivo by bylo oceněno v kriteriálních cenách

- navrhlo se velkoobchodní ceny všech paliv a energií stanovovat jako státní ceny

centrálními ceníky a jejich vývoj řešit v pětiletém plánu vývoje cen jako součást

státního pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství.

Vypracovaný výzkumný návrh uvážil i rizika spojená s jeho realizací. A to rizi-

ka dopadu nárůstu cen do nákladů spotřebitelů k roku 2000. Tento nárůst byl propo-

čten na přibližné 4 mld. Kčs. Další rizika spočívají v přesnosti prognóz budoucích

světových cen ropy. Toto riziko je možné snižovat růstem zkušeností s prognózami

hodnotových parametrů a s růstem zkušeností s hodnotovými vztahy v naší ekonomice.

Navržená koncepce cen paliv a energie umožnila návazně navrhnout i principy

prohloubení optimalizačních metod v dlouhodobém výhledu rozvoje palivoenergetického

komplexu i principy ekonomických kritérií ke kondicím uhelných zásob. Navrhla rovněž

způsob využití realizace důlní renty v ekonomickém řízení uhelného průmyslu pro zlep-

šení hospodaření se zásobami paliv.

Návrh koncepce velkoobchodních cen paliv a energií opustil evidenční a náklado-

vé pojetí ceny. Prosazení intenzivního typu rozvoje národního hospodářství bude po-

dle našeho názoru vyžadovat nový typ ceny, ceny kriteriální a parametrické. Je při-

tom nezbytné uplatnit tento princip jednotně, v celém národním hospodářští j^ko sou-

část parametrického prostředí. Pravdivé ceny energií musí přispět k řešení vysoké

energetické náročnosti národního hospodářství i k zavedení chozrasčotu v palivoener-

getickém průmyslu.

Dlouhodobé plánováni rozvoje palivoenergetické základny

Palivoenergetická základna je velmi náročná na potřebu výrobních činitelů. In-

vestiční výstavba jejich hlavních objektů je dlouhodobá a z hlediska přípravy a rea-

lizace investic značně náročná.
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Z těchto důvodů je kladen důraz na dlouhodobé plánování ror-.voje paJ ; voener'jetic-

ké základny. Již v něm je řešeno naplňování centrálně stanovené spotřeby pajiv o

energií /určené za pomoci optimalizačních a prognostických modelů/ st ru!:' •. • rou zdrojů,

určovány rozhodující investiční akce včetně mezinárodních integračních akci, určován

podíl dovozu atd. Ekonomická stránka plánování zde vystupuje dosud pac.i.vníni í.yi':sobem

jako odraz návrhů hmotně technických řcíení. Pětiletý plán, který určuje a Lvantifi-

kuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a k úvř-rové soustavě, ceny paliv a energie,

již nedává prostor pro řešení, protože hlavní faktory rozvoje odvetví ;•••.!.'•,' a ener-

getiky jsou již do značné míry předurčeny.

Proto je nezbytné usilovat o propojení hn;oti:ý»"h a hodnotových v:-*.tahů ,;roděvším

v dlouhodobém plánování tak, aby odpovídalo požadavkům na přestavbu hospodářského

mechanismu řízení palivoenergeticke základny.

Dlouhodobé plánování rozvoje palivoenerrjetické základny předpokládá tyt • etap/:

- prognózy rozvoje palivoenergetického komplexu

- dlouhodobý výhled rozvoje palivoenergeticke základny

- koncepce rozvoje resortu paliv a energetiky

- směrnice k pětiletému plánu.

V tomto cyklu plánovacích prací zvláštní pozornost zasluhuje dlouhodobý výhi« 2 .

Vzhledem k tomu, že v této etapě se formují hlavni proporce palivoener .etické základ-

ny, je třeba řešit upřesnění centrální představy dlouhodobého výhledu návih .- koncer-

nů a rozvinout hmotně hodnotové plánování v centru a soustředit pro IH.-J :
 ;

 •. •'• udaj*-.

Výzkumný návrh metodických přístupů pro nejbližší ei-.apu zpracování •"•\i unonobých

výhledů zahrnoval tři úseky ekonomiky reprodukčního procesu, •:: t.--

- stanovení okruhu ukazatelů ekonomické efektivnosti

- metodiku plánování rozhodujících ukazatelů ekonomického výv<-j
:% v < n

 -Hiho.iobéir •..';•. ledu

- řešení souladu mezi hmotnou a hodnotovou stránkou reprodukčního cyh .: Koncernů

FMPE v dlouhodobém výhledu.

V první části byly navrženy okruhy ukazatelů ekonomické ofek-ivnosti rozhodují-

cích investičních akcí, efektivnost výroby a dodávky jednotlivýcn druhů paliv a ener-

gie a efektivnost hospodářské činnosti koncernů jako celku.

V druhé části byla navržena metodika stanovení obsahu ukazatelů výkonů, vlast-

ních nákladů, reprodukce základních prostředků a pracovních sil.

V tref i. části byl navržen plán primární důchodoví? bilance jako reduíu.-vaná f01-

ma finanenino piánu v dlouhodobém výhledu.

Navržené prístupy buď.
1
 ; v 'fitnáním roce proir,í.i.nuly i do metodiky koncepce roz-

voje resortu paliv a enoryetiky, jt.̂ r-í bude zpracov.'vóna v roce 19ÍÍH.

J.4 Zdokonalení a racionalizace systému ří>.-,-ní rc.;i:ľtj pl.il :,óho v Trt.ech 6. JVL-E.

Systém řízení resortu paliv a energetiky v jotach í1. 5I.P je určen předcvf;i>i

"Hlavními směry dalšího rozvíjení Souboru opat 1cr,{" /usnesení vlády ř. 243/84/.

Jejich zásady byly vtěleny do nových cplosi.-'tnich jravidcl a smérnic a n.Svazně do

resortních pokynů. /V rámci výzkumného Oioii- ' y' Gi:;5vající systón. řízení resortu

z hlediska principů a platných norem ,-1 -••.,-. .̂ L popsán./ Některé úkoly dlouhodoběj-

šího charakteru, doplněné por.léze "Pr, •,<. r.iirii •:• •••. )' i;:afo dalších opatření" .usnesení

vlády č. 244/86/ byly předmětem výzkunuu'ho r.-:••;••:«' v rámci úkolu.
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Tyto práce byly zaměřeny na oblasti:

- soustavy ukazatelů ekonomické efektivnosti /odvětvově modifikované/ a k jejímu vy-

užití v řízení, v 5LP a ročním plánu

- plánovacích modelů k racionalizaci plánovacích prací na úrovni koncernu a minister-

stva, s využitím výpočetní techniky,

- hodnocení způsobu regulace mzdových prostředků, srovnávání možných forem regulace

mezd uplatňovaných v 8. 5LP,

- řízení zásob a dodavatelsko-odběratelských vztahů v resortu paliv a energetiky,

opatření k řízení zásob v 8. 5LP,

- vnitrokoncernový a vnitropodnikový chozrasčot v resortu paliv a energetiky /pra-

vidla uplatnění chozrasčotu a vzorová koncernová pravidla vnitrokoncerného řízení

a plánování/.

Výstupy z těchto etap měly přímou realizaci v řízení resortu, jak na úrovni FMPE,

tak na úrovni koncernu.

4. ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ ÚKOLU

Problematika řešená v rámci úkolu pokrývá velmi širokou oblast a má určující

vliv i na další oblasti systému řízení. Musí mít z tohoto důvodu určitý předstih

před úkoly řešícími např. organizační mechanismus řízení, informační systémy atd.

Výsledky práce dnes neslouží pouze výzkumu, ale i řídící sféře, neboř schvále-

né "Zásady přebudování hospodářského mechanismu ČSSR" představují společný úkol pro

teoretickou frontu i pro orgány provádějící hospodářskou politiku.

Z obou uvedených důvodů bude nezbytné v dalším řešení posilovat interdiscipli-

nárnost ve výzkumu otázek plánovitého řízení resortu paliv a energetiky jak v rámci

výzkumného ústavu, tak ve spolupráci teorie a praxe.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUME

ШАН0305 yiiPABJP'JIWS ТСШКЗШ-СПЗРГЕТИЧЕСКОл BASOU

Инж. Л ад и ел а в Пел ил

Статья информирует о результатах решения научно-исследовательской тем:.; "Пла-

новое управление топливно-энергетической базой" в 1&г.6 г. Теме в этом году была

направлена на следующие области :

- анализ развития экономики ведомства в годах 7-ой пятилетки ',

- концепция цен топлив и энергии для периода интенсификации и новые принципы

долгосрочного планирования j

- рационализация системы управления ведомстпом топлив и энергртикм, де;:>:тв,у!.тге"

в годах d-ой пятилетки.

Результаты работы в 1986 г. станут Б дальнейшем пориоде о СПОРО/. ког;;епиии

создания госудпрственного и экономического планов в области топливно-энергетичес-

кой 5азы и принципов финансового хозяйства.

PLANNED CONTROL OF THE FUEL AND ENERGY BASE

Ladislav Pelcl, Engr.

The paper informs of the results of solution of the research theme "Planned

control of fuel and energy base" in 1986. Tn this year, the theme was concentrated

to:

- analyses of development of the branch economics in the years of the 7th five-year

plan;

- conception of fuel and energy prices for the intensification period and new

principles of long-term planning;

- rationalization of the control system of the fuel and energy branch for the years

of the 8th five-year plan.

The results in 1986 will be followed up in the subsequent period with

conception of formation of the whole-state and economic plan in the fuel and

energy base and principles of financial economy.

PLANWTRT.SCHAPÍLTOHE LEITUNG DER BRENNSTOFFENERHIiTlSCHLN BASIS

Dipl.-Ing. L. Pelcl

Der Beitrag informiert über die im Jahre 1986 erzielten Ergebnisse der Lösung

des Forschungsthemas "Planwirtschaftliche Leitung der brennstofEenergetischen

Basis". Die Arbeit wurde in dem angeführten Jahre auf folgende Gebietr gerichtet:
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- Analysen der Entwicklung der Ökonomik des Ressorts in den Jahren des 7. Fünf-

jahrplans;

- Konzeption der Brennstoff- und Er^ergiepreise für die Periode der Intensivierung

und neue Prinzipe langfristiger Planung;

- Rationalisierung des in den Jahren des 8. Fünfjahrplans gültigen Systems der

Leitung des Ressorts der Brennstoffe und Energie.

Im weiteren Zeitabschnitt wird es anhand der Konzeption der Bildung des

staatlichen und wirtschaftlichen Plans in der brennstoffenergetischen Basis und

der Prinzipe der finanziellen Wirtschaft an die Ergebnisse der Arbeit im Jahre

1986 angeknüpft.
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Důsledky hypotézy o dlouhodobém rozvoji elektrizace
a zásobováni teplem pro střednědobé plánování

Ing. Josef Kadlec, CSc, ing. Jiří Spitz, ing. Pavel Erban,
ing. Lubomír Kolman

1 . ÚVOD

Cílově programový přístup k řešení dlouhodobého rozvoje elektrizace a zásobová-

ní teplem vyžaduje v první fázi vypracovat hypotézu o dlouhodobém rozvoji sledovarsé-

ho objektu /v daném případě jde o elektrizační soustavu - ES a soustavy centralizo-

vaného zásobování teplem - SCZT/. Hypotéka musí být vypracována tak, any pô .ky i_la

nejen představu o "trajektorii" budoucího rozvoje objektu, ale též nmov.r, i\ a identi-

fikovat tendence související s rozvojem objektu po této trajektorii.

Střednědobé plány rozvoje ES a SCZT by měly posilovat pozitivní a oslabovat ne-

gativní tendence rozvoje ES a SCZT.

2. HLAVNÍ RYSY HYPOTÉZY 0 DLOUHODOBĚM ROZVOJI ELEKTRIZACE A ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Hypotéza o dlouhodobém rozvoji elektrizace a zásobování teplem /I/ ji- ;.:!íoovým

způsobem ovlivněna hypotézou o vývoji spotřeby el. energie a tepla odvozenou zo sou-

hrnné hypotézy o strukturálních změnách v národním hospodářství. Protože takováto

hypotéza o vývoji spotřeby el. energie a tepla není v současné dobe k dispozici,

byla vypracována "náhradní" hypotéza opírající se jen o vybrané /a neúplné/ předpo-

klady. V oblasti spotřeby el. energie jde o následující předpoklady:

- u mnoha technologických procesů v metalurgii, sklářství, chemii apoti. bude ohrev

pomocí spalování fosilních paliv nahrazen elektroohřevem,

- nová odvětví národního hospodářství /komplexní automatizace, elektronizace, robo-

tizace, osvětlovací technika/ budou založena na spotřebě elektřiny,

- poroste spotřeba elektrické energie v nevýrobní sféře /příprava pokrmů, elektric-

ké vytápění, ohřev vody atd./.

Na základě těchto předpokladů se očekává vývoj spotřeby elektrické energie die

tabulky č. 1.

Tabulka č. 1. Vývoj bruttr- spotřeby el. energie /TWh/

Rok

brutto svjotřeba
/TWh/

1980

76,2

1985

85,1

1990

94,5

1935

106-109

2000

121-127

2005

135-145

2010

154-160

2020

200-2 30 25O-23O

V celkové struktuře rnergií přicházejících do konečné spotřeby to predstavuje

podíl uvedený v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2 Podíl el.energie na konečné spotřebo energií

Rok

Podíl /«/

1985 2OOO

15

2030

40-50
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V průběhu diagramu zatížení se předpokládá tendence k prohlubování nerovnoměr-

nosti v denním, týdenním i sezónním cyklu z těchto důvodů:

- nebude docházet k rozšiřování třísměnného provozu,

- vzroste podíl nevýrobní sféry na spotřebě elektřiny,

- výrazně se uplatní vliv elektrického vytápění a ohřevu užitkové vody.

V oblasti spotřeby tepelné energie se vychází z násle(i|ij ících předpokladů:

- počet obyvatel ČSSR poroste velmi mírně

- nově vznikající odvětví národního hospodářství nebudou vyžadovat výrazně vyšší

objemy horké vody a páry.

Na základě těchto předpokladů se očekává vývoj spotřeby tepelné energie dle

tabulky č. 3.

Tabulka č. 3 Vývoj spotřeby nízkopotenciálního centralizovaného tepla

Rok

Spotřeba /PJ/

1980

527

1985

559

1990

584-601

2000

624-657

2010

673-777

2030

700-800

Ve struktuře energií přicházejících do konečné spotřeby to představuje podíl

uvedený v tabulce č. 4.

Tabulka č. 4 Podíl nízkopotenciálního centralizovaného tepla na konečné

spotřebě el.energie

Rok

Podíl /%/

1980

23,5

1985

24,5

1990

25,3

2000

26,8

2030

30,0

Ve spotřebě vysokopotenciálního tepla se rovněž odhaduje růst spotřeby /v ro-

ce 2030 se očekává spotřeba cca 534 PJ - tj. asi 32 % z konečné spotřeby výrobní

sféry/.

Instalovaný výkon zdrojů ES v r. 2030 potřebný pro pokrytí uvedené spotřeby

elektrické energie může dosáhnout asi 55 GW
e
. Předpokladem je roční maximum zatíže-

ní 40 - 48 GW, z toho podíl základního zatížení až 32 - 38 GW. Rozhodující část to-

hoto celkového výkonu - až cca 38 GW s odpovídajícím pohotovým výkonem asi 30 GW by

měla být vybudována v jaderných elektrárnách. Zbývajících 2 - 8 GW v době ročního

maxima zatížení budou krýt KEOT + TE, ZE, VE a dovoz elektrické energie.

Hlavním zdrojem pro pokrytí přírůstků spotřeby nízkopotenciálního dodávkového

tepla budou rovněž jaderné elektrárny s turbinami upravenými pro odběr tepla - JEOT.

Mimo dosah velkých jaderných centrál se jako zdroje nízkopotenciálního tepla uplat-

ní stávající KE rekonstruované na KEOT, dále pak menší teplárny a výtopny na fosil-

ní paliva a ve velké míře zdroje závodní energetiky.

Hypotetický rozvoj struktury zdrojů ES je následující /2/:

- jaderná energetika

Rozvoj jaderné energetiky bude založen na používání různých typů reaktorových

systémů pracujících v uran-plutoniovém cyklu. Největší podíl budou představovat leh-

kovodní reaktory /WER-440, VVER-1000, jaderné výtopny, inovované typy W E R např.

500-750 MW pološpičkové, 1000 - 1500 MW pokročilé pro základní zatížení/. V menší

míře lze počítat i s rychlými a vysokoteplotními reaktory. Tyto všeobecné rozvojové
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směry lze konkretizovat tak, že do roku 2000 bude vybudováno 5280 MWe v JE s reakto-

ry VVER-440 a 6000 MWe v JE s reaktory VVER-1000. V období let 2001-2015 lze očeká-

vat výstavbu JE s WER-1000, jaderných výtopen a počátek výstavby inovovaných bloků

VVER, resp. pokročilých typů /vysokoteplotní, resp. rychlé reaktory/. Intenzita uvá-

dění bloků do provozu by měla činit v tomto období v průměru 1 blok za rok. Po roce

2O15 by pokračovalo stejné tempo uvádění bloků do provozu /tj. 1 blok za rok/,avšak

již výhradně s inovovanými reaktory WER, resp. s pokročilými typy reaktorů.

- fosilní zdroje rezortu paliv a energetiky

Do roku 2005 bude zrekonstruováno z KE na KEOT celkem 6081 MW. v elektrár-

nách s bloky 50/55, 1OO/11O a 200 MW. Výsledkem by měla být dodávka tepla v roce

2000 ve výši 80 PJ/rok. Očekává se, že do roku 2005 bude vyřazeno z provozu nebo od-

staveno do studené zálohy 5 bloků 50/55 MW a 16 bloků 100/110 MW.

- fosilní zdroje mimo rezort paliv a energetiky

Význam těchto zdrojů pro výrobu el. energie se bude stále zmenšovat. Nezastu-

telné místo však budou mít jako ústřední zdroje v celé řadě SCZT /v roce 2000 budou

tyto typy SCZT pokrývat asi 57 % z celkového tepla dodávaného centralizovaným způ-

sobem/. To znamená, že kotelní fond závodní energetiky musí projít novým inovačním

cyklem. V jeho rámci je nutné obměnit přestárlou část kotelního fondu a dále pak

přizpůsobit velký počet kotlů v závodních teplárnách, resp. výtopnách nové struktu-

ře primárních energetických zdrojů. Tato nová struktura bude charakterizována vyš-

ším podílem ménškvalitního hnědého uhlí a zemního plynu /jako náhrada za dosud po-

užívané tříděné uhlí, resp. kapalná paliva/.

- vodní energetika

Vývoj vodní energetiky bude směřovat ke stále vyššímu využívání primárního hyd-

ropotenciálu /HEP/. Postupnou výstavbou nových 580 MW v malých vodních elektrárnách

a 1087 MW ve vodních elektrárnách v příštích 50-ti letech lze zvýšit využití primár-

ního HEP ze současných 35 % na 63-67 % v roce 2OOO a dále pak na téměř plné využití

v roce 2O3O, V zájmu zabezpečení ES potřebným regulačním výkonem je nutné paralelně

rozvíjet i výstavbu přečerpávacích vodních elektráren s různě dlouhým pracovním cyk-

lem /denní, resp. týdenní/.

Rozvoji zdrojové části elektrizační soustavy musí odpovídat také rozvoj přeno-

sových a distribučních sítí. Do roku 2000 je třeba zařízení rozšířit asi o 2500 km

vedení vvn a 15 stanic 400/110 kv, 7000-12000 km vedení 110 kV, 37000-57000 km ve-

dení vn a 50000-70000 km vedení nn s odpovídajícími počty transformačních stanic.

Spolu s distribučními sítěmi se budou rozvíjet také soustavy HDO - do roku 2OOO bu-

de potřeba asi 30 - 35 uzlových a 80-100 vykrývacích vysílačů HDO.

Ve vztahu k SCZT budou významné tyto aspekty:

- bude docházet ke stále těsnějšímu propojování ES a SCZT

- bude se rozšiřovat akční rozsah soustavy SCZT

- závodní enertgetika bude krýt současný příspěvek k celkové celostátní výrobě tep-

la i v budoucnu, a to při snižující se kvalitě palivové základny

- dodávka tepla bude možná nejen prostřednictvím horké vody a páry, ale i pomocí

chemicky vázaného tepla /ADAM-EVA/.

3. VÝZNAMNĚ TENDENCE SOUVISEJÍCÍ S ROZVOJEM VÝROBNÍCH SIL ES A SCZT

Elektrickou energii a teplo ve formě horké vody, resp. páry potřebuje celá spo-

lečnost. Je tedy zřejmé, že rozvoj elektrizační soustavy a soustav centralizovaného
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zásobování teplem, jejichž prostřednictvím se el. energie, resp. teplo dodává,

ovlivňuje, resp. je ovlivňován celou společností. V určitých aspektech jde dokonce

i o mezinárodní souvislosti.

Tato vzájemná interakce je popsána v sedmi oblastech:

- přímé souvislosti mezi rozvojem ES a SCZT a rozvojem národního hospodářství

- technologické důsledky rozvoje ES a SCZT

- důsledky v oblasti primárních energetických zdrojů

- ekonomické důsledky

- vliv na životní prostředí

- socioekonomické důsledky

- mezinárodní aspekty

3.1 Přímé souvislosti mezi rozvojem ES a SCZT a rozvojem národního hospodářství

Způsob rozvoje ES a SCZT rozhodujícím způsobem závisí na budoucím vývoji ener-

getické efektivnosti reprodukce národního hospodářství. Koncipování rozvoje ES a

SCZT na základě prognózy předvídající pro budoucnost příliš vysokou spotřebu el.

energie a tepla by vedlo k situaci, že do rozvoje ES a SCZT bude již od současnosti

vkládáno zbytečně mnoho materiálních a lidských zdrojů společnosti. Naopak koncipo-

vání rozvoje ES a SCZT podle prognózy, v níž budou podceněny budoucí potřeby el.

neergie a tepla v národním hospodářství, by vedlo k situaci, že ES a SCZT nebude do-

statečně výkonná ve vztahu k nárokům na tyto soustavy kladené. Rozvoj ES a SCZT

klade značné požadavky na různé fondy národního hospodářství. Správné ocenění výše

fondů nezbytně nutných pro zabezpečení rozvoje ES a SCZT rozhodujícím způsobem zá-

visí na kvalitě prognózy snižování energetické náročnosti reprodukce národního hos-

podářství. Druhá závažná přímá souvislost vyplývá z nutnosti změnit v ES způsob

zajištování regulačních služeb vybudováním nových "pružných" elementů a to jak ve

sféře ES /jde o různé formy akumulace el. energie např. v přečerpávacích vodních

elektrárnácii, vybudování moderních pološpičkových jaderných elektráren, realizace

systému HDO atd./ tak na straně spotřebičů /vybudování spotřebičů, které mohou pra-

covat "do zásoby" v době malého zatížení ES/.

Pokud tyto nové "pružné" elementy nebudou včas k dispozici, vzniká nebezpečí,

že časová struktura spotřeby el. energie /vyjádřená v diagramech zatížení/ bude for-

mována /resp. deformována/ snižujícími se možnostmi ES poskytovat potřebné množství

el. energie v potřebném čase.

3.2 Technologické důsledky rozvoje ES a SCZT

Z technologického hlediska vyžaduje rozvoj ES a SCZT, aby v rámci všech zain-

teresovaných rezortů byl vytvořen efektivní systém součinností příslušných hospodář-

ských organizací umožňující včas a ekonomicky:

- stavět nové jaderné elektrárny

- provádět obnovu a modernizaci fosilní energetiky

- stavět nové vodní elektrárny

- rozšiřovat a obnovovat přenosovou a rozvodnou část elektrizační soustavy a tepel-

né napájače a další zařízení v soustavách centralizovaného zásobování teplem

- provádět údržbu a opravy v rozsahu všech zařízení ES a SCZT.

S ohledem na skutečnost, že dlouhodobý rozvoj výrobních sil ES a SCZT vyžaduje

intenzivní uplatňování nových technologií, je nezbytné, aby ve všech zainteresova-
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ných rezortech byl v potřebném rozsahu připraven a v potřebném tempu realizován vě-

decko-technický rozvoj zakončený vznikem nových technologií použitelných v ES a

SCZT.

3.3 Důsledky v oblasti primárních energetických zdrojů

Rozvoj ES a SCZT povede k určitým změnám v nárocích na domácí palivovou základ-

nu /celková potřeba hnědého, resp. černého energetického uhlí bude klesat, přičemž

se bude vynakládat více paliva na výrobu tepla než elektřiny/. Současně je nutné

počítat se zvyšujícími se nároky na dovážené energetické suroviny /jde zejména o

jaderné palivo, resp. zemní plyn/.

3.4 Ekonomické důsledky

Reprodukce ES a SCZT /vyjádřená úplnými vlastními náklady na dodávku kWh el.

energie, resp. GJ tepla/ se bude zhoršovat /tzn. úplné vlastní náklady se budou u

všech typů výroben tvořících ES, resp. SCZT zvyšovat/.

3.5 Vliv na životní prostředí

Ve vztahu k životnímu prostředí lze očekávat, že bude zastavena tendence cha-

rakterizovaná stále vzrůstajícím množstvím "klasických" škodlivin /S0
2
, NO , popí-

lek i CO-/ vypouštěných do ovzduší těmi výrobnami ES a SCZT, které spalují zejména

hnědé a černé uhlí. Uplatněním jaderných zdrojů a různých inovací na klasických vý-

robnách /odsiřování spalin, instalace fluidních kotlů s odsířením suchou aditivní

metodou atd./ byl zahájen proces postupného snižování exhalací těchto škodlivin

z domácích zdrojů. Současně se ovšem zvyšuje "potenciální" riziko ohrožení životní-

ho prostředí a obyvatelstva působením ionizujícího záření /jako důsledek event, ha-

várie na některé z jaderných výroben provozovaných na území ČSSR/.

Rozvoj ES a SCZT bude představovat další nároky na půdní fond ČSSR.

3.6 Socioekonomické vlivy

Výstavba nových jaderných elektráren představuje výrazné ovlivnění celkové

infrastruktury okresu, resp. kraje, v němž se nová lokalita nachází. V období vý-

stavby se značně mění zástavba a zabydlenost území /kromě vlastní elektrárny dochá-

zí k výstavbě řady dalších objektů, na několik let se prudce zvyšuje počet dočas-

ných obyvatel, dochází k určité vynucené migraci stávajících obyvatel atd./.

Protože se využití území, jeho technická infrastruktura a sociální entity osíd-

lední radikálně mění a stabilizace nového stavu trvá řadu let, je účelné zpětně

koncipovat dlouhodobý rozvoj ES a SCZT tak, aby nově zformovaná oblast byla pro

energetické účely využívána co nejdéle.

3.7 Mezinárodni aspekty

Rozvoj výrobních sil ES a SCZT má i mezinárodní důsledky, neboř dochá2í k:

- intenzivnějšímu zapojení čs. elektrizační soustavy do nadnárodních propojených

elektrizačních soustav /zejména RVHP/

- zapojení čs. průmyslových kapacit /stavebních i technologických/ do výstavby ener-

getických zařízení na území jiných států /např. spoluúčast na výstavbě JE Chmel-

nická/
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- zapojení čs. výzkumně vývojové základny do mezinárodních programů vědecko-technic-

ké spolupráce /zejména jde o 3. prioritní srnwr "Urychlený rozvoj jaderné energeti-

ky" Komplexního programu vědecko-technického pokroku členských zemí RVHP do r.

2000/

- dovozům pokročilých energetických technologií /projektová a výrobní dokumentace

komponent JE, specializované technologické soubory/ a energetických surovin /pa-

livové články do JE, zemní plyn/

- vývozům specializovaných technologických souborů /v rozsahu výrobních programů

velkých čs. strojírenských organizací podle ustanovení příslušných kooperativních

dohod členských zemí RVHP/.

Rozvoj ES a SCZT je ovlivňován i skutečnostmi vyplývajícími z přijatých meziná-

rodních závazků ČSSR v oblasti ochrany životního prostředí /omezování exhalací "kla-

sických" škodlivin SO2/ a zajištování bezpečnosti JE /konvence vypracované v MAAE

v roce 1986/.

4. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY KLADENÉ" NA STŘEDNĚDOBOU PLYNOVANOU PŘÍPRAVU ROZVOJE ES A SCZT

Z hypotézy o dlouhodobém rozvoji elektrizace a zásobování teplem a z ní odvo-

zených významných tendencí souvisejících s rozvojem výrobních sil ES a SCZT vyplývá

řada požadavků, které by bylo účelné zohlednit při střednědobém plánování rozvoje

ES a SCZT.

Rozvoj ES a SCZT je formován celou řadou plánovaných rozhodnutí prováděných

zejména v úrovni ústředních orgánů státní správy. Systematická identifikace a analý-

za jednotlivých plánovaných rozhodnutí nebyla dosud provedena. Dále uvedené požadav-

ky lze proto vztáhnout jen všeobecně k procesu plánovitého řízení rozvoje ES a SCZT.

Za hlavní požadavky lze považovat:

- vytvořit nový komplexněji pojatý státní cílový program "Rozvoj zásobování el.ener-

gií a teplem", v němž budou komplexně shrnuty všechny podstatné aspekty rozvoje

výrobních sil ES a SCZT. Takovýto program by bylo možné vytvořit jako rozšíření

stávajícího státního cílového programu 01 "Rozvoj jaderné energetiky"

- efektivně koordinovat plánový rozvoj ES a SCZT s plány celkového rozvoje národní-

ho hospodářství /významné jsou zejména celkové prognózy výše spotřeby el.energie

a tepla, společná řešení energetické a širší průmyslové problematiky prostředni-

ctvím horizontálně integrovaných energetických systémů atd./

- ve vztahu k reálně oceněným budoucím spotřebám el. energie a tepla uvolnit mate-

riální zdroje potřebné pro rozvoj ES a SCZT

- zabezpečit vyhovující tuzemskou palivovou základnu pro všechny výrobny produkují-

cí el. energii a teplo

- zabezpečit potřebné dovozy energetických surovin /zejména jde o palivové články

pro JE a zemní plyn/

- v oblasti jaderné energetiky zabezpečit v ČSSR včasnou a efektivní aplikací vý-

sledků z 3. prioritního směru "Urychlený rozvoj jaderné energetiky" Komplexního

programu vědecko-technického pokroku členských zemí RVHP

- vytvořit předpoklady pro urychlení technologického pokroku v oblasti fosilních

energetických výroben přenosů a rozvodů el. energie, tepelných napáječů a dalších

prvků SCZT
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- v zájmu maximálního omezování ekologických rizik dále zdokonalovat celospolečen-

skou kontrolu nad rozvojem výrobních sil ES a SCZT.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ

ЧОСЛЕДСТВИЯ ГИПОТЕЗЫ О ДОЛГОСРОЧНО:.'! РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ К ТЕ'МОСПАБЖЕНИЯ ДЛЯ

СРЕДНЕСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Инж. йоэеф Кадлец, к.т.н., инж.Йиржи Шпиц, инк. Павел Эрбан, инж. Лубомир Колмак

Статья в главных чертах описывает гипотезу о долгосрочном развитии электри-

фикации и теплоснабжения. Идентифицированы значительные тенденции, связанные с

развитием производственных сил системы электрификации и систем централизованного

теплоснабжения в соответствии с этой гипотезой. Учтение этих тенденций треЗует

соблюдгть ряд требований при среднесрочной планированной логотовке развития си-

стемы электрификации и систем централизованного теплоснабжения.

CONSEQUENCES OF THE HYPOTHESIS OF LONG-RANGE DEVELOPMENT OF ELECTRIFICATION

AND HEAT SUPPLY FOR MIDDLE-TERM PLANNING

Josef Kadlec, Engr., CSc, Jiří Spitz, Engr. , Pavel Erban, Engr.,

Lubomír Kolman, Engr.

The hypothesis of long-range development of electrification and heat supply

is described in main features in the paper. Significant tendencies are identified

connected with the development of productive forces of the electrification system

and the systems of centralized heat supply according to this hypothesis. Taking

these tendencies into consideration calls for respecting many requirements in the

middle-term planning of preparation of the development of the electrification

system and the systems of centralized heat supply.

FOLGEN DER HYPOTHESE ÜBER LANGFRISTIGE ENTWICKLUNG DER ELEKTRIFIZIERUNG

UND WÄRMEVERSORGUNG FÜR MITTELFRISTIGE PLANUNG

Dipl.-Ing. Josef Kadlec, CSc., Dipl.-Ing. Jiří Spitz, Dipl.-Ing. Pavel Erban,

Dipl.-Ing. Lubomír Kolman

Im Beitrag wird in Hauptzügen die Hypothese über langfristige Entwicklung der

Elektrifizierung und Wärmeversorgung beschrieben. Bedeutende Tendenzen werden iden-

tifiziert, die mit der Entwicklung der Produktionskräfte des Elektrifizierungssys-

tems und der Systeme der zentralisierten Wärmeversorgung gemäss dieser Hypothese
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zusammenhän<fen. Berúcksichtigung dieser Tendenzen erfordurt:, in der mittelfristi-

gen geplanten Vorbereitung der Entwicklung des E]ektrifizierungssystems und der

Systéme der zentralisierten warnieversorgung eine Reihe von Anforderuiiaen zu

respektieren.
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Postavení hnědého uhlí v dlouhodobém
rozvoji národního hospodářství

Ing. Erich Goldberger, ing. Sale Schóngut, ing. Karel Šmíd

V rámci výzkumného úkolu SPTR P 01-125-815 "Rozvoj uhelného hornictví a těžby

živic v ČSSR"jsou kromě jiných řešeny i dvě etapy, zabývající se komplexně problema-

tikou rozvoje hnědého uhlí. První z nich byla v roce 1986 dokončena a uzavřena zprá-

vou "Dlouhodobá prognóza rozvoje oboru hnědého uhlí" /I/, zabývající se časovým ho-

rizontem do roku 2O3O, druhá pak byla rozpracována a v roce 1987 bude dokončena a

uzavřena zprávou "Návrh koncepce rozvoje oboru hnědého uhlí v 9. pětiletce a výhle-

du do roku 2010". Všechny dosud provedené práce musely nutně překročit poměrně úzký

rámec vlastní těžby a pokusit se o objasnění problematiky užití hnědého uhlí, a to

i v širších souvislostech a delších časových horizontech rozvoje národního hospodář-

ství.

Na řešení problematiky užití hnědého uhlí v dlouhodobém rozvoji národního hos-

podářství se podílel nebývalý počet našich předních institucí a odborníků, jejichž

cílem bylo shrnout a podrobně zhodnotit všechny dostupné tuzemské i zahraniční po-

znatky, týkající se užití hnědého uhlí. Největší vliv na formování poznatků, jimiž

se zabývá tento příspěvek, měly práce VžCHT Praha /2/, ÚGG ČSAV Praha /3/, ÚVVP Pra-

ha - Běchovice /4/ a ÚISJP Praha - Zbraslav /5/. Technické a technologické poznatky,

soustředěné v příslušných studiích, vytvořily mimo jiné i východisko pro zhodnocení

možností užití hnědého uhlí v dlouhodobém rozvoji národního hospodářství pomocí po-

rovnání jeho ekonomické náročnosti s ekonomickou náročností jiných surovin, paliv

či energií.

1. METODICKÝ PŘÍSTUP HODNOCENÍ

Záměrem autorů bylo porovnáním ekonomické náročnosti různých surovin, paliv a

energií určit orientačně dobu vzniku ekonomických podmínek pro vytlačení hnědého

uhlí z nějaké tradiční oblasti užití, nebo naopak pro jeho proniknutí do nějaké no-

vé oblasti užití.

Pro stanovení ekonomické náročnosti příslušných surovin, paliv a energií byla

vytvořena veličina upravených převedených nákladů. Tyto náklady obsahují anuitu, te-

dy odpisy a úroky v závislosti na investicích, a provozní náklady, tedy spotřebu

surovin, paliv a energií a ostatní provozní náklady. Oceňování těchto jednotlivých

složek nákladů bylo provedeno v současné úrovni cen a mezd bez ohledu na vlivy vy-

plývající z budoucích všeobecných změn v procesu tvorby hodnoty, především ve vývo-

ji společenské produktivity práce, a v procesu rozdělování hodnoty, především ve vý-

voji struktury užití národního důchodu. Ve vývoji těchto nákladů byly tedy vyjádřeny

pouze vlivy vyplývající ze změn přírodních podmínek těžby a z uvažovaných inovací

technických prostředků a technologických postupů. Alternativou zvoleného postupu by

mohl být přepočet těchto nákladů na příslušnou úroveň cen a mezd podle předpokláda-

ného vývoje společenské produktivity práce ? struktury užití národního důchodu. By-

lo by to však složitější i pracnější.
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Výše charakterizovanou veličinu '•..pravených prevedených nákladů považují autori

pro společenskoekonomické hodnocení z,, .-^ocmější kritérium než jiné známé veličiny,

jako např. převedené náklad} v pojetí r.odle smernica pro hodnocení efektivnosti in-

vestic /6/, či náklady národní práce v pojetí nasoho ekonomického výzkumu /!/.

Oá převedených nákladů v pojetí pod 1 ft s-.ernj.cc so upravené prevedene? náklady

.LÍŠÍ v podstatě jen tím, že v souvislosti s omezeností investičních prostředků, pi a

covních sil a paliv a eneryií není z užívání těchto zdroj;: požadován efekt, stanovo

ný normativně pomocí příslušných koeficientů. Postup podle sitórnice předpokládá 'K;-

madnou existenci jiných než uvažovaných příležitostí využívání zdrojů, umožňujícic

dosažení požadovaného efektu. V reálných podmínkách našeho národního hospodářství,

kde využívání zdrojů normativně stanovený efekt hromadně nepřináší, za\'ádí uplatňo-

vání směrnice jakousi prohibici, zvýhodňující dovoz před vývozem.

Od základů národní práce v pojetí podle ekonomického výzkumu se upravené pře-

vedené nákldy liší zejména tím,že neuvažují s problematickým doplňováním nákladů

nad rámec kalkulačního vzorce o celý rozsah vyvolaných investic a o škody na život-

nící prostředí, jakož i tím, že nepřejímají diferencovanou míru nadproduktu pro fi-

nancování reprodukce výrobního procesu a jiných požadavků výrobce a společnosti.

Postup uplatňovaný ve zmíněném ekonomickém výzkumu započítává do nákladů nejen tvor-

bu fondu škod a náhrad, ale všechny vyvolané investice. Vzhledem k tomu, že část

vyvolaných investic je financována prostřednictvím fondu škod a náhrad, dochází tím

k částečné duplicitě, a kromě toho i k započítávání takových vyvolaných investic,

které by se uskutečnily i bez vnějšího podnětu v rámci nezbytné obnovy, nebo které

by se bez vnějšího podnětu sice neuskutečnily, ale při vzniku této příležitosti je-

jich uskutečnění přesahuje prostou obnovu, zahrnuje v sobě modernizaci, rozšíření

kapacity apod. Kromě toho se při tomto postupu do příslušných nákladů započítávají

velice problematicky stanovené škody na životním prostředí namísto vyčíslitelných

investičních a provozních nákladů, potřebných k zamezení těmto škodám. Vzhledem k

tomu jsou některé škody na životním prostředí chápány často jako zákonitý důsledek

těžby uhlí a nikoliv jako následek nevhodně zvolené technologie jeho užití, či jako

následek zahraničních exhalací. V neposlední řadě tento postup uvažuje s individuál-

ním stanovením nadproduktu v závislosti na potřebách reprodukce a jiných požadavku

výrobce i společnosti, a nikoliv se všeobecně platnou jednotnou mírou nadproduktu,

stanovenou normativně v zájmu vytvoření parametrického prostředí či kritéria efek-

tivnosti .

2. PODMÍNKY ZÍSKÁVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV

Ropa, zemní plyn a černé a hnědé uhlí jsou za jistých technických a technolo-

gických předpokladu v poměrně širokém rozsahu přímo či nepřímo zastupitelné, samo-

zřejmě s různými ekonomickými důsledky.

Ropu a zemní plyn, s výjimkou nepatrného množství tuzemské těžby, získáváme

výhradně dovozem ze SSSR a v perspektivě je možná budeme získávat i z některých roz-

vojových zemí. Světové zásoby ropy a zemního plynu se v čase příliš nemění, protože

úbytky vznikající těžbou a ztrátami jsou nahrazovány přírůstkem novo prokázaných z.i-

sob. Jinak je tomu se světovými zdroji ropy a zemního plynu, které byly odhadnuty

řadou mezinárodních organizací a přijaty IIASA pro prognózovaní jako konečné veli-

činy, členěné v případě ropy podle předpokládaných těžebních nákladů do tří kate-

qorií. Dále jsou uvedeny nejdůležitější z informací aktualizovaných autory k roku

1986 na základě údajů IIASA /8/:
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ropa celkem

z toho: kategorie I.

kategorie II.

kategorie III.

zemní plyn celkem

zdroje

mld.t /bil.m3
/

228

63

67

98

273

náklady těžby

US dol./t /tis.m
3
/

113

31

105

197

•

Při roční spotřebě ropy 3,1 mld. t a pří optimistických podmínkách vývoje cen,

tj. při nejnižší dosažené odbytové a ziskové přirážce k těžebním nákladům 168 %,

by měly být zdroje I. kategorie vyčerpány během 21 roků a ceny stoupnout z 83 na

281 US dol./t, během dalších 21 let by pak měly být vyčerpány i zdroje II. katego-

rie a ceny stoupnout na 528 US dol./t. Při roční spotřebě 2,9 mld. t a při realis-

tických podmínkách vývoje cen, tj. při průměrné dosažené odbytové a ziskové přiráž-

ce k těžebním nákladům 562 %, by měly být zdroje I. kategorie vyčerpány během 22 ro-

ků a ceny stoupnout z 83 na 693 US dol./t,během dalších 23 let by pak měly být vyčer-

pány i zdroje II.kategorie a ceny stoupnout na 1 305 US dol./t. Při roční spotřebě

2,7 mld. t a při pesimistických podmínkách vývoje cen, tj. při nejvyšší dosažené

odbytové a ziskové přirážce k těžebním nákladům 909 %, by měly být zdroje I. katego-

rie vyčerpány během 24 roků a ceny stoupnout z 83 na 1 057 US dol./t, během dalších

25 let by pak měly být vyčerpány i zdroje II. kategorie a ceny stoupnout na 1 989 US

dol./t. Za předpokladu, že ceny ropy v RVHP budou i nadále odvozovány od světových

cen ropy, a že ceny zemního plynu v RVHP budou stále odvozovány z cen ropy pri po-

stupném relativním zlevňování z 88 % v roce 1985 na 80 % v roce 1995 a na 70 % v ro-

ce 2005 /9/, je vývoj čs. pořizovacích nákladů těchto paliv zobrazen na obr. č. 1.

Černé a hnědé uhlí, s výjimkou menšího množství z dovozu, získáváme v rozho-

dující míře těžbou tuzemských zásob. Stávající metodika klasifikace a výpočtu uhel-

ných zásob není bez jistých korekcí pro účely prognóz využitelná. Zavedené členění

zásob na bilanční a podmíněně bilanční a na nebilanční, resp. na volné a vázané,

spolu s rozlišováním kondic pro lomy a hlubinné doly vedou k výraznému podhodnocení

vytěžitelných zásob. Pro dčely prognóz je proto zejména nutno určit množství dosud

nebilančních zásob, které bude možno vzhledem k technickému pokroku exploatovat spo-

lu s bilančními a podmíněně bilančními zásobami, určit množství dosud vázaných zá-

sob, které bude možno vzhledem k řešení střetů zájmů v území uvolnit a exploatovat

spolu s volnými zásobami, a přehodnotit množství zásob vykazovaných dosud u hlubin-

ných dolů, které bude možno vzhledem ke změně dobývacího způsobu exploatovat lomy.

Podle odhadu autorů lze v prognózách pro exploataci reálně uvažovat zásoby, označe-

né v následujícím přehledu zásob k 1.1.1986 jako prognózní /mld.t/:

černé uhlí

hnědé uhlí a lignit

geologické

12,4

14,0

využitelné

9,4

9,4

vytéžitelnd

1,9

3,7

prognózní

2,9

5,9

Vývoj upravených převedených nákladů těžby uhlí v jednotlivých koncernech, jak

je znázorněn na obr. č. 1, vychází z výchozího stavu těchto nákladů a odvíjí se dá-

le na základě předpokladů o zhoršování přírodně polohových podmínek a o pokroku v

báňské technice a technologii, převzatých z předcházejícího výzkumu /I/, /10/. Srov-

nání nákladů za jednotlivé koncerny pro případ omezování těžby přímo vybízí diferen-

covat mezi jednotlivými koncerny a tak při samozřejmém respektování sociálních jis-

tot horníků přispívat k co nejrychlejšímu omezování hlubinné těžby jednoúčelového
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paliva. Ve srovnání s těžbou SHD je těžba uLB téměř čtyřikrát a těžba KD více než

čtyřikrát ekonomicky náročnější.

Srovnání tempa růstu nákladů těžby a dovozu fosilních paliv podle obr. č. 1

svědčí o možnosti udržet postavení levného, povrchovým způsobem těženého r. n celého

uhlí i v dlouhodobé perspektivě.

3. SUBSTITUCE V ENERGETICKÝCH A CHEMICKÝCH VÝROBÁCH

Výroba elektřiny a tepla pro centralizované zásobov.íní je a pravděpodobně ješ-

tě dlouho bude v rozhodující míře zabezpečována výrobnami, využívajícími uhlí, pře-

vážně hnědé, a jaderné palivo. O nezbytnosti rozvoje výstavby výroben na bázi jader-

ného paliva není pochyb. Pochybnosti ovšem vznikají v souvislosti a některými názory

na postup dalšího omezování výroby ve výrobnách na bázi uhlí až po její úplnou likvi-

daci. V dané souvislosti nelze posoudit otázky kdy a s jakou účinností se stanou ře-

šitelnými ekologické problémy výroben na bázi uhlí a kdy vystoupí naléhavé do popře-

dí řešení ekologických problémů výroben na bázi jaderného paliva. Lze však zodpově-

dět další otázky, týkající se relací ekonomické náročnosti sledovaných druhů výrob.

V zájmu lepší srovnatelnosti porovnávaných upravených převedených nákladů na

výrobu elektřiny a tepla pro centralizované zásobování byly nejen uplatněny již zmí-

něné metodické přístupy, ale i vyloučeny zkreslující vlivv přerozdělování hospodář-

ského výsledku mezi Sernouhelným a hnědouhelným hornictvím, palivo oceněno jeho upra-

venými převedenými náklady a do upravených převedených nákladů na výrobu elektřiny

a tepla pro centralizované zásobování na bázi uhlí započítány investiční a provozní

náklady na mokrou magnezitovou metodu odsíření. Úplnou srovnatelnost se však zajjs-

tit nepodařilo, protože pro rozpornost informací nebylo možno určit investiční a pro-

vozní náklady na opatření, potřebná k bezpečnému uvedení výroben na bázi jaderného

paliva po ukončení jejich provozu do trvalého klidu.

Pro hodnocení relací ekonomické náročnosti sledovaných druhů výroby jsou mimo-

řádně důležité časové využití instalovaného výkonu a na něm závislý objem výroby.

Důvodem jsou rozdílné poměry pevné a proměnlivé složky upravených převedených nákla-

dů. V následujícím přehledu jsou uvedeny upravené převedené náklady v Kčs/MWh " zá-

vislosti na objemu výroby v GWh/rok pro čtyři varianty elektrárny s instalovaným vý-

konem 1 000 MW, kalkulováno podle roku 1985:

objem výroby:

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

uhlí s odsířením:

hnědé

309

340

383

449

557

775

1 427

černé

417

443

479

531

619

795

1 323

jaderné palivo:

VVER

2.83

319

370

446

574

828

1 592

rychlé
reaktory

479

559

670

837

1 115

1 670

3 337

Uvedený přehled svědčí o oprávněnosti tvrzení, že elektrárny typu WER jsou

ekonomicky efektivnější, než kondenzační elektrárny na ba'zi černého uhlí, a to téměř

v celém rozpětí sledovaného intervalu časového využití. Ne tak je tomu v případě

srovnání ekonomické efektivnosti eletráren typu VVER a kondenzačních elektráren na
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bázi hnědého uhlí, kde jaderné elektrárny se jeví jako efektivnější pouze při výrobě

od 5 000 GWh/rok a více /zabezpečování základu odběrového diagramu/, zatímco konden-

zační elektrárny jsou efektivnější při výrobě od 3 000 GWh/rok a méně /zabezpečování

vyšších poloh odběrového diagramu/; při výrobě okolo 4 000 GWh/rok /zabezpečování

celého rozsahu odběrového diagramu/ jsou tyto dva druhy elektráren z hlediska eko-

nomické efektivnosti rovnocenné. Cestou ke zlepšení uvedených relací ve prospěch

kondenzačních elektráren na bázi hnědého uhlí by mohlo být omezení těžby jednoúčelo-

vého paliva hlubinným způsobem a tím snížení průměru jejích upravených převedených

nákladů. Obdobně cestou ke zlepšení uvedených relací ve prospěch elektráren VVER by

mohlo být dodatečné zvýšení jejich výroby odběrem elektřiny pro akumulační otop mi-

mo špičky odběrového diagramu.

Údaje o upravených převedených nákladech podle výše uvedeného přehledu byly vý-

chodiskem i pro určení jejich dalšího předpokládaného vývoje, a to u kondenzačních

elektráren na bázi uhlí promítnutím vlivu změn těžebních nákladů, u elektráren na

bázi jaderného paliva pak promítnutím vlivu změn jejich struktury v souvislosti s

pozdějším postupným zvyšováním podílu elektráren s rychlými reaktory až na polovi-

nu z celkové výroby na bázi jaderného paliva. Uvedené poznatky o elektrárnách platí

přiměřeně i o teplárnách; srovnání vývoje upravených převedených nákladů na dodávky

elektřiny a tepla pro centralizované zásobování je znázorněno na obr. č. 2.

V dlouhodobém výhledu je nutno hlavní poslání uhlí, zejména hnědého, spatřovat

v jeho využívání jako náhrady jiných surovin, paliv a energií v chemických výrobách

Přední čs. odborníci nepředpokládají, že by toto uhlí sloužilo k přímému zkapalňová-

ní, nýbrž předpokládají jeho zplyňování a případné další použití k výrobě především

syntetického zemního plynu /SNG/, vodíku a metanolu /2/, /4/. Pro jednotlivú zamě-

nitelné suroviny, paliva a energie a odpovídající technologie, jimiž lze uvedené vý-

robky získávat, byly jak pro výchozí období roku 1985, tak pro jejich další vývoj

stanoveny upravené převedené náklady. V zájmu korektnosti hodnocení úlohy uhlí byly

upravené převedené náklady jeho substitutů zvoleny podle nejnižší varianty vývoje

/dovozy ropy a zemního plynu za optimistických podmínek/.

Porovnání vývoje ekonomické náročnosti výroby a dovozu plynů na obr. č. 3 svěd-

čí o tom, že zemní plyn by mohl být nahrazován v některých oblastech užití tlakovým

generátorovým plynem z fluidní a hořákové technologie pravděpodobně již v roce 2010,

nejpozději však v roce 2040, syntetickým zemním plynem, získávaným na základě par-

ciální oxidace hnědého uhlí pravděpodobně již v roce 2025, nejpozději však v roce

2050, syntetickým zemním plynem, získávaným na základě parciální oxidace hnědého

uhlí a elektrolyticky získávaného vodíku pak pravděpodobně v roce 2040, s tím, že

nejpozdější lhůta výrazně překračuje časový horizont do roku 2055.

Porovnání vývoje ekonomické náročnosti výroby vodíku a metanolu na obr. č.4

a 5 svědčí o tom, že výroba obou těchto produktů na základě parciální oxidace hně-

dého uhlí, ponecháme-li stranou nevyřešené zplyňování hnědého uhlí pomocí vysokotep-

lotního jaderného reaktoru /HTR/, je již v současné době jednou z nejefektivnějších

a od roku 2015 se stane jednoznačně nejefektivnější technologií.Rozsah potřeby vodí-

ku a metanolu není zatím v čs. národním hospodářství zvlášt významný. Záleží na řa-

dě činitelů, utvářejících strukturu potřeb surovin, paliv a energií, zda tento roz-

sah v budoucnu dosáhne takové lírovně, která by mohla zásadně ovlivnit rozvoj uhel-

ného hornictví.
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4. UŽITÍ HNĚDÉHO UHLÍ VE VVBR,Vľi'?CH OBLASTECH

V dlouhodobém výhledu dříve či později nesporne dojde k významnému omezení pros-

toru pro užití jednoúčelového černého, ale i hnědého uhlí a lignitu pri výrobě elek-

třiny a tepla pro centralizované zásobování. ZpJyňovací zkoušky hnědého uhlí z lomíi

Merkur a Březno v SHD, zajišťované ÚVVP na zplyňovacím zař Ĺyoní II. gem-race koinhi-

r..;tu Schwarze Pumpe v NDR, podle předběžných informací vyzněly nispí'íznivó. Zda se,

že proto bude pravděpodobně nutno sstoupit od předpokladu ;iiožnť-no přenesení těžiště

spotřeby jednoúčelového hnědého uhlí z energetiky do plynárenst '1 dříve, ne?: budou

plně zvládnuty zplyňovací technologie pomocí KTR. T.Uo skutečnost se odraií v kon-

cepcích rozvoje hnědouhelného hornictví pravděpodobným omez ován í ir. rozvoje dolů, tě-

žících jen jednoúčelové hnědé uhlí. Zplyňovací zkoušky na zmíněnóni C3i'.,'zeni v NDP

by měly být provedeny i s uhlím z lomů Čs. srmácly, Most a M.GorKÍj v centrální ob-

lasti SHD, i když někteří přední čs. odborníci o možnosti zplynovat toto uhlí ne-

pociiybují. Význam provedení těchto zkoušek spočívá ír.-=i- •.- rozdělení těžby výnledo-

vólio lomu Kohinoor na část, kterou bude nutno směrovat o.o energetiky, resp. možno

vyčlenit pro potřeby promyslu a obyvatelstva, tak aby zbývající část vyhovovala po-

žadavkům zplyňování v Chemických závodech ČSSP. O účelnosti soustředění sil a pro-

-. tiedků na rozvoj dolů, zabezpečujících těžbu především rei.'.; ivnó kvalitního pracho-

v.'!:o a tříděného hnědého uhlí svědčí porovnání upravených provedených nákladů růz-

ný.:!] způsobů uspokojování potřeb ve vybraných oblastech uziLí.

Porovnání vývoje ekonomické náročnosti uspokojování potřeb v oblasti decentra-

lizovaného otopu na obr.č.6 svědčí o hospodárnosti užití hnédóh;, uhlí k přímému oto-

pu, jakož i o možno i-', přínosu využívání nočního proudu z jaderných elektráren k aku-

mulačnímu otopu především v sou^/islosli .s prípadným a:v-./j.ovánjV, ,j. ití černého uhlí

k přímému otopu. Dále svědčí o tom, že tlakový generátorový plyn bude způsobilý na-

hradit mazut pravděpodobně již v roce 2000, nejpozději vsak v rcco 2O25, zemní plyn

pak v roce 2O1O, nejpozději však v roce 2040. Konečně svědčí o t:o::i, že syntetický

zemní plyn, získávaný na základě parciální oxidace
 ř
:nn!rho uhlí, bude schopen nahra-

dit mazut pravděpodobně již v roce 2015, nejpozději vsak v roce 20-10, zemní plyn

pak v roce 2025, nejpozději však v roce 2050.

Porovnání vývoje ekonomické náročnosti uspokojování potřeb v oblasti pohonných

hmot na obr. c. 7 svědčí o tom, že motorový benzín a motorovou naftu bude možno na-

hradit vodíkem, získávaným na základě parciální oxidace hnedého uhlí pravděpodobně

již v období let 1995 až 2OOO, nejpozději však mezi léty 2O25 až 2030, samozřejmě

za předpokladu vyřešení souvisejících konstrukčních problémů, metanolem, získáva-

ným na základě parciální oxidace hnědého uhlí, pak pravděpodobně již v období let

2O15 až 2O2O, nejpozději však mezi lety 2040 až 2045.

Porovnání vývoje ekonomické náročnosti uspokojování potřeb v oblasti uhlíkové

chemie nn obr. c. 8 svědčí o tom, že vsázky primárního benzínu a plynného oleje by

mohly být nahrazeny metanolem, získávaným p.a základě parciální oxidace hnt-dóho uhlí,

pravděpodobné již v období let 2O2O až 2O2S, nejpozději však mezi léty 204 5 až 2O5O.

Proveden.- hodnocení relací upravených převedených nákladů nasvědčuje vzniku

ran/ dalších způsobů uspokojování potřeb čs. národního hospodářství produkty zpra-

cováni hnědého uhlí.'

S. ZÁVĚR

Provedené práce byly prvním pokusom orientovat se v relacích ekonomické nároč-
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nosti různých surovin, paliv a energií, které budou současně s ekologickými požadav-

ky nejdůležitějším činitelem, určujícím postavení hnědého uhlí v čs. ekonomice první

poloviny příštího století. Postavení hnědého uhlí v tradiční oblasti jeho užití při

výrobě elektřiny a tepla pro centralizované zásobování bude skutečně oslabeno dalším

rozvojem jaderné energetiky. Vzhledem k vyčerpávání a zdražování surovin pro jaderná

paliva však dojde k pravděpodobnému přechodu na rychlé reaktory a tím k dalšímu růs-

tu investiční i ekonomické náročnosti /li/, který zpomalí proces útlumu klasické

energetiky a možná způsobí jeho nedokončení. Oproti tomu bude hnědé uhlí pronikat do

netradičních oblastí svého užití, což by měl umožnit další rozvoj zplyňovacích tech-

nologií /hořákové, fluidní, allotermní apod./. Samozřejmě nelze vyloučit nepředpoklá-

dané objevy, které by mohly změnit vědeckotechnické předpoklady, na nichž byly zalo-

ženy provedené kalkulace, jejichž relacemi byly uvedené trendy zdůvodňovány.

Z hlediska možností současného poznání se však vzhledem k očekávanému vývoji

v tradiční i netradiční oblasti užití hnědého uhlí zdá být rozumné orientovat kon-

cepci rozvoje hnědouhelného hornictví na omezování především hlubinné, později i po-

vrchové těžby jednoúčelového paliva při dalším rovzoji těžby kvalitního prachového

a tříděného uhlí. V rozhodující Severočeské hnědouhelné pánvi bude nutno v návaznos-

ti na usnesení vlády ČSSR č. 241/1985 řešit problematiku případné exploatace zásob

v ochranných pilířích a koridorech a problematiku případné výstavby kombinátu ener-'

geticko-chemického zpracování uhlí v jejich nedílných spojitostech. Bude při tom

užitečné využít myšlenky integrovaných energeticko-chemických systémů /12/.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ

ÍV.ECTO БУРОГО УГЛЯ В ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Инж. Орих Голдбергер, инж. Сало Шенгут, инж. Карел Шмид

Доклад занимается условиями получения ископаемого горючего материала в дол-

госрочной перспективе и на этой основе, с использованием экономической требова-

тельности в форме приведенных затрат в качестве критерия, стремится определить

время решающих замен в энергетическо-химическом производстве и возникновения

перспективных областей применения бурого угля. В этой связи, доклад обрашает вни-

мание на необходимость расчитывать в концепциях развития добычи бурого угля на

ограничивание прежде всего подземной добычи применяемого только для одной цели

топлива и на необходимость решить развитие добычи качественного пылевидного и

сортированного угля в тесной связи с постройкой комбината для энергетическо-хи-

мической обработки угля.

BROWN COAL POSITION IN THE LONG-RANGE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Erich Goldberger, Engr., Salo Schöngut, Engr., Karel šmíd, Engr.

The contribution is dealing with conditions of mining fossil fuels in the long-

-range prospect; on the basis of these conditions, it purports to determine the time

of decisive substitution in energochemical productions as well as time of prospective

fields of brown coal application using criterial value of economic demand in form

of processed total costs. In this connection, the contribution draws attention to

the necessity to reckon with limitation of mining, in particular of underground

mining, of single-purpose fuel in the conceptions of development of brown coal

mining as well as on the necessity to solve the development of mining high-grade

powdered and sorted coal in close connection with erection of an integrated plant

for energeochemical treatment of coal.

STELLUNG DER BRAUNKOHLE IN LANGFRISTIGER ENTWICKLUNG DER VOLKSWIRTSCHAFT

Dipl.-Ing. Erich Goldberger, Dipl.-Ing. Salo Schöngut, Dipl.-Ing. Karel šmíd

Der Beitrag befasst sich mit den Bedingungen der Gewinnung fossiler Brennstoffe

in langfristiger Aussicht und auf dieser Grundlage strebt man unter Ausnutzung der

Kriteriumgrösse ökonomischer Anspruchsvölligkeit in Form von netto Selbstkosten

die Zeit der entscheidenden Substitutionen in energochemischen Produktionen sowie
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die Zeit der Entstehung perspektiver Gebiete der Braunkohlenanwendung zu bestimmen.

Im gegebenen Zusammenhang macht der Beitrag auf die Notwendigkeit, in den Konzep-

tionen der Entwicklung des Braunkohlenbergbaus mit Beschränkung der Gewinnung des

Einzweckbrennstoffes, insbesondere unter Tage, zu rechnen, sov;ie auf die Notwendig-

keit, die Entwicklung der Gewinnung der Qualitätsstaubkohle und der abgesiebten

Kohle in enger Zusammenhang mit dem Ausbau des Kombinats für energochemische Verar-

beitung zu lösen, aufmerksam.
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SHD těžba hnědého uhlí z SHD
HDB těžba hnědého ulhí z HDB
ULB těžba hnedého uhlí z UL B
OKD těžba černého uhlí z OKD
KD těžba černého uhlí z KD
RO dovoz ropy za optimistických podmínek
RR dovoz ropy za realistických podmínek
RP dovoz ropy za pesimistických podmínek
ZPO dovoz zemního plynu za optimistických podmínek
ZPR dovoz zemního plynu za realistických podmínek
ZPP dovoz zemního plynu za pesimistických podmínek
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Obr.č. 1

Vývoj nákladů těžby a dovozu fosilních paliv

63



EHUV elektřina z hnědého uhlí s odsířením - 6056 GWh
EHUN elektřina z hnědého uhlí s odsířením - 4083 GWh
EČUV elektřina z černého uhlí s odsířením - 6056 GWh
EČUN elektřina z černého uhlí s odsířením - 4083 GWh
EJZV elektřina z jaderných zdrojů - 5983 GWh
EJZN elektřina z jaderných zdrojů - 4087 GWh
THUV teplo z hnědého uhlí s odsířením - 48,8 PJ
THUN teplo z hnědého uhlí s odsířením - 32,9 PJ
TČUV teplo z černého uhlí s odsířením - 48,8 PJ
TČUN teplo z černého uhlí s odsířením - 32,9 PJ
TJZV teplo z jaderných zdrojů - 4 8,2 PJ
TJZN teplo z jaderných zdrojů - 32,9 PJ

EJZV
HUV

TČUN
TČUV
TJZN

1985 1995 2OO5 2015 2025 2035 2055

Obr.č. 2

Vývoj nákladů dodávky elektřiny a centralizovaného tepla
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GPF výroba generátorového plynu z hnědého uhlí - fluidní
fiPH výroba generátorového plynu z hnědého uhlí - horákova
SNG výroba SNG 7,0 MPa parciální oxidací hnědého uhlí
SNGE výroba SNG 7,0 MPa parciální oxidací hnědého uhlí

s elektrolýzou
ZPO dovoz zemního plynu za optimistických podmínek
ZPR dovoz zemního plynu za realistických podmínek
ZPP dovoz zemního plynu za pesimistických podmínek
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-- 300
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Obr.č. 3

Vývoj nákladů výroby a dovozu plynů
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POHL) parciální oxidace hnědého uhlí
POČU parciální oxidace černého uhlí
POM parciální oxidace mazutu
POZP parciální oxidace zemního plynu
PRZP parní reforming zemního plynu
EVBD elektrolýza vody - bez dobropisů
EVSD elektrolýza vody - s dobropisy
ZHUBD zplynování hnědého uhlí s HTR - bez dobropisů
ZHUSD zplyňování hnědého uhlí s HTR - s dobropisy
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Obr.č. 4

Vývoj nákladů výroby vodíku 3,0 MPa
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POHU parciální oxidace hnědého uhlí
POČU parciální oxidace černého uhlí
POM parciální oxidace mazutu
POZP parciální oxidace zemního plynu
PRZP parní reforming zemního plynu
POHUE parciální oxidace hnědého uhlí s elektrolýzou
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Obr.č. 5

Vývoj nákladů výroby metanolu
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SNG 7,0 MPa parciální oxidací
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Obr.č. 6

Vývoj nákladů paliv a energií pro decentralizovaný otop



VPOHO vodík 3,0 MPa parciální oxidací hnědého uhlí
KPOHU metanol parciální oxidací hnědého uhlí
NMO motorová nafta při dovozu ropy za optimistických podmínek
NMR motorová nafta při dovozu ropy za realistických podmínek
NMP motorová nafta při dovozu ropy za pesimistických podmínek
BMO motorový benzin při dovozu ropy za optimistických -podmínek
BMR motorový benzin při dovozu ropy za realistických podmínek
BMP motorový benzin při dovozu ropy za pesimistických podmínek
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Obr.č. 7

Vývoj nákladů paliv pro pohonné tíčely

2055
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MPOHU metanol parciální oxidací hnědého uhlí
BPO primální benzin při dovozu ropy za optimistických podmínek
BPR primární benzin při dovozu za realistických podmínek
BPP primární benzin při dovozu ropy za pesimistických podmínek
OPO plynný olej při dovozu ropy za optimistických podmínek
OPR plynný olej při dovozu ropy za realistických podmínek
OPP plynný olej při dovozu ropy za pesimistických podmínek
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Obr.fi. 8

Vývoj nákladů vsázky pro uhlíkovou chemii
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Možnosti uplatnění integrovaných energochemických
systémů v es. palivoenergetickém komplexu

Ing. František Vaněk, CSc, ing. Vladimír Neužil, CSc,
ing. Pavel Jílek

Současný světový trend v palivoenergetických koncepcích se orientuje na takové

energetické systémy, které při dodržení zásad ochrany životního prostředí /ŽP/ sdru-

žují na vstupu více primárních energetických zdrojů a současně jsou schopny zajis-

tit výrobu celé škály látek, které mohou být využity jednak jako energetická média,

jednak i jako suroviny pro následné chemické procesy.

Hlavními cílově zvolenými přednostmi těchto koncepcí je variabilnost vstupují-

cích surovin /příp. i jejich kvality/ a současně možnost řízení energetických trans-

formací dčelově zaměřených až k dosažení tzv. "nulových" emisí. Jsou zde výhodně

kombinovány výsledky technického a technologického pokroku v oblasti zpracování pri-

márních zdrojů energetických surovin s ekonomickými hledisky ohrožení ŽP vyplývající

z jejich provozu. Pro tyto sdružené systémy se v zahraničí vžil název integrovaný

energetický systém /IES/, resp. nové horizontálně integrované energetické systémy

/NHIES/.

Společný efekt vzájemného propojení systémů povede i ke snižování vlastní spot-

řeby energie ve výrobě a míří tedy k souhrnnému snižování energetické náročnosti

výroby.

Vzhledem k tomu, že probíhající přeměny energetických médií jsou ve své pod-

statě chemickými pochody, kdy se v rozvinuté technologické fázi, oproti současným

energetickým zařízením předpokládá výroba širokého sortimentu chemikálií /např.

metanol, vyšší alkoholy, čpavek, fenoly apod./ uvádíme dále tyto systémy jako ener-

gochemické /EChS/.

V tomto pojetí koncepce EChS navazuje na v minulosti již uplatněné kombinátní

uspořádání, kde bylo realizováno sdružení jednotlivých technologií pro výrobu enejr-

gochemických surovin. Novým prvkem současného přístupu je cílové provázání techno-

logií/ které zahrnuje jaderné i fosilní zdroje umožňující efektivně dovést výrobu

ke kone&né produkci poměrně čistých forem energií jako je elektřina, teplo, neropné

uhlovodíky s vysokým obsahem vodíku, či produkci čistého vodíku. Vedlejšími produk-

ty mohou být pevné odpady s flexibilním obsahem široké škály prvků, které mohou

sloužit jako surovina pro jejich izolaci, případně jako doplňující zdroj pro výrobu

stavebních hmot a dále velmi cenná čistá síra nebo její sloučeniny.

Vyjdéme-li z uvedené představy EChS shledáme, že kombinovaná výroba elektřiny

a tepla při využití fosilního zdroje, např. uhlí nebo ropy, resp. při jejich kombi-

naci a při zařazení chemické technologie pro odsiřování a denitrifikaci spalin, kte-

rá produkuje dále využitelný vedlejší produkt, je právě takovým jednoduchým EChS.

Obdobně je tomu v případě zplyňovací jednotky zpracovávající uhlí jednak na energe-

tický nebo syntézní plyn, jednak kapalné suroviny pro další energetické nebo che-

mické využití.

Čs. energetika je v současné době založena především na spalování uhlíku z fo-

silních paliv, přičemž vzrůstající význam bude získávat podíl jaderných zdrojů.
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Jako doplňkové zdroje se trvale budou uplatňovat vodní elektrárny a další obnovitel-

né zdroje /geotermální, sluneční, větrná, biotechnologie atd./. Jejich zastoupení

v celkové bilanci čs. primárních zdrojů však nebude mít rozhodující význam.

Spalování primárního uhlíku obsaženého ve fosilních palivech se z hlediska po-

stupného vyčerpávání přírodních zdrojů pro pouhé zajištění energetického konsumu

jeví jako nehospodárne. Při prosazování nových přístupů je nezbytné pohlížet na

uhlík obsažený ve fosilních palivech /nejen v ropě, ale i v zemním plynu a v uhlí/

jako na cennou surovinu, nehledě na to, že produkty spalovacích procesů eir.itovaných

do přírody jsou příčinou narušování složité ekologické rovnováhy, které může způso-

bit nevratné změny v celé biosféře. Produktem spalování reálného fosilního paliva

jsou emise tzv. hlavního proudu a vedlejšího proudu. Zatím co se v současné etapě

rozvoje zaměřují úsilí na evidenci a odstraňování látek vedlejšího proudu emisí,

v následujícím období se nutně buderne muset zaměřit i na emise C0
2
 z hlavního prou-

du, a to nejen z důvodu potlačení skleníkového efektu. Recyklace oxidu uhličitého

ze spalovacích procesů je cílovým principem integrovaných energetických systémů,

přičemž jako "čistá" exhalace je přípustná pouze voda z oxidace vodíku čistým kys-

líkem.

Při provedení řádového odhadu množství ročně produkovaného CO~ z antropogenní

činnosti v Československu za současných palivoenergetických poměrů vychází nejméně

množství 2OO mil. t. Z toho vyplývá, že zhruba 50 až 60 mil. t primárního uhlíku

prochází spalovacími procesy bez další možnosti jeho využití.

V této souvislosti se naskýtá otázka: Jakým podílem může asimilační schopnost

současného vegetačního pokryvu přispět k zvýšené recyklaci tohoto uhlíku do energe-

tického cyklu? Odpověd může dát analýza z oblasti biotechnologické, respektive dal-

ší pokrok v této vědní oblasti.

Základní cestou jak potlačit tyto "ztráty" primárního uhlíku je široké využití

vnějšího nefosilního vysokopotenciálního zdroje tepla pro energochemické transfor-

mace. Takových zdrojů není v současné době s ohledem na čs. geografickou polohu

/rozhodující uplatnění sluneční energie v našich klimatických podmínkách není reál-

né/ známo mnoho.Ideálním zařízením z dnešního pohledu, po dořešení technických a

bezpečnostních otázek, by byl pravděpodobně pouze vysokoteplotní jaderný reaktor.

Pro úspěšnou integraci jednotlivých technologií, které jsou uvedeny v schématu na

obr. 1 do jednoho celku je právě zabudování takového vnějšího zdroje tepelné ener-

gie nezbytnou podmínkou. Bez něj, přestože ostatní technologie jsou dnes již poměr-

ně dobře známy a v mnoha případech i samostatně provozovány, nelze dospět do cílo-

vého stavu, kdy vstupujícího uhlíku je povětšinou používáno jako základního staveb-

ního kamene teplonosných médií mezi jednotlivými bloky schématu.

Jako důležitý aspekt je nezbytné analyzovat dílčí části EChS, resp. možnost

jejich uplatnění v čs. podmínkách.

Jak vyplývá ze základního schématu na obr. 1, je to především zdroj levného

procesního vodíku. Podle předpokladů lze jeho produkcí zajistit několika efektivní-

mi způsoby.

Z těchto způsobů patří mezí nejlevnější parní reformování metanu. Zmíněný způ-

sob je efektivní pro výrobu vodíku a dále metanolu metanolu i čpavku. Endotermní

postup je možný při aplikaci vhodného tepelného nédía, např. horkého helia, adapto-

vat na allotermní proces a bude pravděpodobně první technologií, kde se uplatní
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vysokopotenciální teplo z jaderných zdrojů, jak uvádějí současné sovětské koncepce

rozvoje jaderně průmyslových komplexů.

Zdrojem čistého vodíku a kyslíku je elektrolýza vody. Základním problémem zů-

stává cena užitého elektrického proudu; daří se nicméně zvyšovat účinnost procesu

v prostředí se zvýšeným tlakem a teplotou. Nyní jsou jiz vyvinuty některé termoche-

mické a termoelektrické cykly získávání vodíku, které pracují při nižších teplotách

než kdy probíhá přímý termický rozklad vody. Pro ilustraci uvádíme jako příklad cyk-

lus Westinghouse, který je termoelektrickým cyklem.

S0
2
 + 2 H

2
O ellýza

S0
2
 + 1/2

Je třeba podotknout, že zmíněný cyklus byl dále navržen pro kombinaci výroby

H
2
SO

4
 a H_ při využití SO. získaného odsiřováním uhelných spalin. Tato skutečnost

jen dokumentuje další možnosti propojení jednotlivých postupů.

K vlastní separaci vzduchu, tzn. rektifikaci zkapalněného vzduchu lze pouze

připomenout, že u tohoto poměrně energeticky náročného procesu by mělo s technolo-

gickým rozvojem dojít k dalšímu zdokonalení, pravděpodobně progresivními separační-

mi postupy na fyzikálně chemickém základě.

Dalším nezbytným článkem je ekologicky nezávadná transformace primárního uhlí-

ku, z uhlí na syntézní plyn vč. případné separace oxidu uhlenatého od vodíku. Ačko-

liv výrobu syntézního plynu lze realizovat autotermně, kde oxidace uhelné substance

vede k výrobě vlastního procesního tepla, je vzhledem k požadavku na omezení spotře-

by uhlíku vhodnější využití allotermických generátoru, kde potřebné procesní teplo

je dodáváno z jaderného zdroje. Jako vhodná technologie se popisuje většinou zply-

ňováni uhlí za vysokých teplot /až 2000 °C/ parokyslíkovou směsí nebo vodíkem, při

důsledném odstraňování nežádoucích příměsí z produkovaného plynu. Příznivě lze hod-

notit i zařazení určité modifikace zplyňovacích metod - zplyňování uhlí v lázni

roztaveného železa. Těžbu ZP, příp. ropy a ostatních živic, výrobu syntézního plynu,

příp. umělého ZP /SNG/, vodíku, elektřiny a procesního tepla lze v daném schématu

považovat za zdrojovou část EChS. Zajištění paliva pro vysokoteplotní reaktory lze

zefektivnit současným nasazením množivých reaktorů.

V následujících částech energochemických systémů se obecně provádějí transfor-

mace vzniklých plynných látek, přičemž se většinou předpokládá existence pouze ně-

kolika základních pracovních méuií /řT

2, H2» 0 2, CO, CH4/. Veškeré ostatní vedlejší

látky /tuhé a kapalné odpady, síra apod./ jsou z cyklu odváděny a určeny k dalšímu

zpracování s nepřímnou návazností na vlastní "produkční" část EChS.

Přirozdělení EChS na tyto dvě základní části lze konstatovat, že obě mají roz-

dílnou charakteristiku. Zdrojová část je ve schématickém uspořádání dána pevnou sou-

stavou technologických celků - zpracování vstupů na syntézní plyn a ostatní plynná

média. Určitou výjimku by mohla tvořit přímá hydrogenace uhlí na kapalné uhlovodíky.

Tato cesta je však v podmínkách čs. PEK i v perspektivním pohledu značně nepravdě-

podobná z hlediska disponibility vhodného uhlí pro tuto možnost přepracování.

Naproti tomu se produkční oblast EChS vyznačuje poměrně volnou sekvencí vý-

robních zařízení. Jejich konečná kombinace podléhá pouze úrovni technického pokroku

v jednotlivých etapách rozvoje a úrovni budoucích společenských potřeb.
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Formulace nových horizontálně integrovaných systémů znamená kvalitativní skok

při využívání energetických surovin. Zatímco ještě v polovině sedmdesátých let se

předpovídala značná perspektiva tzv. totálnímu vodíkovému hospodářství, kde jediným

přípustným energetickým médiem byl vodík, daří se v těchto systémech spojit výhody

fosilní a jaderné energeticky /dokonalé využití uhlíkové báze/ s výhodami energetiky

založené výlučně na vodíku /přísná ekologizace výroby energie/.

Vrátíme-li se ke klasickému kombinátnímu uspořádání přepracování uhlí na moto-

rová paliva /poválečné Chemické závody - Záluží u Litvínova/, nebo na svítiplyn

/Palivový kombinát 25. únor ve Vřesové/, můžeme konstatovat, že takový závod obsahu-

je již řadu zařízení integrovaných do jednoho technologického celku. Modelově je lze

považovat za historické předchůdce nově koncipovaných energochemických systémů, kte-

ré byly budovány bez výrazných nároků na bezodpadovost technologií a ve vazbě na

jednu omezenou lokalitu.

V přechodovém období, kdy bude nutno provádět postupnou přípravu jak ve vědec-

kovýzkumné oblasti, tak i v oblasti investiční výstavby, však bude možno navázat na

zkušenosti z těchto technologických celků, provést jejich analýzu a výsledků využít

při řešení konkrétních technických problémů. To platí i o daJších chemických výrobách

jako jsou moderní katalytické oxosyntézy vedoucí k metanolu a vyšším /energetickým/

alkoholům a následně i k syntetickým motorovým palivům. Jedna z možných variant kom-

binátního přepracvoání uhlíku z uhlí a ZP na syntetická kapalná paliva a suroviny

pro C, chemii je uvedena ve schématu na obr. 2.

Přechodové období pro přípravu integrovaných energochemických systémů bude

charakterizováno řadou strukturálních změn ve výrobě i spotřebě energií, vývojem

novech zdrojů i spotřebičů, jejichž parametry budou modifikovány podle změněných

užitných vlastností energetických médií a osvojením dalších technologií, které jsou

dnes v počátcích provozního nebo i jen pokusného ověřování. Konkrétné půjde zejména

o snižování energetické náročnosti výrobků, či energochemických médií. Intenzivní

realizace kombinované výroby el. energie a tepla, rozšířená aplikace spalovací tur-

biny v paroplynových cyklech, využití tepelných čerpadel, osvojení techniky pro

dálkový přenos a akumulaci tepla v chladných médiích a zejména zdokonalení technolo-

gií zplyňování nízkovýhřevných uhlí s vysokým obsahem balastu, vysokoteplotních

reaktorů a jejich kombinace do jednoho zařízení s jednoznačně kladnými ekologickými

dopady na okolí bude nesmírně náročným, ale nezbytným úkolem zabezpečení nového kva-

litativního kroku v oblasti energetiky i chemie. Trend navodit příznivé podmínky

pro včasný nástup integrovaného energochemického systému by neměl být limitován do-

časnou absencí určitých článků tohoto řetězu. Nově budovaná zařízení by měla již

v dohledné době být koncipevána s ohledem na jejich perspektivní začlenění do EChS.

Cílem tohoto příspěvku je formulovat modelovou koncepci energochemického systé-

mu a ozřejmit základní vnitřní vazby. Cílové podoba tohoto systému musí být modifi-

kována podle potřeb a možností každé ekonomiky. Do jisté míry svérázné a ojedinělé

složení čs. primárních tuzemských zdrojů /s výraznou převahou hnědého uhlí omezené

kvality/ bude mít rozhodující význam i při koncipování našich integrovaných energo-

chemických celků. Konečným cílem rozvojového typu reprodukčního procesu čs. PEK by

mělo být sladění zájmů mezi uhelnou a jadernou energetikou a zejména k překonání

koncepčních barier mezi energetikou a chemií, které přežívají z minulé doby.

EChS naproti tomu představují sdružení resortních zájmů na národohospodářské

drovni a vyváženou a dlouhodobou existenci všech primárních zdrojů energetických
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a chemických surovin, při dodržení zásad ochrany a tvorby životního prostředí. Hlu-

boká transformace primární uhlíkaté báze v integraci s ostatními zdroji znamená i

jejich vyšší ekonomické zhodnocení.

Úkoly, které je nutno v souvislosti s takovouto koncepcí řešit však překračují

zcela objektivně rámec jediného státu. Zahájení rozsáhlejších výzkumných prací se

neobejde bez široké mezinárodní kooperace. Jedním z limitujících faktorů pro možnost

účinného nasazení EChS v čs. NH je čas. Z toho důvodu je nezbytné urychleně - a to

ještě v 8. pětiletce - přijmout zásadní opatření, které povede v dalším období k

jednotné strategii ve všech čs. národohospodářských komplexech, nevyjímaje ani bez-

prostřední návaznost na zahraniční spolupráce.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗКЕРГСЖШЧЕСКИХ СКСТК". В ЧЕХОСЛОВАЦКОМ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

Кнж. Франтишек Ванек,к.т.н., ингс. Владимир Неужил, к.т.н., кнж. Павэл Килек,к.т.п.

Онергохимические системы как основная часть соединенных энергохимических ком-

плексов играют, с точки зрения развиваемых концепций снабжения топливом к энергией

чехословацкого топливно-энергетического комплекса, в следующем веке незаменимую

роль. Настаивание на объединявших процессах в области энергетик.;
1
: и химии следова-

ло бы быть обоснованным созданием стратегии постепенного связывания перспективных

энергохимических производств, включенных в интегрированный комплекс, ста апги по-

зволят возникновение приведенной стратегии p опережении, раньше чем оулет ьозмо:«-

но в широком масштабе применять источники высокопотенц^яльного тепла,и будут спо-

собствовать слажению ведомственных интересор теким образом, чтобы иметь E виду

народнохозяйственные подходы в общегосударственном масштабе.

Преимущества комплексного подхода с учетом розможностей междункролного со-

трудничества включая модернизацию чехословацкого экспорта следовали бм возместить

процессы, требующие много организации, исследования и разработок, которые, однако,

з своих последствиях направлены на достижение качественно значительных народнохо-

зяйственных эффектов. В этих эффектах проявятся особенно улучшения отношений р.

области окружающей среды и далее понижение энергоемкости в сферах производства и

потребления при одновременном повышении темп технического прогресса в широких

взаимосвязях социально-экономического развития.

Приведенное развитие системных производственно-технических связей со зямет-

ÍÍĽMK атрибутами интенсификации процесса воспроизводства поддерживает в ЧССР тра-

диционно освоенные производственно-технологические процессы и открывает дальней-

шие возможности их обогащения вклюгсая охветывание и подготовку преодоления гене-

рационных технико-технологических изменений, ожидгемих в близком 5улуа:ем.

POSSIBILITIES OF ASSERTION OF INTEGRATED ENERGOCHEMICAL SYSTEMS IN THE CZECHOSLOVAK

FUEL AND ENERGY COMPLEX

František Vaněk, Engr., CSc., Vladimír Neužil, Engr., CSc., Pavel Jílek, Engr.

Energochemical systems are a basic part of integrated energochemical units

having an unreplaceable role from the viewpoint of conceptions developed for fuel

and energy supply of the Czechoslovak fuel and energy complex in the next century.

Assertion of unifying policy in power and chemical engineering should import deli-

berate formation of strategy of successive linking prospective energochemical

productions involved in the integrated unit. These steps will enable formation of

the mentioned strategy in advance before it be possible to apply in broad scale

the sources of high-potential heat and they will lead to matching the branch

interests so that the national economy approaches would be taken into consideration

in nation-wide scale.
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The advantages of complex approach with consideration of possibility of inter-

national co-operation including innovations of the Czechoslovak export should

compensate the processes requiring much organization and research and development

for attaining qualitatively significant national economy effects. Environmental

improvements and decrease in energy demand in production as well as consumption

at simultaneous enhancing the rate of technical progress in broad connexions of

the social-economic development will particularly come to light in these effects.

The mentioned development of system productive-technical relations with the

marked attributes of the reproduction process intensification supports traditionally

mastered productive-technological processes in Czechoslovakia and provides for

further possibilities of their einrichment including discernment of and preparation

for getting through the technico-technological changes to be expected in the near

future.

MČGLICHKEITEN DER DURCHSETZUNG INTEGRIERTER ENERGOCHEMISCHER SYSTÉME

IM TSCHECHOSLOWAKISCHEN BRENNSTOFFENERGETISCHEN KOMPLEX

Dipl.-Ing. František Vaněk, CSc, Dipl.-Ing. Vladimír Neužil, Dipl.-Ing. Pavel Jílek

Energochemische Systéme als grundlegender Teil der integrierten elektroche-

mischen Komplexe haben vom Standpunkt der zu entwickelnden Konzeption der Brenn-

stoff- und Energieversorgung des tschechoslowakischen brennstoffenergetischen Kom-

plexes im kommenden Jahrhundert eine unvertretbare Aufgabe. Durchsetzung der verei-

nigenden Vorgänge auf dem Gebiet der Energetik und Chemie solíte eine durchdachte

Gestaltung der Strategie allmählicher Zusammenbindung perspektiver energochemischer,

in einen integrierten Komplex eingebauter Produktionen bedeuten. Diese Schritte

werden die Entstehung der erwähnten Strategie im Vorsprung ermôglichen, bevor es

moglich sein wird, die Quellen der hochpotentielien Wärme anzuwenden, und werden

zur Abstimmung der Bereichsinteresse fiihren, um die volkswirtschaftliche Aspekte

im gesamtstaatlichen Massstab zu berucksichtigen.

Vorteile komplexen Herantretens mit Erwägung der Môglichkeiten internationaler

Zusammenarbeit einschliesslich der Innovation tschechoslowakischen Exports sollten

die organisations-, forschungs- und entwicklungsanspruchsvollen Vorgänge wett ma-

chen, die jedoch in ihren Folgen zur Erlangung qualitativ bedeutender volkswirt-

schaftlicher Effekte hinzielen. In diesen Effekten wird insbesondere Verbesserung

der Verhältnisse auf dem Gebiet des Umweltschutzes und weitere Herabsetzung der

energetischen Anspruchsvolligkeit in der produzierenden sowie nichtproduzierenden

Sphäre bei Erhôhung des Tempos des technischen Fortschrittes in breiten Zusammen-

hängen der sozialokonomischen Entwicklung an den Tag kommen.

Die erwähnte Entwicklung der systemmässigen produktionstechnischen Verbindun-

gen mit markanten Attributen der Intensivierung des Reproduktionsprozesses unter-

stiitzt die traditionell beherrschten technologischen Vorgänge in der ČSSR und

bietet weitere Môglichkeiten deren Bereicherung einschliesslich Erfassung und Vor-

bereitung der Bewältigung technisch-technologischer Generationsänderungen, die in

der absehbaren Zukunft zu erwarten sind.
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Obr.č. 1 - Zdrojová část sdružených energochemickych systémů
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Zpracováno volně podle Lee et al. - Concept of IES, 1983
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Obr. 2 Kombinátní přepracování uhlíku z uhlí a ZP na motorová kapalná paliva

a suroviny pro chemické zpracování
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Výsledky vědeckého výzkumného programu MAAE
„Snižovánírizik energetických systémů"
a příspěvek prací VÚPEKkjeho řešeni

RNDr. Petr Horáček, CSc., RNDr. Juraj Rázga, ing. Josef Kadlec, CSc.

Ve Sborníku prací ústavu 1984 /I/ byla podána úvodní informace o výzkumném

programu "Srovnání efektivnosti nákladů na snižování rizik v různých energetických

systémech", který od r. 1983 koordinuje Mezinárodní agentura pro atomovou energii.

Na jeho řešení,spolupracují \$zkumné ústavy 16 států, ČSSR je zastoupena Výzkumným

ústavem palivoenergetického komplexu.

V následujícím článku jsou shrnuty výsledky tohoto mezinárodního koordinované-

ho výzkumného programu /KVP/ dosažené v letech 1984-1986. Zvláštní pozornost je

věnována příspěvku VÚPEK k dosažení celkových cílů KVP.

PŘEHLED DOSAŽENÝCH VÝSLEDKB

Na koordinační poradě zodpovědných řešitelů v květnu 1986 /Rio de Janeiro,

Brazílie/ byly předneseny zprávy o řešení celkem 19 případových studií, které uvá-

díme v tab. 1 /2/. Do tohoto přehledu nejsou zahrnuty studie rozpracované v našem

ústavu v r. 1986 /analýza efektivnosti nákladů na systémy snížení výpusti SC>
2
 z

uhelných elektráren, analýza efektivnosti nákladů na systémy snížení exhalací popíl-

ku z uhelných elektráren z radiačního hlediska, analýza efektivnosti nákladů na

opatření snižující obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě a profesionální dávky

v úpravnách vody/. Na jiných řešitelských pracovištích je rozpracováno dalších 7

studií.

Tabulka č. 1 Případové studie zpracované v rámci koordinovaného projektu MAAE /2/

1. Analýza efektivnosti nákladů na zesílení tlouštky stěn kontejnmentu JE Angra

III, Brazílie.

2. Analýza efektivnosti nákladů na nové uspořádání dieselagregátů používaných při

nenadálých událostech na JE Angra I, Brazílie.

3. Analýza efektivnosti nákladů na snížení koncentrace radia ve výpustích odpad-

ních vod z uranových dolů v ČSSR.

4. Analýza efektivnosti nákladů na snížení koncentrace tritia ve výpustích z JE

s reaktory WER-1OO0, ČSSR.

5. Analýza efektivnosti nákladů na ochranná opatření ke snížení profesionální ra-

diační zátěže na JE s reaktory WER-440, ČSSR.

6. Analýza efektivnosti nákladů na systémy snižování plynných radioaktivních vý-

pustí z JE s reaktory WER-440, ČSSR.

7. Analýza efektivnosti nákladů různých způsobů zacházení s vyhořelým palivem,

Finsko.

8. Analýza efektivnosti nákladů různých způsobů zacházení s reaktorovými odpady,

Finsko.
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9. Analýza efektivnosti nákladů systémů na likvidaci radioaktivních odpadů z fran-

couzských JE, Francie.

10. Analýza efektivnosti nákladů na snižování profesionální radiační zátěže na

francouzských tlakovodních JE, Francie.

11. Analýza efektivnosti nákladů na systémy odstraňující znečištování ŽP z referenč-

ní uhelné elektrárny o výkonu 600 MW , Francie.

12. Analýza efektivnosti nákladů na ochranná opatření ke snížení profesionálních

expozic v podpovrchových uranových dolech ve Francii.

13. Analýza efektivnosti nákladů na bezpečnostní opatření ke snížení rizik obyva-

telstva spojených s transportem UFg po silnici a železnici ve Francii

14. Analýza efektivnosti nákladů na snížení emisí z uhelné elektrárny o výkonu

8O0 MW v Ma3arsku.

15. Analýza efektivnosti nákladů na elektrárnu spalující topný olej o výkonu 860

MW v Maáarsku.

16. Analýza efektivnosti nákladů na zvýšení hermetičnosti kontejnmentu reaktoru

W E R 440 v Maäarsku.

17. Analýza efektivnosti nákladů na snížení koncentrace H.,S v atmosférických vý-

pustích z geotermální elektrárny TiWi, Filipíny.

18. Analýza efektivnosti nákladů na výběr způsobů likvidace nízko a středně aktiv-

ních odpadů ve Švédsku.

19. Analýza efektivnosti nákladů různých možností ukládání nízko a středně aktiv-

ních odpadů, Švédsko.

Vedle kvantitativních výsledků, které jsou podrobně popsány v jednotlivých pra-

covních zprávách /2/, bylo získáno i mnoho obecných poznatků jak praktických, tak

metodických:

- vylepšení a zdokonalení metod /technik/. Nejprůkazněji v oblasti PSA /probalis-

tic safety analysis/metody /Brazílie, NSR, švédsko/ a input-output analýz odhadu

pracovních rizik /Brazílie, NSR, španělsko, Jugoslávie/,

- zdokonalení počítačových modelů, nebo adaptace stávajících modelů. Několik původ-

ních modelů bylo vyvinuto k odhadu studovaných rizik.

Je také důležité upozornit na skutečnost, že KVP poskytuje příležitost někte-

rým zúčastněným zemím daleko spolehlivěji přizpůsobit obecně platné předpisy lokál-

ním podmínkám:

- rozvoj národních data-bank, např.:

databanka spolehlivosti JE /Maäarsko/

databanka úniků radionuklidů z JE /Švédsko/

databanka havárií při silniční a železniční přepravě /Francie/.

S ohledem na praktická ponaučení vyplývající ze závěrů analýz efektivnosti

nákladů na snižování rizik, lze vymezit dvě oblasti, ve kterých případové studie

potvrzují nebo ukazují na okruh problémů důležitých pro řízení rizik v budoucnosti:

- převod rizik mezi skupinami vystavenými rizikům. Snížení rizika pro jednu skupinu

obyvatel může vést ke znatelnému zvýšení rizika jiných skupin obyvatel. Tento stav

je zvláště patrný, když se vyvíjí velké úsilí na minimalizaci rizika a ochranná
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opatření, která mohou ještě být zavedena, ale jsou málo efektivní. Toto bylo ilu-

strováno na případu uranových dolů a jaderných elektráren. Konkrétné v případě

zesílení kontejnmentu JE Angra III bylo snížení rizika obyvatelstva vyjádřeno

ztrátou 2 člověko-dní a nepřímé zvýšení rizika pracovníků výroby a výstavby kon-

tejnmentu ztrátou 1581 člověko-dní,

- dopady na prosperitu a produktivitu zařízení. Zavedení ochranných a bezpečnostních

opatření obvykle vede k vyšším investičním a někdy i provozním nákladům. V někte-

rých případech mohou však zavedená opatření mít pozitivní dopad na produktivitu

zařízení. Takové situace ukazují, že zvýšení ochrany a bezpečnosti není nezbytně

v rozporu s ekonomickým přínosem zařízení. Např. zavedení sedmi opatření na radio-

logickou ochranu pracovníků francouzských JE stálo 62.000 US dol. za rok, přičemž

se výrobní náklady za stejné období snížily o 651.000 US dol. Jednání koordinační

rady ukázalo, že tomuto aspektu bude třeba věnovat systematickou pozornost ve stu-

diích zabývajících se snižováním rizik.

Mnohé případové studie prokázaly, že analýza efektivnosti nákladů je užitečná

pro rozhodovací proces. Jak však bylo poznamenáno již dříve, použití této metody

není bez problémů.

Mezi dalšími problémy, které se dostatečně neřeší v rámci KVP, se uvádějí sociál-

ní hlediska, vyhodnocení vyváženosti mezi riziky pro obyvatelstvo a zaměstnance,

dlouhodobá rizika, rozdělení individuálních rizik a rizika s malou pravděpodobností

a velkými následky. Zvláště problémům spojeným se vzájemným srovnáním mezi těmito

typy rizik není věnována dostatečná pozornost.

Při aplikaci metody efektivnosti nákladů na hodnocení činností, které mohou

mít vliv na okolí a nebo člověka během velmi dlouhého časového období, musí být vhod-

ně modifikovány metody a přístupy používané v analýzách krátkodobých efektů.

Nejvhodnější cesta pro provádění odhadů vztažených k aktivitám majícím dlouhodo-

bé vlivy na okolí je zpracovat několik alternativních přístupů a přiblížení paralel-

ně. Má-li se provést srovnání mezi různými koncepcemi snížení-rizik, mělo by se vy-

hodnotit, do jaké míry jsou závěry z vyhodnocení těchto koncepcí konzistentní.

Přes koncepční obtíže a nejistoty spojené s analýzou dlouhodobých účinků na člo-

věka a nebo okolí, přístup hodnotící efektivnost nákladů může být využit - alespoň

kvalitativně - ke srovnání alternativních koncepcí a při vytváření názoru v situa-

cích, kdy bylo dosaženo úrovně bezpečnosti, za kterou jakákoliv další opatření na

snížení rizika se stávají nadměrně drahá a mohou vést k plýtvání prostředky.

Na základě všech uvedených příčin řešitelé KVP upozornili na potřebu dále vyví-

jet analýzu efektivnosti nákladů tak, aby byla použitelná pro tížení rizik. Z tohoto

hlediska je potřebné vyvíjet metody umožňující přímé ohodnocení sociálních a dalších

hledisek a využití těchto metod při tvorbě bezpečnostní politiky.

Je žádoucí stanovit zásady a cíle bezpečnostní politiky tak, aby bylo možné

plně uplatnit vyvíjené metody při rozhodování na základě výsledků analýz efektivnos-

ti nákladů.

VÝSLEDKY PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ZPRACOVANÝCH VE VĎPEK

Do svodné zprávy MAAE o řešení výzkumného programu /2/ byly zařazeny závěry 4

případových studií zpracovaných v našem ústavu /citace 2, kapitola Work progress

and experience gained/. Užitečnost používané metody je v této publikací ilustrována
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celke.a na 6 případových studiích, z nichž čtyři jsou právo tyto studie VÚPEK, popsa-

né podrobně v průběžných výzkumných zprávách o řešení kontraktu s MAAE v r. 1984 a

1985 /3, 4/.

Porovnání normalizovaných nákladů na snížení rizika /v našem případě na sníže-

ní kolektivního dávkového ekvivalentu o 1 man Sv/ při realizaci ochranných opatření

snižuj ících

- obsah Ra v důlních odpadních vodách

- obsah H v kapalných výpustech z jaderné elektrárny /JE/

- obsah radioaktivních vzácných plynů v plynných výpustech z JE

- profesionální expozice ddržbářského kolektivu v JE

demonstruje užitečnost analýzy efektivnosti nákladů při řízení rizik.

Výsledky uvedených 4 případových studií shrnujeme graficky na obr. 1 /5/. Nor-

malizované náklady dále porovnáváme s peněžním ekvivalentem 1 man Sv. Jeho hodnota

byla v r. 1978 ohodnocena 38.OOO Kčs, v r. 1985 58.6O0 Kčs /6/. Toto srovnání nám

dovoluje určit, která opatření jsou rozumně dosažitelná při uvážení sociálních a

ekonomických podmínek. Zde předpokládáme, že rozumně dosažitelné je takové riziko,

kdy normalizované náklady na jeho snížení nepřekročí významně peněžní ekvivalent

1 man Sv.

Výsledky těchto studií je možné dále použít při uvaž. optimální strategie umož-

ňující dosažení minimálního rizika ve zvoleném systému za předpokladu, že zdroje,

které je společnost ochotná věnovat na snížení rizika jsou omezené. Např. z obr. 1

vyplývá, že instalace žádného uvažovaného opatření na snížení KDE z tritia není zdů-

vodnitelná /z hlediska efektivnosti využití nákladů/. Chceme-li s předem určenými

prostředky snížit riziko na minimální dosažitelnou úroveň, poskytuje nám použitá

metodika objektivní nástroj pro rozhodování jak postupovat. Je zřejmé, že je třeba

opatření seřadit podle efektivnosti využití nákladů na jejich realizaci a zavádět

zásadně opatření efektivnější před méně efektivním.

V některých případech, kdy se provozní a investiční náklady jednotlivých ochran-

ných opatření neliší v takovém rozsahu jako tomu bylo v uvedených případech a navíc

mají rozdílnou účinnost, je úloha určit optimální strategii komplikovanější.Přechá-

zí na úlohu určit optimální soubor opatření. To je případ snižování emisí SO, při

výrobě elektrické energie.

Intuitivní hledání optimalizovaného souboru je neefetivní /4/, a proto jsme se

pokusili o automatické vyhledávání optimálního řešení s pomocí počítače /7/. Práce

na této případové studii pokračují se záměrem najít vhodný program pro řešení úloh

tohoto typu.

ZŽVĚR

Dosažené výsledky koordinovaného výzkumného pr^ ̂ramu "Efektivnost nákladů na

snižování rizik" objasnily několik problémů:

1. 19 zpracovaných případových studií demonstrovalo širokou použitelnost této meto-

dy v mnoha různých oblastech energetického výzkumu.

2. Přístup vycházející ze zpracování případových studií ukázal možnosti využití ana-

lýzy efektivnosti nákladů jako praktického nástroje pří rozhodování o řízení ri-

zik. Na druhé straně však zbývá některé problémy dořešit.
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3. KVP přispěl k lepšímu chápání

- bezpečnosti u řídících pracovníků v různých zemích,

- zcela reálných souvislostí mezi dčinným rozdělováním společenských zdrojů, kte-

rých je nedostatek a souborem bezpečnostních a ochranných opatření na základě

přístupu využívajících metodu efektivnosti využití nákladů. To poskytuje řízení

rizik mnoho hledisek - ekonomické, sociální, technologické a dokonce politické.

4. Výsledky KVP dovolily také zmenšit velký rozdíl v odborné drovni vyspělých a roz-

vojových států. To bylo dosaženo díky pokračující výměně informací a také pro-

střednictvím technické pomoci při výchově pracovníků v rozvojových zemích.

5. Vezmeme-li v úvahu velké rozdíly v úrovni a povaze činností mezi jednotlivými

zúčastněnými státy, výstup z KVP může pravděpodobně poskytnout návod a usměrnit

vývoj nových aplikací tohoto přístupu na jiné průmyslové systémy.
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программы разработаны 19 отдельных обзоров. Главное внимание направлено на обзо-

ры, разработанные в Научно-исследовательском институте топливно-энергетического

комплекса. Результаты показывают широкую применимость метода оценки эффективнос-

ти затрат на понижение рисков в разных областях ?ьррг?тического исследования и

как практического инструмента при репенкк о регул/роввнии рисков.

RESULTS OF THE SCIENTIFIC RESEARCH PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL AGENCY FOR ATOMIC

ENERGY "REDUCTION OF RISKS IN POWER SYSTEMS" AND CONTRIBUTION OF THE RESEARCH

INSTITUTE OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX TO ITS SOLUTION

Petr Horáček, RNDr., CSc., Juraj Rázga, RNDr., Josef Kadlec-, Engr., CSc.

The paper summarizes the results of the research programme co-ordinated by

the International Agency for Atomic Energy "Comparison of cost effectiveness of

reduction of risks" achieved till May 1986. Altogether, 19 case studies were

elaborated within the scope of this programme. The main attention is concentrated

to the case studies worked out in the Research Institute of the Fuel and Energy

Complex. The results of the studies demonstrate broad applicability of the method

for evaluation of cost effectiveness of the reduction of risks in various fields

of power research and as a practical tool for deciding the risk control.

ERGEBNISSE DES WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN PROGRAMMS DER INTERNATIONALEN AGENTUR

FÜR ATOMENERGIE "ERNIEDRIGUNG DER RISIKEN ENERGETISCHER SYSTEME" UND BEITRAG DES

FORSCHUNGSINSTITUTES DES BREMNSTROFFENERGETISCHEN KOMPLEXES ZU SEINER LÖSUNG

RNDr. Petr Horá-ck, CSc., RNDr. Juraj Rázga, Dipl.-Ing. Josef Kadlec, CPc.

Der Beitrag fasst die Ы « zum Mal 1986 erzielten Ergebnisse des von der Inter-

nationalen Agentur für Atomenergie koordinierten Forschungsprogramms "Vergleich

der Effektivität der Kosten auf Erniedrigung der Risiken" zusammen. Insgesamt wur-

den im Rahmen dieses Programms 19 Studien ausgearbeitet. Die Hauptaufmerksamkeit

rfird auf die im Forschungsinstitut des brennstoffenergetischen Komplexes ausgear-

beiteten Studien gerichtet. Die Ergebnisse der Studien demonstrieren breite Anwend-

arkait der Methode zur Bewertung der Effektivität der Kosten auf Erniedrigung der

Risiken in verschiedenen Bereichen der Energieforschung und als praktischen Instru-

mentes bei Entscheidung über die Steuerung der Risiken.
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Aplikace PANS při tvorbě informační
základny zásobování teplem

Ing. Lubomír Kolman, ing. Anna Sidaková, ing. Jiři Spitz

Výzkum dlouhodobého rozvoje tak složitého objektu, jakým je palivoenergetický

komplex, vyžaduje mino jiné i zkoumání systémů definovaných na tomto objektu. Jed-

ním ze systémů identifikovatelných na palivoenergetickém komplexu je výroba a roz-

vod tepla. Cílem tohoto systému je zásobování nízkopotenciálním případně středopo-

tenciálním teplem. Ve vztahu k palivoenergetickému komplexu tvoří výroba tepla re-

lativně uzavřený, samostatný, ale dále silně strukturovaný subsystém, mající na ce-

lý palivoenergetický komplex značný vliv.

Výroba a rozvod centralizovaného tepla je systémem s množinou prvků, ve kterých

probíhají technologické a ekonomické procesy, které transformují energetické i ne-

energetické vstupy na použitelné formy tepelné energie. Tyto prvky jsou nejen na-

vzájem , ale i s okolím spojeny různými typy vazeb, představujícími toky různých ve-

ličin. Uspořádání systému teplárenství lze tedy z hlediska systémových věd chápat

jako aultistrukturu. Metodickým nástrojem pro práci s touto multistrukturon je po-

užita teória orientovaných aultigrafů. výrobu tepla chápeme jako systém s pevnou

strukturou, což je opodstatněné tím, že prvky systému i jejich vazby jsou dlouhodo-

bě neměnná a pokud dochází k jejich změnám, tak ojediněle a s následky trvalého cha-

rakteru /napr. vznik nebo zinik výrobních kapacit, změny v ekologické situaci apod./.

časový vývoj systéau zachycujeme jako posloupnost diskrétních časových okamžiků,

který* odpovídá určitá struktura, umožňující popsat systém jako statický model, na

který lze aplikovat aetody operačního výzkumu.

Pro popis a ptáci se systémy, které lze zobrazit jako orientovaný multigraf,

je ve VÚPEK vyvíjen programový prostředek PANS /Projektování a Analýza systémů/.

Tento nástroj byl využit pro Implementaci informační základny zásobování teplem.

PUWKCHÍ STRUKTURA PAUS

PAMS je programový prostředek určený ke konstruování systémů na zkoumaném ob-

jektu, k ověřování loglek* a funkční konzistence konstruovaných systémů a k pře-

uspořádávání a předávání i t popisujících dané systémy modelům operačního výzkumu.

PANS je tvořen bází dat BoUUS /Báze Dat pro Analýzy Systémů/ a soustavou programů,

které zajlitují vstupní a aodifikační dialog /v jazyce založeném na základních sys-

témových pojmech/, provádění výběrů dat z BDAMS /ve zvláštním dotazovacím jazyce/,

analýzy struktury /metodami založenými na teorii orientovaných grafů/, prověřování

logické a funkční konzistence konstruovaného systému a přeuspořádávání a výstup

dat pro potřeby jiných programů. Kromě vstupního a modifikacního dialogu lze data

do BDAMS vkládat i dávkovým způsobem z předem připraveného diskového souboru, což

mnohdy značně usnadňuje a urychluje vkládání věti íl.o množství tídajů a což lze vy-

užít rovněž pro komunikaci BDAMS s jinými programy.

Vlastní popis systému se uskutečňuje pomocí pojmů definovaných v konceptuál-

ním schématu BDANS. Tyto pojmy představují typy objektů, které lze použít k popisu



určitých aspektů reality a konceptuálni schéma BDAKS rovněž určuje, v jakém kontexu

lze tyto pojmy použít. Jedná se o následující typy:

A.L.L . . . . POZNÁMKA

TOP . . . . KATALOG . . . . VELIČINA

JEDNOTKA

OBLAST
k

ÚZEMÍ
CHARAKTERISTIKA

PRVKY PRVEK . . . .ATRIBUTY . . . . VELICINOVÝ VÝRAZ

JEDNOTKOVÍ VÝRAZ

HRANY HRANA . • • .VELIČINOVÝ VYRAZ

JEDNOTKOVÝ VÝRAZ

V katalozích jsou přehledně uloženy konkrétní hodnoty, jichž mohou nabývat od-

kazové atributy prvků a hran /hrana = vazha./ a seznamy oblastí a území, do kterých

musí být lokalizován každý prvek použitý v PANS. PANS při vkládání odkazových atri-

butů kontroluje, zda dané hodnoty již byly definovány v odpovídajícím katalogu

a nepovolí vstup nedefinovaných hodnot atributů nebo atributů nesprávného typu.

Atributy typu CHARAKTERISTIKA mohou blíže charakterizovat veličinu vyskytující

se u prvku. Mohou nabývat různých hodnot, z nichž dvě - "Z" a "D" jsou předem fixo-

ván/ a nají speciální význam. Charakteristika "O" označuje, že daná veličina do

prvku vstupuje a charakteristika "Z" značí veličinu, která z prvku vystupuje.

Objekty typu PRVKY obsahují seznamy uzlů grafu, které odpovídají prvkům popiso-

vaného systónu. Tento objektům jsou dále hierarchicky podřízeny všechny popisy, kte-

ré projektant systému považuje vzhledem k danému prvku za relevantní.

Objekty typu HRANY obsahují seznamy vazeb mezi prvky a jejich hierarchická

struktura je podobná jako u prvků.

Objekty typu VELICINOVÝ VÝRAZ a JEDNOTKOVÝ VÝRAZ mohou sloužit k zápisu trans-

formačních funkcí, které blíže specifikují procesy odehrávající se v systému a mo-

hou být využity při předávání dat uložených v BOANS jiným programům, např. pro tvor-

bu různých modelů.

OBSAHOVÁ NAPLW 1ZT

Informační základna zásobování teplem /IZT/ resp. její dřívější ruční zpraco-

vání tzv. Teplárenský atlas je účelový informační soubor, vytvořený s tímyslem pod-

pořit realizaci záměrů obsažených ve směrnici FMPE č. 3/81 /provedení usnesení

vlády C5SR c. 3S4/198O v oblasti rozvoje centralizovaného zásobování teplem/.

Seúbor je tvořen řadou informací celkem pro 230 lokalít /101 lokalit z tohoto

počtu je vymezeno přílohou Č. 1 ke směrnici FMPE č. 3/61, zbývající představují sí-

delní celky s počtem obyvatel větřím než 10 OOO a další vybrané zájmové lokality/.

Na základě těchto informací si lze pro jednotlivé územní celky utvořit předsta-

vu o spotřebě a výrobě tepla celkem a z toho tepla dodávaného z centrálních zdrojů

do městských soustav CZT, množství paliv potřebných pro výrobu tepla atd.a to jak

v retrospektivě /od r. 1980/, tak v perspektivě /do r, 2010/. Je nutno podotknout,

že v současné době se vytváří nová palivoenergetická politika, zejména v oblasti
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zásobování teplem,a proto řada podkladů pro IZT ztratila svou aktuálnost /některé

rozvojové teplofikační studie/. Proto řada návrhů nových centrálních zdrojů tepla

spalující hnědé uhlí nebude zřejmě realizována. Zásobování teplem v těchto lokali-

tách bude v perspektivě zajištěno na bázi zemního plynu /např. Jablonec nad Nisou -

- Liberec/.

Informační základna zásobování teplem má v 1. verzi 2 obsahové části. V první

části tzv. "komentářové" jsou formou volně psaného textu pod jednotlivými body uve-

deny:

I. Výchozí podklady pro zpracování

II. Celková charakteristika lokality

III. Údaje územně-plánovacího charakteru

IV. Údaje o rozvojové teplofikační studii

V. Údaje o zásobování teplem včetně soupisu stávajících větších zdrojů centrali-

zovaného tepla

VI. Úvaha o koncepci dalšího rozvoje zásobování teplem

Komentáře jsou doplněny mapou ČSR a SSR se zakreslením předpokládaného rozvoje

oblastních soustav CZT v dosahu jaderných elektráren, výtopen a kondenzačních elek-

tráren.

Ve druhé části IZT jsou na počítačových sestavách vytištěny prvky BDANS obsa-

hující data o jednotlivých územních celcích /viz další text/. Tyto prvky charakte-

rizují především potřeby veikerého a centralizovaného tepla a druhů paliv ve sledo-

vaných lokalitách v r. 1980 - 2010, nikoli vídaje o skutečné výrobě tepla.

Ze sumárních výsledků vyplývá. Se IZT zahrnuje v r. 198S cca 60 % centralizova-

ného tepla v ČSSR. V prognóze pro r. 1990 jsou výchozí bilance potřeb centralizova-

ného tepla přeceněny o cca 10,5 %, pro r. 2000 o cca 28,5 % ve srovnání s centrálně

plánovanými iídaji. V obdobném srovnání tepla celkem jsou sumární potřeby tepla pře-

ceněny v r. 1990 o cca 2 % a v r. 2000 o cca 5 %. V konečných výsledcích bilancí

centralizovaného tepla se proto dostatečně ukazují nadsazené potřeby zejména centra-

lizovaného tepla v některých lokalitách, ve kterých se odráží různé zájmy místních

orgánů a podniků.

IMPLEMENTACE INFORMAČHÍ ZÁKLADNY ZfeOBOVAMÍ TEPLEM DO PANS

Vzhledem k velkému objemu dat informační základny zásobování teplem bylo vytvo-

řeno celkem 10 datových bází BDANS, každá pro jeden kraj ČSSR. V současné době BDANS

pro každý z 230 územních celků obsahuje pro průřezové roky 1980, 1985, 1990, 2000

a 2O1O prvky s těmito údaji;

- základní charakteristiky územního celku /údaje o rozloze, nadmořské výšce a eko-

logické údaje/

- údaje o veškerém teplu spotřebovávaném v územním celku /počty bytů, obyvatel,

tepelné příkony a roční potřeby tepla pro byty, vybavenost, průmysl a celkem/

- údaje o zásobování palivy pro výrobu veikerého tepla v územním celku /v Členění

HU, ČU, kapalná, jaderná/ plynná a ostatní paliva, celkem/

- údaje o spotřebě centralizovaného tepla v územním celku /ve stejném členění jako

u veikerého tepla/

- údaje o zásobování palivy pro centralizovanou výrobu tepla /ve stejné struktuře

jako u zásobování palivy pro výrobu veikerého tepla/



- údaje o stávajících zdrojích CZT v oblasti, tj. součet výkonů stávajících zdrojů

centralizovaného tepla v lokalitě

- údaje o nových zdrojích CZT v cblasti, tj. plánované stavby a rozšíření zdrojů

centralizovaného tepla zabezpečující potřeby centralizovaného tepla v příslušné

lokalitě

- údaje o nových tepelných napáječích v oblasti, tj. plánované tepelné napáječe za-

bezpečující potřeby centralizovaného tepla v příslušné lokalitě

- údaje o ostatních teplárenských akcích v oblasti, tj. akce související s předcho-

zími stavbami zdrojů a tepelných napáječů jako napr. přečerpávací stanice, výmě-

níkové stanice, rekonstrukce rozvodů, akumulátory tepla apod.

K popisu systému zásobování teplem v PANS byly zatím využity pouze prvky a je-

jích atributy, hrany /tj. údaje o vazbách mezi prvky/ v současné verzi nejsou vy-

užity. Za těchto podmínek lze systému využívat k vytváření nejrůznějších přehledů,

výběrů a sumárních sestav o zásobování teplem a palivy pro výrobu tepla,uložená da-

ta lze samozřejmě průběžně doplňovat a aktualizovat.

VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ DAT

Data do BDANS byla pořizována z tabulek Teplárenského atlasu /TA 86/ po jed-

notlivých krajích rep'^oliky. Data o spotřebě tepla, zásobování palivy, nových zdro-

jích CZT a nových tepelných napáječích byla zadána externí organizaci k vyděrování

do děrných Štítků. Ze štítků byla data nahrána na magnetickou pásku a z ní posléze

zkopírována na magnetický disk ústavního počítače SM 4/10. Takto získané soubory

dat byly za pomoci speciálních jednoúčelových programů opraveny, pretransformovaný

do tvaru potřebného pro dávkový vstup dat do BDANS a nakonec uloženy v BDANS podle

jednotlivých krajů.

Zbývající údaje /stávající zdroje CZT a ostatní teplofikační akce/ byly do

BDANS vkládány ručně prostřednictvím vstupního dialogu PANS.

ZAVER

Tvorba IZT je kontinuální iteraktívní proces, ve kterém dochází jednak k do-

plňování a zpřesňování dat, jednak ke kvalitativním změnám k pojetí práce s těmito

daty. Prozatím došlo pouze k fyzickému převodu tabulkové části TA 86 na počítač,

přičemž se přihlíželo k budoucímu zpracování dat systémem PANS, Dosavadní informač-

ní základna postrádá informace o zdrojích tepla o vazbách mezí jednotlivými prvky

systému. Celý popis systému se skládá z izolovaných prvků. Databáze v současném sta-

vu umožňuje zatím částečně algoritmizovatelnou tvorbu výstupních sestav a sumárních

přehledů v různém členění, neumožňuje ale automatizované vytváření úloh ekonomicko-

-matematického modelování, které by řešily otázky optimálního zařazování investič-

ních akcí a jejich využívání, rozdělování disponibilních investičních prostředků,

paliv apod., což by mělo být jednou z hlavních dloh.

K dosažení tohoto cíle se tvůrci informační základny zaměří na:

- zjednodušení a zvýšení operativnosti vypovídací schopností informační základny

využitím prostředků pro identifikaci struktury, jimiž PANS disponuje

- provázání na další obdobné projekty v jiných oblastech, zejména v oblasti elektrl-

zace, kterou nelze řešit odděleně od teplárenství; zde činí potíže jiná použitel-

ná terminologie a jiné územní členění
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- rovněž je třeba zajistit návaznost na datovou základnu VÚPEK, respektovat členění

na kraje a okresy zavedené FSÚ.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ

i-AHS ПРИ СОЗДАНИИ ИНФ0Р2аАЩ0:1Н0Й EA3U ТЕШЮСНАБЯЕКИЯ

Инж. Лубомир Колман, ияж. Анна Сидакова, анж. Йиржи Шпиц

Стятья описывает структуру и содержание информационной базы теплоснабжения.

Показано, что проиаволство и разделение централизованного тепла образуют техноло-

гическую и экономическую систему, которую можно описать как мультиструктуру, иэ-

ображиыуо средствами теории ориентированных мультигрофиков. Обосновано и показа-

но применение программного средства для проектирования и анализа систем РАЯэ для

иыплеиентации информационной базы теплоснабжения и указаны направления дальнейше-

го усовершенствования.

APPLICATION OF PANS IN FORMATION OF INFORMATION BASIS FOR HEAT SUPPLY

Ladislav Kolman, Engr., Anna Sidaková, Engr., Jiří Spitz, Engr.

The structure and contents of the information basis of heating systems are

described. Production and distribution of centralized heat form a technological

and economic system which can be described as a multistructure being represented

by means of the theory of oriented «altigraphs. Application of a programme tool

for designing and analysis of PAHS systems for implementation of the information

basis of heating systems is justified and demonstrated and the directions for

further refinement are indicated.

ANWENDUNG VON PANS BEI BILDUNG DER INFORMATIONSBASIS FÜR WÄRMEVERSORGUNG

Dipl.-Ing. Ladislav Kolman, Dipl.-Ing. Anna Sidaková, Dipl.Ing. Jiří Spitz

Im Beitrag werden die Struktur und der Inhalt der Informationsbasis der Heiz-

kraftwirtschaft beschrieben. Es hat sich gezeigt, dass Erzeugung und Verteilung der

zentralisierten Wärme ein technologisches und ökonomisches System bilden, das man

als Mulitstruktur beschreiben kann, die anhand der Mittel der Theorie der orientier-

ten Multigraphen veranschaulicht werden kann. Anwendung eines Programmittels für

Projektierung und Analyse der PANS Systeme für Implementierung der Informations-

basis für Heizkraftwirtschaft wird begründet und angeführt und die Richtungen

weiterer Vervollkommnung werden angedeutet.
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Hodnocení zatížení životního prostředí
v ČSSR z výroby energie

Ing. Pavel Jílek, ing. Frnatišek Vaněk, CSc.,
íng. Vladimír Neužil, CSc, ing. Josef Suška, CSc.

Vztah energetických výrob k životnímu prostředí /ŽP/ obecně závisí na celkové

potřebě energií, které je nutno zajistit, na aplikované výrobní technologii a dru-

hu primárního energetickéhozdroje /PEZ/ /např. uhlí, topné oleje a plyny, jaderné

palivo, hydropotenciál vodních toků atd./. V této souvislosti je třeba zdůraznit,

že ve složité skladbě národního hospodářství náleží oblast výroby energií mezi nej-

významnější meziodvětvové komplexy uspokojující celospolečenské zájmy, což je dáno

charakterem energie jako nezbytného vstupu do každého výrobního procesu a podmiňují-

cího činitele růstu hmotné a kulturní tírovně společnosti.

Hlavní důsledky se v ZP projevují:

- znečištěním ovzduší, vody a půdy vznikajícím v procesu těžby, úpravy, zušlechEo-

vání, dopravy a skladování paliv

- znečišťováním ovzduší, vody a půdy pocházejícím z procesů spalování /emise do

ovzduší, odpadní vody, tuhé zbytky spalování apod./

- radiačním zatížením 2P

- tepelným znečištěním ŽP /zejména ovzduší a hydrosféry/

- záborem zemědělské a lesní půdy /trvalým nebo dočasným/

- poškozením estetické tvářnosti a funkční iírovné krajiny atd.

Současná energetika je založena na třech skupinách rozhodujících výrobních zdro-

jů, jsou to: "klasické" parní elektrárny /PE/, resp. teplárny spalující fosilní pa-

liva, jaderné /JE/ a vodní /VE/ elektrárny, které se na celkových negativních dopa-

dech na 2P podílí s různou intenzitou. Za poměrně "čistou" se u nás považuje výroba

elektrické energie ve VE a pokud se jedná o normální provoz i JE, zatímco na všech

výše jmenovaných negativních vlivech na 2P se podílí zdrojová část energetického

systému využívající procesů spalování fosilních paliv.

Vztah výroby elektrické energie a tepla k Zp tedy v nejvyšší míře závisí na

struktuře výrobních zdrojů. V ČSSR převládá výrazně výroba elektrické energie a tep-

la na bázi spalování fosilních paliv, zejména hnědého uhlí, avšak ve výhledu bude

rychle stoupat význam jaderné energetiky. Kolem r. 20O0 je možno odhadovat pokles

podílu parních elektráren na celkové tuzemské výrobě elektřiny z 87,4 % v r. I960

na cca 4O %. Současně je však nutno uvážit potřebu nárůstu celkových zdrojů elektric-

ké energie na 15O - 167 % stavu r. 198O a skutečnost, že výroba tepla bude zajišťo-

vána i nadále převážně na bázi fosilních paliv /obr. 1 a 2, kde je ilustrován vývoj

pro předpokládané spotřeby el. energie ve výši 127 a 114 TWh a tepla 573,3 PJ v r.

2OOO, FMPE - resort paliv a energetiky, ZE - závodní /průmyslová/ energetika, TP +

výt. - teplárny a výtopny/. V tomto světle můžeme považovat rozsah negativních vli-

vů "klasické" energetiky na ŽP za rozhodující i v budoucnosti.
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Zjednodušené schema ovlivnění okolního prostředí z hlavních uzlů energetického

systému /ES/ na bázi spalování paliv je na obr. 3. Už úsek zajištění paliv /napr.

těžba. HU/ těžce zasahuje do ŽP rozsáhlými zábory území včetně poškozen]' hmotného

majetku /vysídlování a likvidace obytných celků, redukce zemědělské výroby, devasta-

ce krajiny aj./, emisemi prachu a plynných škodlivin z vlastní těžební činnosti včet-

ně důlních požárů, kumulací kyselých odpadních vod a výluhů ze skládek a odvalu.

Negativní vstupy do ŽP provozu výrobních energetických zdrojů na bázi spalova-

cích procesů lze identifikovat v následujících oblastech:

1/ produkce tuhých odpadů

2/ emise znečištujících látek do ovzduší

3/ spotřeba vody a produkce odpadního tepla

4/ znečištování vodních toků a podzemních vod

5/ havárie při provozu a její důsledky.

Tyto skupiny zátěží ŽP se uplatňují s rozdílnou vahou zejména v závislosti na

druhu aplikovaného paliva, výkonu, konstrukci a technickém stavu spalovacího zaří-

zení včetně jeho vybavení odlučovací nebo jinou čistící technikou a na lokální situ-

aci dané především kumulací různých energetických, chemických, strojírenských a ze-

mědělských výrob, důlních děl, hustotou osídlení a stavem předchozího poškození ŽP.

Z hlediska aplikovaného paliva se všechny výše uvedené vstupy výrazne projcvají

v případě spalování uhlí. U kapalných paliv v zásadě odpadá problóm tuhých ztjtkú.

Zemní plyn je možno, z ekologického hlediska, považovat za velmi vhodné iv.uvc, ne-

bol kromě toho, že odpadají problémy s tuhýni odpady, jsou podstatně ir.ene tí?ivó

i dopady dalších skupin negativních vlivů na ŽP.

Spalovací zařízení velkých výkonů zoůsobují vysokou zátěž ŽP, <-ilo vo srovnání

s kotli třídy malých výkonů mají obvykle vyšší tepelné účinnosti a tudíž napr. men-

ší měrné emise škodlivin. Navíc u velkých zařízení jsou lepší podmír.;-./ f)ro
 aplikaci

technických opatření pro záchyt škodlivin. S Účinností kotlů úzce souvisí i stupeň

opotrebovanosti, ani zvýšené nároky na lídržbu nemohou zajistit neúměrné prodloužení

ekonomické životnosti kotelního fondu. Výrazně se uplatňuje též typ, resp. konstruk-

ce spalovacího zařízeni, která ovlivňuje např. rozdílnou distribuci tuhých zbytků

spalování do škváry a popílku v případě různých konstrukcí kotlů na tuhá paliva,

různé spalovací teploty - mají vliv na vznik některých škodlivin /např. NO / nebo

vytvoření vhodných podmínek pro vázání jiných škodlivin na popelovině, resp. při-

dávaném aditivu.

Uvedené má přímou souvislost se znečištujícímí vstupy provozu výrobních zdrojů

energetiky do ZP. V oblasti emisí do ovzduší např. každý kilogram spáleného hnědého

uhlí je původcem přibližně 25 g SO2, 2O g popílku a 6 g N0 x- Úspora paliva dosazená

at už cestou zvýšení Účinnosti kotlů, snížení ztrát v distribuci energie, raciona-

lizace spotřeby energie apod. pak přináší efekt v poklesu zatížení ZP o odpovídající

množství škodlivin.

TOHĚ ODPADY

Produkce tuhých zbytků spalování z výroby energií prvořadě závisí na množství

spotřebovaného uhlí a jeho popelnatosti. Obsah popela v 2s. hnědém uhlí je značně

vysoký, ve výhledu do r. 2000 se může pohybovat v širokém rozmezí 2O až 40 %.

Vyšší hodnoty obsahu popela souvisí zejména s využíváním nebílančního paliva.
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Vzrůst obsahu balastu v uhlí, kromě jiného, vede ke snížení účinnosti spalování u

zařízení konstruovaných na jinou kvalitu paliva, což se odráží i ve většině negativ-

ních vlivů na ZP.

Tuhé odpady je nutno ukládat, případně využívat. Deponie zasahují do ŽP zejmé-

na záborem půdy a devastací vyčleněného dzemí, povrchovou prašností a výluhy do

spodních i povrchových vod.

V posledních letech je i v této oblasti věnována značná pozornost některým

látkám vyskytujícím se ve stopových koncentracích. Spalované uhlí obsahuje téměř

všechny prvky periodické soustavy, které přecházejí do popílku, škváry a do emisí.

Za zvlášt nebezpečné jsou považovány těžké kovy.

Příklad obsahu některých toxických stopových prvků v odloučeném popílku uvádí

tab. 1 /EPRU 2, čtvrtletní sesyp v r. 1984/ /2/

Tabulka č. 1 /mg.kg"
1
/

As

69,

Ni

2O3

5O

,3

6,

42

Be

33

Pb

,67

Co

43,67

Zn

249,7

Cr

102,3

Mo

4,3 3

Cu

141,

U

B,

0

r, 7

Mn

2O67

Th

I(),Ď7

'roúukci tuhých odpadu /H t o/ je možno kvantifikovat na základě jednoduchého

vztahu

M t o - '

kde je: M

A

Z,

10-4 [Zk +
/100 -

1OO
/t.r- 1/

-1- spotřeba uhlí t.r

- popelovina v pův. vzorku uhlí

- prům. záchyt v kotli i

- celk. iíčinnost odlučovačů %

V tepelné elektrárně o výkonu 4x200 MW spalující energetické hnědé uhlí vzni-

ká ročně okolo 1 mil. t popela. Žábor pudy při rovinném odkališti činí cca 1OO ha,

avšak po celou dobu životnosti elektrárny je třeba provést zábor dalších rozsáhlých

ploch a poté jejich nákladnou rekultivaci.

EMISE DO OVZDUŠÍ

Emise popílku závisí zejména na celkovém množství spalovaného uhlí, jeho obsa-

hu popela, způsobu spalování,rozdělení tuhých zbytků spalování a Účinností odlučo-

vacího zařízení. Většina faktorů ovlivňujících emisi tuhého dietu se pohybuje ve vel-

mi širokém rozmezí a nejsou stabilní ani v případě jednoho konkrétního zatíženi.

Poukazuje se na velmi závažné postavení emisí popílku ve vztahu k lidskému zdraví.

Jak už bylo uvedeno, uhlí obsahuje řadu, z biologického hlediska i nebezpečných sto-

pových prvků, které se při spalování rozdělují do jednotlivých frakcí /popel, tuhý

diet a plynné exhaláty/. Některé tyto prvky se rozdělují proporcionálně mezi popel
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a úlet popílku /AI, Be, Ca, Ce, Cs, Fe, K, Mg, Mn, Th aj./, jiné obohacují úlet po-

pílku /např. As, Cd, Cu, Pb, Sb, Se, Zn/. Koncentrace posledně uváděných prvků roste

s klesající velikostí částic. Následkem ukládání těkavých složek na povrchu částic

může být jejich škodlivost vyšší než by odpovídalo analyticky zjištěné ko:>centraci.

Nejmenší částice tuhého úletu /pod 2 yum/, které prochází odlučovači, jsou p_. vdech-

nutí zachycovány na plicních vlásečnicích, kde dlouhá doba zdržení zvětšuje nebezpe-

čí z penetrace stopových prvků.

Příklad merných výrobních emisí některých stopových prvků vázaných na emitova-

ném popílku, vyhodnocených z výsledků měření /3/ na čtyřech elektrárnách uvádí

tab. 2.

Tabulka č. 2

Prvek

As

Be

Cd

Co

Cr

g . MWh"1

1,471

O,O49

0,064

0,346

O,6O8

Prvek

Mn

Ni

Pb

Zn

Cu

g . MWh
 1

1,463

0,880

0,594

•5,501

4,638

Kvantifikace emise tuhého úletu je možná podle vztahu

M_ 1O-4 /100 - /I " /

SSK 467,1 kt.r-1

Ú ~
 J

"'D • " • •*•" ' •
ll
-̂ -

r "y./ ' I *• J O O ~

kde M , A , Z^ a O
c
 mají stejný význam jako ve vzorci

Národní emise popílku v r. 1984 činily v ČSR 1148 kt.i

a v celé ČSSR 1615,6 kt.r . Na rozdíl od emisí plynných látek, píipadd vyšší podíl

na menší zdroje pod 5 MW /28,1 %/, protože u nich není apJikována odlučovací techni-

ka na odpovídající úrovni. Resort paliv a energetiky přispívá k celkovému emitované-

mu množství 557,4 kt /34,5 %/, závodní energetika 683,4 kt /42,3 %/ a DZT 374,8 kt

/23,2 %/.

Emise oxidu siřičitého /SO.,/ jsou závislé na kvantech spotřebovaných fosilních

paliv a jejich vlastnostech, zejména obsahu síry, u tuhých paliv též formě vazby

síry /sulfátová, pyrítická, organická/ a teplotě spalování.

Teplota spalování závisí zejména na výhřevnosti paliva a způsobu spalování,

který je vlastní použitému zařízení. Tak napr. v roštových ohništích se předpokládá

únik cca 85 % síry obsažené v palivu, v granulačních ohništích cca 95 % a ve výtav-

ných ohništích cca 98 %. Zpětné záchyty oxidů síry do popílku jsou pozorovány v pří-

padech uhlí obsahujících popel s alkalickou reakcí. Při spalování kapalných paliv

se uvažuje 100 % přechod síry do plynných spalin. Obsah síry v palivu je značně

variabilní údaj, který je závislý na lokalitě Ložby, v případě uhlí jsou zjiš£ovány

velké rozdíly i v rámci jedné lokality a ke změnám dochází též při zpracování uhel-

né vsázky úpravárenskými procesy. Doprava a skladování přispívá k určitému vyrovná-

ní výkyvů sirnatosti.

V ČSSR se na vzniku emisí SO2 v největší míiro podílí procesy spalování tuhých

paliv. Přitom má dominantní postavení resort paliv a energetiky, který spotřebová-

vá v současné době cca 55 % vytěženého hnědého uhlí a až 50 i celkových zdrojů ener-

getického černého uhlí. V tab. 3 uvádíme úrovně otnisí S0
2
 v letech 1980-1990 a je-

jich snížení na hodnoty stanovených limitů v období 1993-1995.
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Tabulka č. 3 Emise SO- /tis.t.r"
1
/

FMPE - ČSSR

ČSSR celk.

1980

+
 1 653

X X
 3 100

1985

+
 1 681

/ 4 /
3 298

1990

+
 1 604

/ 4 /
 3 068

1993-1995

X
 1 170

x
 2 170

+ Plán OŽP 1, FMPE 3/1986

x Limitní hodnoty SKVTRI z r. 1986

xx Oficiálně vykazovaná hodnota

Měrné výrobní emise S0_, zjištěné na základě spotřeby, struktury a kvalitativ-
-1

při výrobě elektři-ních ukazatelů paliv použitých v r. 1984 dosahují 26 kg SO^.MWh
-1

ny a 1,45 kg SO
2
.GJ při výrobě tepla.

Problematika emisí SO2 a jejich snižování je v současné době velmi aktuální a

široce diskutovaná. Vyplývá to nejen ze závažnosti poškozování ŽP, ale také z par-

ticipace ČSSR na mezinárodních úmluvách o snížení emisí SO2 do konce r. 1993 o 30 %

oproti r. 1980.

Emise oxidů dusíku /NO, NO,/ jsou obdobně palčivým problémem jako emise SO^.

I když jejich snižování není dosud obsahem mezinárodních úmluv, předpokládá se uzav-

ření příslušných závazků v rámci pokračující spolupráce evropských států při omezo-

vání dálkového znečištování ovzduší přecházejícího hranice států. Účinky emisí NO

na fP jsou pravděpodobně významnější než v případě SO^. Některé pokusy o odhad škod

uvádějí až šestinásobnou škodlivost. Je však třeba vést v patrnosti, že škody na ŽP

nejsou zapříčiněny isolovaným působením jednotlivých látek, ale jsou výsledkem syner-

gického působení jejich souborů.

Hlavním antropogenním zdrojem NO jsou spalovací procesy. Mechanismus tvorby

x ,

NO je značně složitý a do současné doby není zcela prozkoumán. Objem vzniklých NO

neodpovídá obsahu dusíku v přivedeném palivu, jak je tomu v případě emisí S0
2
, kte-

ré jsou ekvivalentní zoxidovanému podílu síry, ale významně se uplatňuje N
2
 ve spa-

lovacím vzduchu. Uvádí se tři případy vzniku NO typické pro spalovací procesy a

takto vzniklé N0
x
 jsou označovány jako palivové, vysokoteplotní /termické/ a prompt-

ní. V prvém případě dochází k tzv. nízkoteplotní oxidaci dusíku vázaného v palivu

/při spalovacích teplotách 600 - 900 °C se oxiduje až 70 % vázaného palivového dusí-

kuj s rostoucí teplotou dochází až k dplné oxidaci na NO /. Množství palivových NO

nelze účinně omezovat řízením spalovacího procesu. Při teplotách spalování nad

1000 °C přistupuje vysokoteplotní oxidace atmosférického dusíku /termické NO / a

současně se v okrajových zónách plamene vytváří za přítomnosti uhlovodíkových radi-

kálů tzv. promptní N0
x
, na jejichž vzniku se podílí jak palivový, tak vzdušný dusík.

Množství vzniklých NO^ v tomto případě významně závisí na spalovacím režimu, přede-

vším na teplotě spalování, tepelném zatížení spalovacího prostoru, době setrvání v

zóně plamene a přebytku vzduchu.

Podle statistik REZZO činily celkové národní emise NO ČSSR ze stacionárních

zdrojů v r. 1984 1050,64 tis. t. Množství emisí N0
x
 je dosud odhadováno na základě

emisních faktorů odvozených ze zahraničních zkušeností, které pravděpodobně ne zce-

la respektují čs. specifika. Tak např. pro tuhá paliva spalovaná v granulačních to-

peništích je aplikována hodnota 9 kg NO .t" spáleného uhlí /5/. Omezený počet ana-

lýz spalin provedených na vybraných čs. elektrárnách, kolorimetrickou metodou /3/

naznačil však výrazně nižší úroveň emisí NO v porovnání se stávající metodikou
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výpočtu. V oblasti emisí N0
x
 je, podle našeho názoru, prvořadým úkolem zajistit ale-

spoň prověření a případnou korekci používaných emisních faktorů na základě objektiv-

ních měření na reprezentativním vzorku čs. zdrojů emisí s využitím automatických

chemoluminiscenčních analyzátorů.

Emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků ve spalovacích procesech vznikají zejména

při nedokonalém spálení hořlaviny v palivu. Značná pozornost je dnes věnována lát-

kám s karcinogenními účinky, jejichž původ lze přičítat úniku uhlovodíků. Odhad

těchto emisí je v současnosti prováděn na základe emisních faktorů, které se při

spalování tuhých paliv pohybují v rozmezí O,5-1,O kg CO.t

spáleného paliva /5/.

a 0,15-0,5 kg "

Potřeba vody je souhrn současných průtoků vody jednotlivými spotřebiči v elek-

trárně nebo teplárně. Vznikající ztráty /odporem, únikem, průsakem, vázáním na strun-

ku apod./ jsou podstatou spotřeby vody. Orientační hodnoty potřeby a spotřeby vody

parní elektrárnu o výkonu HOO MW /6/ uvádí tab. 4.

Tabulka č. 4

Typ chlazení

cirkulační

průtočné

palivo

uhlí

mazut

uhlí

mazut

potřeba vody

m
3
 . s"

1

0,9 - 1,0

0,75 - 1,6

32

32

spotřeba vody
3 -1

m . s

0,9 - 1,0

0,75 - 1,0

O,O9 - O,20

cca 0,03

Projektové údaje potřeby průmyslové vody čs. parních elektráren se pohybují

v přibližném rozmezí 3,0 - 3,5 m
3
.MWíi~

1
.

Potřeba vody je v daném případě faktorem charakterizujícím čerpání přírodních

zdrojů. Projevuje se omezením kapacity vodních zdrojů pro jiné účely, včetně ekolo-

gické funkce. Následně se projevuje v problematice znečištění hydrosféry odpadními

vodami a ve spojení s produkovaným odpadním teplem i v ovlivnění mikroklimatu v bez-

prostředním okolí.

Odpadní teplo uvolněné při výrobě elektřiny a tepla do okolí je značné a v pří-

padě výroby elektrické energie činí zhruba 2/3 tepla v přivedeném palivu /závisí

na účinnosti procesu/. Jeho vlivy se projevují ve vlastním areálu závodu a jeho nej-

bližším okolí -/mikroklimatické změny, tepelné znečištění vod/.

Znečištění povrchových a podzemních vod je působeno, pokud neuvažujeme tepel-

né znečištění, obsahem anorganických a organických látek vstupujících buč! přímo ne-

bo zprostředkovaně do hydrosféry. Přímé znečištění je zapříčiněno vypuštěni odpadní

vody do povrchových vod /přímé výpuste/ nebo půdy /přetoky odkališE, trativody apod./.

Zprostředkované znečištění má původ např. ve složištích tuhých odpadů, resp. výlu-

zích z nich a ve spadu škodlivin z emisí /imise/. Ačkoliv znečištující dopady výro-

by elektrické energie a tepla nejsou v tomto směru rozhodující, místně se mohou pro-

jevit velmi výrazně /např. dniky ropných produktů/. Znečištění výpustěmi odpadních

vod se v resortu paliv a energetiky bilancuje na základě údajů pětidenní biologické

spotřeby kyslíku /BSK 5/ a množství nerozpustných látek.

Havárie výrobny elektrické energie a tepla, resp. její části se svými důsledky
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dotýká, neuvažujeme-li možné vlivy výpadků dodávek energie, pouze vlast ní';.i- jrc-al'.;

závodu, příp. jeho bezprostředního okolí. Nejspíše iViohou připadat v úváim '••• • / ari ]•;. -.

poruchy dílčích částí kotelního systňmu, strojovny a pomocných zaií/.ea i. < <• •_.-.'/

se mohou odrazit akutně v rámci pracovního prostředí. Havárie nek'.oi ýc^i . • • -. •••;

/ n a p ř . o d l u č o v a č ů p o p í l k u n e b o o d s i ř o v a c í c h z a ř í z e n í , n á d r ž í k a p a l n ý c h : -.•.•• .-•:•• .

m o h o u p o s t i h n o u t š i r š í o k o l í , j e j i c h v ě t š í d o s a h j e v š a k č a s o v ě oisezei . i : •• ; \ o ••. < '-

kých havárií v "klasických" výrobnách elektrickí energie a tepla je. :••:..:< -.utn k ̂ 'r.

h o l e t ý m z k u š e n o s t e m s j e j i c h p r o v o z e m , v e l m i m a l é a z h l e d i s k a g l o b á l i - i i ; ; ••.(.•• '?.•.• t\\

ŽP má tento faktor poměrné malý význam.

ZÁVĚR

Současná úroveň poznání neumožňuje exaktně stanovit poškození íi : .:. J

dí ekonomickým vyjádřením. Na některých specializovaných pracovistíci, . : • i :'.

ČSAV/ jsou rozvíjeny práce směřující ke kvantifikaci tzv. ekologický'-, :<.,'-- . i f .

značnými problémy je však spojena už identifikace příčin škod odpovím; .<••'• • j.: J ::.••.

livým znečišťujícím proudům do ŽP. Jiné pokusy, založené na použití :• ••••. •.. : .-

kut a poplatků za znečištění, je možno považovat za zcestné, neboť uv.-.: •: ,,r:,y

zdaleka nevystihují podstatu škod v ŽP. V dané situaci lze hodnotit ZCJL/
1
-. 'ľ-1 z

výroby energie přímými výstupy ze souborů výrobních zdrojů. Ve struktur-- vý-.v-;..-.., t;.

zdrojů energie v ČSSR je, při jejich normálním provozu, ve vztahu k ŽP •;:•'..••• ze. : ••

dominantní postavení procesů spalování fosilních paliv. Nejvýznamněji •••: :• : < • ...

uplatňuje produkce tuhých zbytků po spálení a emise škodlivin do ovzduší, J n : t. •;

to hodnocení existuje v současnosti řada otevřených problémů, které koir.p i J k u i vy-

číslení množství znečiš£ujících vstupů do ŽP. Jedná se zejména o nedost.;t•••'•'•<.• in-

formace o kvalitě užitých paliv, složení plynných a tuhých exhalátů atd. r^i :.••..!>•.••

statečném zajištění průběžných měření na jednotlivých zdrojích znečištěni . !•<. .:_•. L

né objektivizovat hodnoty emisních faktorů používaných ve výpočtech.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ

ОЦЕНКА НАГРУ1ЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЧССР ОТ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ .

Инж. Павел Йилек, инж. Франтишек Ванек,к.т.н., инж.Владимир Неужил,к.т.н.
инж. Яосеф Сушка, к.т.н.

Нагруженность окружающей среды от производства энергия в ЧССР зависит от

структуры производственных ресурсов, в которой-хотя при возрастающем значении

атомных электростанций будут .далее действовать стг.нции, сжигающие ископаемые го-

рючие материалы /особенно бурый уголь/. В наибольшей мере она вызвана последстви-

ями процессов скитания /разумеется при нормальной работе/. Коротко описано отри-

цательное влияние "классического" производства электроэнергии и тепла на окружа-

ющую среду. Самой важной можно считать продукцию твердых отходов и вмбросов за-

грязнителей в атмосферу, в которой энергетика занимает преобладающее место.

EVALUATION OF THE ENVIRONMENT LOADS DUE TO POWER GENERATION IN CZECHOSLOVAKIA

Pavel Jílek, Engr. , František Vaněk, Engr., CSc, Vladimír Neužil, Engr., CSc,

Josef Suška, Engr., CSc.

The load of environment due to power generation depends on the structure of

production sources where equipments for combustion of fossil fuels /especially

brown coal/ will be used in despite of the increasing significance of nuclear

power stations and is caused, in the highest degree, by the consequences of the

combustion processes /at normal run/. Negative environmental effects of "classical"

production of electric power and heat are briefly described. Production of solid

wastes and emissions of pollutants into the atmosphere where energetics has

a dominant position should be regarded as the most important.

BEWERTUNG DER UMWELTBELASTUNG IN DER CSSR DURCH ENERGIEERZEUGUNG

Dipl.-Ing. Pavel Jílek, Dipl.-Ing. František Vaněk, CSc, Dipl.-Ing. Vladimír

Neužil, CSc, Dipl.-Ing. Josef Suška, CSc.

Die Umweltbelastung durch Energieerzeugung in der ČSSR hängt von der Struktur

der Erzeugungsquellen ab, in der auch bei zunehmender Bedeutung der Kernkraftwerke

auch weiterhin die Aggregate für Verbrennung von fossilen Brennstoffen /insbesonde-

re Braunkohle/ zur Geltung kommen werden, und wird im höchsten Mass durch die Fol-

gen der Verbrennungsprozesse /bei normalem Betrieb/ verursacht. Umweltschädliche

Wirkung der "klassischen" Erzeugung der elektrischen Energie und der Wärme ist kurz

beschrieben. Als meist bedeutende kann man Produktion der Feststoffabfälle und

Emission der Verunreinigungsstoffe in die Atmosphäre betrachten, bei denen die

Energetik ganz dominierende Stellung einnimmt.



Obr.č. 1 Vývoj struktury výroby elektrické energie
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Obr.č. 2 Vývoj struktury výroby tepla
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Obr.č. 3 Schema hlavních vstupů ES na bázi fosilních paliv do životního prostředí
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Energetická náročnost městské hromadné dopravy

Ing. Vladimíra Schrammová. ing. Ladislav Bohal, CSc.

V současnosti známé výsledky výzkumů u uA-. .i v zahraničí jednoznačné liok̂ .zuj í ,

že individuální osobní doprava, zejména ve velkých sídelních a průmyslových aglome-

racích je ne j významně j síni faktorem ohrožování životního prc-troJ,'. Z tohoto důvodu

nabývá stále většího významu hromadnd doprava osob v oblastech s voiAou hustotou

osídlení zejména ve velkých mostech.

Hromadná doprava osob ve srovnání s individuální dovoluje v relativné krátkér.i

case uplatnit radu progresivních opatření směrujících zejména k

- výraznému zlepšení životního prostředí velkých most /exhalace, hluk, bezpečnost

osob atd./

- zvýšení rychlosti přepravy osob ve velkých městech, zejména v jejich historických

jádrech

- snížení energetické náročnosti na jednotku přepravního výkonu a optimální struk-

tuře nositelů trakční energie

- výraznému snížení nákladů na jednotku přepravních výkon":

Z těchto a dalších důvodů se mestská hromadná.doprava osob stále více dostává do

popředí zájmu jako významný faktor sociální i hospodářské politiky státu. Tato sku-

tečnost byla zakotvena i v materiálech XVII. sjezdu KSČ.

Jednou z klíčových otázek současné i budoucí hospodářské politiky našeho státu

je racionální rozvoj palivoenergetického komplexu a v něm zejména lepší zhodnocová-

ní a racionálnější využívání paliv a energie ve všech odvětvích národního hospodář-

ství, tedy i v městské hromadné dopravě osob. Z těchto principů vychází i zpracová-

ní Směrného energetického generelu hl. města Prahy /SEG-86/, který se v našem ústa-

vu zpracovává od roku 1985 a bude dokončen v polovině roku 1987. Nejobtížnější a

nejsložitější částí SEG-86 je právě problematika lepšího zhodnocování a využívání

paliv a energie. Proto v roce 1986 byla věnována současnému stavu a vědeckému před-

vídání vývoje této problematiky na dzemí hlavního města značná pozornost. Studie

snižování energetické náročnosti městské hromadné dopravy v Praze byla jedním z řa-

dy velmi zajímavých specifických výsledků prací na SEG-86, jejíž význam překračuje

rámec výzkumu zásobování hlavního města palivy a energií. Objasňuje obecnější pohle-

dy na energetické zabezpečení městské hromadné dopravy vůbec, které mohou v přimě-

řeni' míře být aplikovány i na větší městské aglomerace v ČSSR všeobecně. Je třeba

připomenout, že jde o první soubornou práci zabývající se v systémových souvislos-

tech energetickou náročností městské hromadné dopravy a procesy jejího perspektivní-

ho snižování. Systémové pojetí této práce se odráží především v objasňování vztahů

energetické náročnosti městské hromadné dopravy na technický rozvoj dopravních sys-

témů a prostředků, na životní prostředí, na rozhodující ekonomické ukazatele, atd.

Výsledky práce byly podrobeny široké oponentuře a vyjadřovaly se k nim jak centrál-

ní, tak hospodářské řídící orgány, výzkumná pracoviště z oblasti dopravy i energe-
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tiky a další jednotlivci odborníci. Celkové závory této široké oponentury i výLieo-

ky odborné diskuse na toto téma potvrdily společenskou užitečnost roňení této prob-

lematiky, správnost zvolených metodických přístupů a použitelnost výsjédkú pro zpra-

•j'-vií. 1 SKi;-86. s ohledem na originálnost toto ;.-ráo , užitečnost výslc-Jkl a všeobec-

nou plat . •
 r
.'.'cl'.ťi \ ysledků, ; jtří tato práce nesporně '<: pororuhodným výsiedkůrc

výzkumu ve VÚPEKu •»• řece i •'(••<> a ;;; - •• • ; ..'. ; i i-..:*.•.'.•-:t ve sborníku prací V'JPEK-

Historický vývoj městské hromadné tioprj/•_ v '. • . ••:-.:• .ra! \< •/••:•-•: •. —

lejové dopravy i když v posledních 25 letech indexy růstu autobusové, dopravy v Pra-

ze mnohonásobně převyšovaly indexy růstu kolejové dopravy. Kolejová doprav-> tvorí

v Praze nejstarší ucelený dopravní systém. Těsně před druhou světovou válke u činila

stavební délka tratí 133 km /dvojkolejově/. V letech 1951 - 1974 proběhla zásadní

inovace vozového parku elektrických drah na území města. Postupně byly nahrazovány

dvounápravové motorové a vlečné vozy moderními velkoprostorovými, čtyřnápravovými

vozy se všemi hnanými nápravami /TI a T3/, jezdícími jednotlivo nebo spra-zeně ve

dvouvozových soupravách. Tato inovace nejen, že zvýšila přepravní kapacitu kolejové

dopravy, ale současně i zvýšila průměrnou cestovní rychlost ze 14 na 20 km/hod.

V letech 1950 - 1960, zejména z ekonomických důvodů, dochází k rozširovaní tro-

lejbusové dopravy v Praze, která jednak doplňuje kolejovou dopravu v terénne obtíž-

ných úsecích a odlehčuje jí ve vnitřním městě; tím se vytvořil jakýsi mezičlánek

mezi závislým kolejovým tramvajovým a nezávislým autobusovým systémem. V roce 1945

bylo v Praze 23 trolejbusů jezdících na celkové délce trati 5,1 km a na konci pade-

sátých let dosáhl počet 179 vozidel, jezdících na celkové délce trati 47,9 -sn. Vo

roce 1960 však z celé řady příčin dochází nejdříve ke stagnaci a v r. 1972 ;: úplné

likvidaci trolejbusové dopravy v Praze.

Do roku 1960 autobusová doprava v Praze zajištovala pouze napájecí dopravu kt>

kolejové síti. Požadavky na růst přepravních výkonů v letech Iv V) - 1970 - sejmena

výstavba okrajových sídlišt spolu s nízkou cenou nafty /2,1O Kčs/l/ - vedly K prud-

kému růstu autobusové dopravy v Praze, která přešla od napájecí funkce ke kolejovc

dopravě k překryvné funkci i v centrálních částech města. Negativní stránkou tchoto

vývoje je stagnace kolejové dopravy a technické zaostávání tohoto systému.

V polovině šedesátých let však již bylo zřejmé, že všechna přijatá opatření

v povrchové dopravě a její strukturální změny neřeší dlouhodobě uspokojivě dopravní

situaci v Praze. Proto došlo v roce 1967 k rozhodnutí vlády ČSSR o realizaci metra

jako dalšího dopravního systému v Praze. V roce 1974 byla uvedena do provozu prvá

trasa pražského metra /I.C - 6,2 km/. V roce 1978 byl dán do provozu další úsek

metra /I.A - 5,4 km/ a od té doby podle plánu zprovozňovány další úseky tohoto mo-

derního a spolehlivého systému městské hromadné dopravy osob. Bohužel, rozvoj metra

měl i své negativní vlivy v dalším rušení a stagnaci rozvoje povrchové kolejové do-

pravy, což se stalo zřejm<5 především při řešení dopravní ?,tuace nových pražských

sídlišt.

Na tabulce č. 1 jsou souhrnně uvedeny přepravní výkony a energetická náročnost

na trakční energii v letech 1965 - 1985. Z uvedené tabulky je zřejmé, že vývoj ener-

getické náročnosti městské hromadné dopravy byl v uplynulých 20 letech nepříznivý

výlučně z důvodů změny ve struktuře přepravních výkonů ve prospěch energetickv ná-

ročnější autobusové dopravy. Podíl nafty jako energetického zdroje přepravní práce

vzrostl na území Prahy z 32,8 % v roce 1965 na 5 7,6 ?. v roce 1985 a je stále k dneš-

nímu dni rozhodujícím energetickým zdrojem přepravní práce městské hromadné dopravy
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Tdba]ka č. 1

Ukazatel

Přeprave-
né osoby

Proprav-
ní výkony

Spotřeba
energie

Měrná
spotřeba
energie

Rozměr

10 osob

index

10
9
mkrn

+/

index

TJ

index

kJ/mkm

index

Elektrická trakce

1965

496,5

6,87

613,6

89,32

1985

814,8

1,64

9,33

1,35

794,6

1,29

85,17

. 0,954

Autobusy
1905

76,9

1,4?J

29>,5

202,36

3985

435,0

5,65

6,3O

4,26

1079,9

3,61

171,41

0,847

Celken
1965

573,4

8,35

913,1

JO9,35

1985

1249,8

2,18

15,63

1.87

187-5,5

2,05

119,93

l,O96

+/ mkm - místokilometr jednotka přepravního výkonu

v Praze. Tato skutečnost je o to závažnější, že se v Praze vytvořila v době, kdy na

světových trzích došlo ke dvěma "ropným šokům" a absolutní snižování sputn.-ÍH injuuxt

produktů je celosvětovou, téměř již 15 let trvající tendencí.

Skladba přepravní práce a spotřeba trakční energie městské hromadná dopravy

v Praze v roce 1985 je uvedena v tabulce č. 2.

Tabulka ô. 2

Dopravní
systém

Metro

Tramvaj

Elektrická
trakce
celkem

Autobusy

MHD
celkem

Počet přeprav,
osob

10
6
osob

335,15

479,68

814,83

434,98

1249,81

%

26,82

38,38

65,2O

34,80

100,00

Přepravní výkon

1O mkm

4,064

5,266

9,33O

6,302

15,632

%

26,00

33,69

59,69

4O,31

100,00

Spotřeba" trakční
enerqie

TJ

239,89

554,66

794,55

1079,94

1874,49

%

12,8O

29,59

42,39

57,61

100,00

Toto rozdělení přepravních výkonů je i ekonomicky velmi nevýhodné. Při respek-

tování cen platných v roce 1985 byly stanoveny náklady na trakční energii. Tyto ná-

klady a měrná energetická náročnost jsou shrnuty v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3

Dopravní systém

Metro

Tramvaj

Autobusy

Měrná energet.
náročnost
kJ/mkm

59,027

105,328

171,365.

Náklady na trakční energii

Kčs/10 mkni

0,54

1,73

2,67

tis Kčs/rok

21998

9O9O9

168363
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Při přepočtu měrné energetické náročnosti v konečné spotřebě pražské městské hromad-

né dopravy na náročnost na primární zdroje se podstatně sníží nevýhodnú:;! autobusové

dopravy, ale vezme-li se na druhé straně její výrazný negativní vliv na životní pro-

středí a spotřebu deficitních ropných produktů, pak tedy účelnost jejíno postupného

omezování je nepochybná. Na tabulce č. 4 je uvedena struktura a množství škodlivin

připadajících na spotřebovanou naftu v městské hromadné dopravě v Praze v roet 1985

tj. 25410 tun a současně na základě metodiky dle /2/ vyčíslena výška ročních náro-

dohospodářských ztrát.

Tabulka č. 4

Druh škodliviny

CO

Cx Hv
N0

x

celkem ztráty

Množství škodliviny

t

2795,1

30,5

88,9

-

Národohospod. ztráty

10
3
 Kčs/rok

800,15

43,49

253,72

1097,36

Předpokládá se, že v tabulce č. 4 vyčíslené ztráty činí asi 70 % skutečných ztrát

působených negativními vlivy autobusové dopravy v hlavním městě, při čemž těžiště

těchto ztrát se přenáší stále více do okrajových sídlišE města.

Perspektivní úvahy o rozvoji městské hromadné dopravy v Praze vycházely z kon-

cepce jejího rozvoje na území města, která byla projednána a schválena městskými,

státními i politickými orgány, avšak byla podrobena hodnocení z hlediska vývoje

energetické náročnosti a celkové palivoenergetické politiky státu. V pracech VÚPEK

zaměřených na snižování energetické náročnosti městské hromadné dopravy v Praze by-

ly na základě celostátní palivoenergetické politiky a též s ohledem na nutnost zlep-

šit v Praze životní prostředí přijaty jako základní tendence

- výrazné zvyšování podílu elektrické energie v celkové trakční energii

- snižování podílu nafty v celkové trakční energii

- urychlování technického pokroku dopravních prostředků městské hromadné dopravy

Perspektivní vývoj přepravních výkonů a energetické náročnosti v období od roku 1985

do roku 2010 byl posuzován ve čtyřech variantách.

V a r i a n t a I. - předpokládá, že při výstavbě pražského metra bude dodrže-

no tempo výstavby cca 2 km tratí ročně tak, že metro převezme většinu radiálních

přepravních vztahů z tramvajové dopravy a bude zabezpečovat rozhodující podíJ radiál-

ní přepravy ve městě. Předpokládá se toto uvádění úseků pražského metra <io provozu

Ill

III

II.

V.
IV.

IV.

C 1

•

B

B

C

B

A

B

Zelivského - Starostrašnická

Smíchovské nádraží - Dukelská

Sokolovská - A.Zápotockého

Skalka na spojce do depa Hostivař -

Dukelská - Zličín

Fučíkova - Rudé Armády

A.Zápotockého - Hloubětín

Mládežnická - Lhotka

1987

1988

199O

199O

1993

1994

1996

1999

Dále tato varianta předpokládá další rozvoj tramvajové dopravy, která bude zajišťovat
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jednak ve středním a vnějším písmu města funkci napájecího aystému k metru, jednak

tangenciální přepravní vztahy ve městě. Předpokládá se výstavba těchto tratí:

- Bráník - Modřany

- Motol - Řepy ' 1989

- Modřany - Tylova čtvrt 1990

- Ohrada - Palmovka _ 199O

- Hlubočepy - Barrandov 9.PLP

- Modřany - Komořany 9.PLP

- Vokovice - Dědina 1O-PLP

- Ohrada - Kalininova 10.P*P

- Tylova čtvrt - Lhotka 10.PLP

- Bílá Hora - Řepy 10.PLP

- černý Most I.-Černý Most II. 10.PLP

Autobusová doprava v toto variantě bude plnit výlučně fuiikci doplňkovou ke kolejo-

vým prostředkům a zajisEovat jednak obsluhu dzemí s malou dopravní zátěží, jednak

část tangenciálních dopravních vztahů.

V a r i a n t a II. je v rozvoji kolejových dopravních systémů stejná jako

varianta I. Uvažuje však již do roku 2OOO s vytvořením systému trolejbusové dopravy

v Praze jako vyjádření základní tendence zvýšit podíl elektrické energie na celkové

trakční energii.

V a r i a n t a III. je v rozvoji kolejových dopravních systému rovněž stej-

ná jako varianta I. avšak na rozdíl od varianty II. předpokládá po roce 2OOO rych-

lejší tempo technického rozvoje dopravních prostředků a zabezpečení části přeprav-

ních výkonů polozávislou elektrickou trakcí tzv. duobusy a snížení podílu nezávislé

autobusové dopravy na havarijní hranici 13 %.

V a r i a n t a IV. je v rozvoji kolejových dopravních systémů stejná jako

varianta I. avšak předpokládá do roku 2010 další snížení podílu nezávislé autobuso-

vé dopravy pod havarijní hranici až na 10 % a rozdíl k havarijní hranici pokrýt ne-

závislou elektrickou trakcí tzv. elektrobusy. Tato varianta je vyjádřením kombinace

nejvyšší míry elektrizace trakční energie a nejrychlejšího tempa technického rozvoje

dopravních prostředků.

Porovnání základních ukazatelů uvedených variant je shrnuto v tabulce č. 5.

Z porovnání z hlediska celkové energetické náročnosti městské hromadné dopravy vy-

plývá, že varianta II., III. a IV. je cca o 9 •% výhodnější než varianta I. Je to v

zásadě způsobeno potlačením vysoce energeticky náročné autobusové dopravy cestou

zvyšování podílu elektrické trakce. Uvážíme-li současně, že zvyšování podílu elek-

trické energie v konečné spotřebě trakční energie městské hromadné dopravy navíc

přispívá k řešení ekologických problémů města, pak je vše v souladu s rozhodující

tendencí palivoenergetické politiky státu - zvyšovat podíl elektrické energie v ko-

nečné spotřebě energie všeobecně. K* této problematice zpracoval VÚPEK v rámci stát-

ního úkolu A 02-125-801 soubor prací týkajících se -rozvoje elektrizace konečné spo-

třeby ve výrobní i nevýrobní sféře /3 a 4/. Výsledky těchto prací byly shrnuty a eub-

likovány v /5/. Dle těchto výsledků je realizace zvýšené elektrizace městské hromad-

né dopravy ve srovnání s ostatními ekonomickými oblastmi i nevýrobní sférou velmi

výhodná. Pokud jde o jednorázové zvýšení investičních nákladů, které je nutno vyna-

ložit na intenzivnější proces elektrizace konečné spotřeby v celém národním hospo-

dářství, potřebuje městská hromadná doprava cca 13,5 % a řadí se na třetí místo vý-
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hodnosti; pokud jde o zvýšení spotřeby elektrické energie spotřebuje městská

ná doprava pouze 1,29 % celkového zvýšení a pokud jde o potřebu elektrárenských v;-

konů pouze 2,27 % celkového zvýšení a řadí ji to z obou těchto hledisek na prve ir.ís-

to výhodnosti.

Na základě těchto uvedených a dalších výsledků lze závěr*/ prací '.'ÚPEK Í J kají-

cích se energetické náročnosti městuké hromadné dopravy shrr.out takto:

1. Rozhodujícím faktorem snižování energetické náročnosti městské hroiaaár.c pravý

v Praze v příštích 2O-25 letech se musí stát strukturální přeměna v noj.it.el ich

trakční energie s cílem snížit podíl nafty a urychlit uplatnění elektrickí
5
 ener-

gie. Dosavadní tempa elektrizace městské hromadné dopravy neodpovídají ani ten-

dencím celostátní palivoenergetické politiky, ani požadavkům na zlepšení životní-

ho prostředí města. Podíl nafty na celkové trakční energii v Praze :i
:
' měj i.;yt sni-

žen v roce 2010 na 20 % celkové trakční energie.

2. Rozhodujícím rozvojovým dopravním systémem musí z hlediska snižován/

náročnosti zůstat i v příštích 20 - 25 letech metro. Dosažení cílových záměrů

snižování energetické náročnosti městské hromadné dopravy vyžaduje, aby metro pře-

vzalo k roku 2000 okolo 45 % a v roce 2O1O již polovinu celkových přepravních

výkonů ve městě. Současně je třeba jak v projektových řešeních systému pražského

metra, tak i v jednáních se sovětským výrobcem vozidel metra trvat ra á;'jsledn«ir.

uplatňcvání progresivní techniky s cílem snížit měrnou energetickou náročnost

na jednotku přepravního výkonu o 15 % v roce 2OOO a o 21 * v roce 2010 vt- s; ,-vnánií

s rokem 1985.

3. Nového významu nabývá v Praze tramvajová doprava v úloze doplňujícího syst••ir\n

metra a nejvýznamnějšího systému povrchové trakce. Je třeba překonat současnou

stagnaci tohoto systému a vytvořit podmínky, aby v letech 199O až 2O1O zabezpečo-

val konstantní podíl 30 % na celkových přepravních výkonech ve městě při kle-

sající měrné energetické náročnosti přepravních výkonů a to nejméně o ť> % do ro-

ku 2OO0 a o 8 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 1985.

4. Požadavky důsledné elektrizace městské hromadné dopravy v Praze a trvalá tendence

zlepšovat životní prostředí v Praze vyžadují posoudit v rámci "Komplexní studie

výhledového řešení hromadné dopravy v Praze možnost a podmínky uplatnění dalšího

systému povrchové elektrické trakce - trolejbusů, do roku 2OOO jako napájecího

systému metra a tramvajových linek zejména v okrajových oblastech města se slo-

žitou terénní konfigurací nebo nižší plošnou dopravní zátěží.

5. Elektrizace a vytlačování nafty z ekonomických i ekologických důvodů ze systému

městské hromadné dopavy v Praze, ale i dalších větších městech v ČSSR vyžaduje

uplatnění dalších inovací v oblasti dopravních prostředků povrchové elektrické

trakce v Praze /duobusy a elektrobusy/ a užití energetických alkoholů v autobu-

sové dopravě. Tyto nové systémy by měly v roce 2O1O mít podíl cca 5 S na celko-

vých přepravních výkonech. K tomu účelu bude nutné založit ještě v 8.PLP a dále

v 9. a 10. PLP v rámci plánu RVT odpovídající úkoly.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ГОРОДСКОГО МАССОВОГО ТРАНСПОРТА

Инж. Владимира Шрамова, инж. Ладислав Вогал, к.т.н.

Статья информирует о возможных основных направлениях развития городского

массового T
ť
aacnofT&

 Б
 г. Праге до 2010 г. с точки зрения энергетики, затрат и

экологии. Определяет возможное влияние технического развития средств трьнсьор-

та и тяговых систем на понижение энергоемкости.

В заключительных рекомендациях статья оценивает на основе разнообразия р»*-

виткя городского массового транспорта в перспективе выгодность отдельных решенк?

в соответствии с топливно-энергетической политикой государства и с требованиями

к улучшению окружаккей среды города.

ENERGY DEMAND IN THE MUNICIPAL PUBLIC TRANSPORT

Vladimíra Schrammová, Engr., Ladislav Bohal, Engr., CSc.

The paper informs of main direction of the development of municipal public

transport in Prague till 2010 from the energetical and environmental viewpoints

as well as from the viewpoint of costs including definition of possible influence

of the technical development in conveyance and traction systems on decreasing

the energy demand.

Concluding, the paper evaluates the advantageousness of the particular

soeutions in compliance with the governmental fuel and energy policy and the

requirements to environmental improvement of the town on the basis of variableness

of the municipal public transport development in the future.

ENERGETISCHE ANSPRUCHSVÖLLIGKEIT DES STÄDTISCHEN MASSENTRANSPORTS

Dipl.-Ing. Vladimíra Schrammová, Dipl.-Ing. Ladislav Bohal, CSc.

Der Beitrag informiert über mögliche Hauptrichtungen der Entwicklung des

städtischen Massentransports in Prag bis zum Jahre 2010 vom energetischen, kosten-

mässigen und ökologischen Standpunkt aus einschliesslich Abgrenzung möglichen Ein-

flusses der technischen Entwicklung der Transportmittel und Traktionssysteme auf

Herabsetzung der energetischen Anspruchsvölligkeit.
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In Abschlussempfehlungen der Beitrag bewertet aufgrund der Varianten der Ent-

wicklung des städtischen Massentransports in Aussicht die Vorteilhaftigkeit einzel-

ner Lösungen im Einvernehmen mit der brennstoffenergetischen Politik des Staates

und in Anforderungen auf Umweltverbesserung in der Stadt.
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Modelování alokace investic v dlouhodobém
rozvoji čs. palivoenergetického komplexu

RNDr. Vlastimil Kraus, CSc.

Model alokace investic /MALIN/ byl původně formulován jako nástroj pro hledání

optimální investiční politiky v rámci celého palivoenergetického komplexu. Snaha

koncipovat jej tak, aby umožňoval maximální možnou flexibilitu při tvorbě modelových

víloh vedla k tomu, že se dnes jedná spíše o jakýsi "metamodel", který v rámci svých

lexikálních prostřt-dků dává uživateli možnost formulovat, řešit a interpretovat pod-

statně širší soubor různých konkrétních modelů. Uživatel sám rozhoduje o tom, které

objekty budou chápány jako prvky modelu, které jejich atributy budou modelem zpraco-

vávány, jaká budou omezení modelu i kritéria optimálnosti modelových řešení.

1. ARCHITEKTURA MODELU

Modelovaný energetický systém je v modelu chápán jako soustava energetických

výrobních procesů, které energii v nějaké její formě odnímají přírodě, provádějí

přeměny jejích forem a zajištují rozvod a dopravu energie na místa její konečné spo-

třeby. Výrobní energetický proces je v modelu dále dekomponován na tzv. transforma-

ce. Pod pojmem "transformace" se rozumí konkrétní energetické zařízení nebo skupina

takových zařízení, která pracují v rámci jednoho energetického výrobního procesu.

Např. ve výrobním procesu "těžba hnědého uhlí" bude konkrétní povrchový důl předsta-

vovat transformaci, kterou je energie ve formě hnědého uhlí odnímána přírodě. Ve

výrobním procesu "výroba elektřiny" bude konkrétní kondenzační elektrárna představo-

vat transformaci, kterou je energie ve formě uhlí přeměňována na energii ve formě

elektřiny.

Transformace jsou základními prvky modelu MALIN, konkrétní obsah tohoto pojmu

určuje uživatel podle požadovaného stupně detailnosti konstruovaného modelu. V ex-

trémním případě může pojem transformace obsáhnout i celý energetický výrobní proces.

Vazby mezi prvky modelu /transformacemi/ jsou zprostředkovávány tzv. veličina-

mi. Veličiny jsou chápány jako atributy transformací a podle způsobu jejich účasti

v transformačních procesech jimi mohou být bu3 naturální toky různých forem energie,

nebo jiné, např. ekonomické či technické veličiny. Podstatné je, že veličiny se ak-

tivně podílí na transformačních procesech - jsou jednotlivými transformacemi produ-

kovány nebo spotřebovávány. Mohou samozřejmě do modelovaného systému vstupovat z je-

ho okolí a nebo do okolí vystupovat. Konkrétní seznam veličin modelu je i v tomto

případě záležitostí uživatele - tvůrce konkrétního modelu.

Seznam veličin tvoří pouze jednu dimenzi v popisu jednotlivých transformací.

Druhou dimenzí je samozřejmě čas; i zde si uživatel sám stanoví počet sledovaných

časových období, jejich délku /rok, pětiletka apod./ a charakter /sumární ddaje,

průřezové iídaje apod./.

Proces dlouhodobého rozvoje energetického systému je výsledkem superpozice

dvou protichůdně působících procesů:
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- procesu vzniku, který je vytvářen výstavbou nových ľ.&bo rekonstrukcí existujících

výrobních zařízení,

- procesu zániku, který je vytvářen dožívánín a vyřazováním starých výrobních zaří-

zení.

V obvyklejší terminologii tak proces vzniku odpovídá investičnímu procesu a proces

zániku je zdrojem předurčenosti a setrvačnosti systému, v modelu MALIN jsou oba tyto

procesy od sebe zřetelně odděleny pomocí pojmů fixních a proměnných transformací.

Fixní transformace popisují dožívání a vyřazování existujících výrobních zaří-

zení? charakterizují výchozí stav a způsob, jakým výchozí stav ovlivňuje budoucí vý-

voj. Z hlediska modelu jsou, jak již jejich název říká, konstantami.

Rozvojové možnosti modelovaného energetického systému jsou popsány proměnnými

transformacemi.

Snaha o větší přiblížení diskrétnímu charakteru reálného investičního procesu

se projevuje především v zásadním rozlišení mezi diskrétním a spojitým charakterem

proměnných transformací. Je zřejmé, že investiční akci, jejímž výsledkem je výstav-

ba nebo rekonstrukce nějakého zařízení ve výrobním procesu PER, lze v daném čase za-

hájit /realizovat/ nebo nikoliv. Obvykle však nelze realizovat ji pouze částečně

a očekávat, že dojde k proporcionálnímu poklesu všech vstupních i výstupních veli-

čin. Transformace, které popisují takovéto investiční akce, budeme nazývat diskrét-

ními transformacemi.

Diskrétní transformace budou obvykle popisovat konkrétní investiční 'akce nebo

skupiny takových akcí, jejichž vnitřní časové rozložení je předem jasné. Na vstupu

do modelu je diskrétní transformace popsána skutečnými naturálními hodnotami vstup-

ních /spotřebovávaných/ a výstupních./produkovaných/ veličin od okamžiku zahájení

výstavby až do koňce životnosti. Přitom časová období jsou vztažena k okamžiku zahá-

jení výstavby /interní kalendář transformace/, čímž je možno mj. i vyjádřit časový

skluz mezi zahájením výstavby a zahájením výroby. Model chápe celou diskrétní trans-

formaci jako nedílný celek, nemění časové posloupnosti hodnot jejích vstupních a vý-

stupních veličin, ale pouze podle zadaného kritéria jí přiřazuje optimální okamžik

zahájení ve skutečném /externím/ kalendáři. V modelu jsou diskrétním transformacím

přiřazovány proměnné, nazývané "indikátory transformace".

Jinak je tomu v případě spojitých transformací. Hodnoty vstupních a výstupních

veličin jsou zadány ve skutečném /externím/ kalendáři a mají relativní charakter,

tzn. udávají, jaká množství vstupních veličin jsou potřeba pro zadaná množství výstup-

ních veličin. Model v tomto případě neprovádí žádné časové posuny, ale podle zadané-

ho kritéria hledá skutečné optimální hodnoty vstupních a výstupních veličin v jednot-

livých časových obdobích. Spojité transformace budou proto obvykle popisovat agrego-

vané skupiny relativně velkého počtu menších akcí, neinvestiční způsoby získávání

energie /dovoz/ apod. Krom toho speciální druh spojitých transformací je schopen ře-

šit problémy substituce různých forem energie na vstupu nebo na výstupu transformač-

ních procesů. V modelu jsou spojitým transformacím přiřazovány proměnné, nazývané

"drovně transformace".

Stejně jako v případě vzájemného vztahu mezi transformacemi je i vztah mezi

systémem a jeho okolím popsán pomocí naturálních toků veličin, které do systému vstu-

pují a z něho vystupují. Systémové okolí obvykle modelovaném^ systému vyčleňuje pro-

středky na jeho provoz a rozvoj /investiční náklady, provozní náklady, pracovní sí-
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ly aj./ a vyžaduje od něho splnění svých požadavků na strukturu a množství produkce

různých forem energie, nepřekročení limitů některých vedlejších efektů /např. exha-

lací/ apod.

Na rozdíl od krátkodobých či střednědobých prognóz se pří dlouhodobých prognos-

tických úvahách s rostoucím horizontem prognózy stále více stírá rozdíl mezi omezu-

jícími podmínkami a kriterii. Chápání dlouhodobých prognóz jako klasických optima-

lizačních úloh s mnoha omezujícími podmínkami a jediným kritériem vede často k tomu,

že řešené úlohy nemají žádné přípustné řešení prostě proto, že prostředky, vyčleně-

né na rozvoj modelovaného systému, a požadavky, kladené na jeho výstupy, jsou nekon-

zistentní. Limity a požadavky jsou samy o sobě prognostickými údaji a jako takové

jsou zatíženy jistou dávkou neurčitosti, zvláště ve vzdálenějších časových obdobích.

Informační hodnotu, kterou v sobě takové údaje obsahuj í, je třeba využít jiným způso-

bem, než je požadavek nekompromisního dodržení relačních vztahů.

Alternativní možností je hledat taková řešení, která sice nemusí sp..ňovat všech-

ny požadavky systémového okolí, ale budou se jim v nějakém smyslu co nejvíce přibli-

žovat. V nekonfliktních případech, tj. tam, kde nedochází k disproporcím mezi pro-

středky a požadavky, může uživatel libovolně případ od případu stanovit, které ve-

ličiny nebo jejich kombinace budou vstupovat do omezujících podmínek, a které se sta-

nou kriterii modelu. Jestliže však prostředky a požadavky jsou vzájemně nekonzis-

tentní, potom model MALIN může sestavovat a řešit úlohy, které minimalizují dispro-

porce mezi nimi. Oba přístupy je možno libovolně kombinovat - uživatel může určit,

která omezení musí být striktně dodržena a která je možno porušit /a v jakém rozsa-

hu/ v snaze najít kompromisní řešení konfliktních situací. Protože takových kom-

promisních řešení může být celá řada, není model MALIN postaven jako prostý optima.-

lizační nástroj, ale jako prostředek pro dialog s uživatelem, jako nástroj pro prog-

nostickou hru.

Je samozřejmé, že pokud poskytované prostředky jsou výrazně podhodnoceny nebo

požadavky výrazně nadhodnoceny, může být dosažené kompromisní řešení dosti vzdále-

no od požadavků systémového okolí. K výrazným disproporcím může dojít i v případě,

kdy modelovaný systém disponuje pouze omezeným množstvím či chudým sortimentem po-

tenciálních transformací.

Cílem modelových výpočtů je tedy na základě znalosti výchozího stavu modelova-

ného systému /fixní transformace/ a jeho rozvojových možností /proměnné transforma-

ce/ určit takovou trajektorii rozvoje systému, která by se co nejvíce přibližovala

potřebám a možnostem systémového okolí. Konkrétně to znamená určit optimální hodno-

ty úrovní spojitých transformací a ze "zásobníku" diskrétních transformací vybrat

ty nejvhodnější z nich a nalez t optimální časová období zahájení výstavby odppvída-

jících investičních akcí.

2. MODIFIKACE MODELU

Přestože model MALIN disponuje poměrně nevelkým množstvím lexikálních prostřed-

ků, je možno v jeho intencích formulovat širokou škálu modelů a řešit celou řadu

navazujících modelových úloh. Ukážeme některé možnosti, jimiž je možno zvyšovat vy-

povídací schopnosti sestavovaných modelů.

V mnoha případech je třeba, aby sestavovaný model respektoval i územní struk-

turu modelovaného systému. Model MALIN však možnosti popisu územní struktury expli-

citně neobsahuje - to vyplývá ze základní snahy zavádět do obecného modelu jen ne-
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zbytně nutné pojmy a ponechat na uživateli jejich konkrétní specifikaci při konstruk-

ci konkrétního modelu. Nutnost respektovat územní strukturu znamená, že některé z

definovaných veličin nejsou teritoriálně invariantní, např. neexistují přepravní

možnosti mezi oblastmi nebo je třeba vzít v úvahu náklady a ztráty spojené s trans-

portem apod. Teritoriální nexnvariantnost z hlediska modelu MALIN znamená, že se jed-

ná o sémanticky různé veličiny a jako takové je třeba je při sestavování konkrétního

modelu definovat. Můžeme tak např. odlišit hnědé uhlí z? severočeských pánví od hně-

dého uhlí ze slovenských pánví a transport zajistit napr. spojitou transformací,

kterou je možno jak kapacitně omezit, tak i nákladově zatížit. Výstavba nových do-

pravních linií může být další potenciální diskrétní transformací. Podobně můžeme

např. sémanticky rozlišit teplo, produkované v různých územních oblastech, a požadav-

ky na jeho produkci teritoriálně diferencovat. Předností tohoto postupu je nejen

jeho obecnost, ale i skutečnost, že pro různé veličiny můžeme uvazovat s různým územ-

ním členěním v závislosti na jejich skutečném charakteru.

Další z modifikací modelu je možnost vzájemných substitucí veličin na vstupu

nebo na výstupu transformačních procesů. Vzájemnou substituci je možno zajistit bud

pomocí fiktivních transformací nebo pomocí tzv. agregovaných veličin. Předpokládej-

me, že daná transformace vyžaduje na vstupu veličinu V., ale v případě potřeby ji

může nahradit veličina V
2
 /bud úplně nebo částečně/. V takovém případě zavedeme fik-

tivní transformaci, která převádí potřebné množství veličiny V
2
 do "nomenklatury"

veličiny V^ a umožní jí tak vstoupit do daného transformačního procesu. Fiktivní

transformace jsou obvyklými spojitými transformacemi,ale nejsou spojeny s žádným

konkrétním výrobním zařízením a jejich úrovně nejsou tedy shora omezeny. Zavedením

fiktivní transformace V
2
 —=•• V, ale zároveň připustíme, aby veličina V\ nahrazovala

veličinu V, i ve všech ostatních transformacích. Druhý způsob spočívá v tom, že za-

vedeme agregovanou veličinu, kterou zde symbolicky označíme V-j+V.. Dále zavedeme

dvě fiktivní transformace, které budou převádět veličinu V, a veličinu V
T

2
 do veliči-

ny V
1
+V

2
. Na vstupu do transformací, ve který^ch jsou veličiny V^ a V

2
 vzájemně sub-

stituovatelné, uvedeme veličiny V^+V
2
# u ostatních transformací budeme i nadále uvá-

dět bud V, nebo V
2
.

Jestliže je možnost substituce omezená, je možno uvést nezbytně nutné množství

pod veličinou V, nebo V~ a zbytek pod veličinou V-,+V
2
. Podobně je možno postupovat

u výstupních veličin a v řadě dalších, podobných případů.

Další důležitou modifikací modelu je umožnění přesunu jistého objemu "zásob"

mezi následnými časovými obdobími. Ani v tomto případě neobsahuje model MALIN obec-

ný pojem "zásoby", ale díky nesmírně flexibilnímu a široce chápanému pojmu "trans-

formace" je možno zásoby do sestavovaných modelů zavádět. Převod požadované veliči-

ny z jednoho období do druhého provede diskrétní opakovatelná transformace, kterou

budeme definovat pro dvě období: v matici realtivních hodnot pro 1. období uvedeme

na místě odpovídající veličiny - 1, a ve druhém období + 1. Počet realizací této

transformace bude omezovat objemy možných přesunů mezi časovými obdobími. Je vidět,

že přesun zásob lze nejen kapacitně omezit, ale i nákladově a investičně zatížit.

Poslední modifikací, o které se zde zmíníme, je možnost vyřazování výrobních

zařízení z provozu ještě před ukončením jejich plánované životnosti. Chceme-li zjis-

tit, zda je z hlediska budoucího vývoje modelovaného systému výhodné dané výrobní

zařízení předčasně vyřadit, můžeme jemu odpovídající transformaci vyčlenit ze sou-

boru bazických transformací a zařadit ji jako diskrétní transformaci s nejpozději

možným zahájením v čase 0. Výpočet modelové dlohy pak ukáže, zda tato transformace
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bude realizována /zařízení zůstane v provozu/ nebo nikoliv /zařízení bude vyřazeno/.

Podobně je možno postupovat i v dalších časových obdobích. Jinou možností je pone-

chat danou transformaci v souboru bazických transformací a definovat novou transfor-

maci s opačnými znaménky v matici relativních hodnot.

Je zřejmé, že výčet možných modifikací, které vhodným způsobem využívají vlast-

ností jednotlivých druhů transformací, není uvedenými příklady ani zdaleka ukončen.

3. POPIS PROGRAMU PRO PRÁCI S MODELEM MALIN

Program MALIN je určen pro práci s modelem alokace investic. Zabezpečuje násle-

dující okruh činností:

- základní specifikaci konstruovaného modelu /tzv. definici slovníku/ a založení pří-

slušné datové báze;

- udržování a modifikaci datových bází /tzv. archivů/ včetně potřebných výpisů;

- sestavení úlohy lineárního programování /LP-úlohy/ podle požadavků uživatele;

- interpretační výpočty na základě výsledků řešení PL-úlohy.

Program MALIN je implementován na malých počítačích SM 3 a SM 4. Protože na

tomto typu počítačů nelze úspěšně řešit LP-úlohy větších rozměrů, používa se pro ře-

šení sestavených úloh systém MPSX /Mathematical Programming System Extended/, insta-

lovaný na větších počítačích řady EC. Program MALIN je schopen sestavit úlohu a ge-

nerovat vstupní data ve formátu, vyžadovaném systémem MPSX. Po vyřešení úlohy opět

přebírá informace od systému MPSX a je schopen provádět řadu interpretačních vý-

počtů.

Program pracuje v dialogovém režimu s terminálovým pracovištěm tzv. nabídkovým

způsobem /MENU/: v každé fázi práce nabízí uživateli seznam činností, které je v da-

ném okamžiku schopen provádět, a uživatel prostou volbou požadované činnosti vyvolá

odpovídající pracovní proceduru. Podftbně si program sám vyžádá i eventuální další

potřebné informace podle druhu požadované činnosti. Od uživatele nevyžaduje znalos-

ti programování ani řešících algoritmů, ale pouze základní znalosti obsluhy terminá-

lového pracoviště a nezbytné funkce operačního systému.

Hlavním posláním programu MALIN je umožnit efektivní a operativní práci s mode-

ly i uživatelem,který není obeznámen s teorií lineárního programování a hodlá s prog-

ramem komunikovat výhradně v terminologii, zavedené samotným modelem.
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лексических средств потребителю позволяет оформлять, решить и интерпретировать

обширный комплекс разных конкретных моделей оптимизации. Потребитель сам по себе

решает о том, которые объекты станут элементами модели, которые их атрибуты будет

модель обрабатывать, каковы будут ограничения модели и критерии оптимальных мо-

дельных решений. Для работы с моделью был разработан обширный массив программ,

который позволяет удерживать и изменять в соответствии с последними данными кас-

сив данных, составлять задачи оптимизации и широкую шкалу интерпретационных рас-

четов. В фазе решения он в контакте с системой МРЗХ Для решения обширных эадеч

линейного программирования.

MODELLING ALLOCATIONS OF INVESTMENTS IN LONG-RANGE DEVELOPMENT CF THE

CZECHOSLOVAK FUEL AND ENERGY COMPLEX

Vlastimil Kraus, RNDr., CSc.

In the contribution, basic architecture of the "metamodel" is described which

gives chance to the user within the scope of its lexical means to formulate, solve

and interpret a large set of various optimization models. The user decides himself

which objects will be admitted as the model elements, which attributes of them will

be processed by the model and which model limitations and criteria for the optimum

model solutions will exist. For working with model, a large set of programmes was

elaborated which enables data file maintenance and up-date, establishment of opti-

mization tasks and broad range of interpretation calculations. In its solution

phase, it communicates with the MPSX system for solution of large tasks of linear

programming.

MODELLIERUNG DER ZUTEILUNG VON INVESTITIONEN IN LANGFRISTIGER ENTWICKLUNG DES

TSCHECHOSLOWAKISCHEN BRENNSTOFFENERGETISCHEN KOMPLEXES

RNDr. Vlastimil Kraus, CSc.

Im Beitrag wird die Grundarchitektur des "Metamodells" beschrieben, das im

Rahmen seiner lexikalen Mittel dem Nutzer die Möglichkeit bietet, einen umfang-

reichen Satz verschiedener konkreter Optimierungsmodelle zu formulieren, zu lösen

und zu interpretieren. Der Nutzer selbst entscheidet darüber, welche Objekte als

Modellelemente begriffen werden, welche ihre Attribute aufgrund des Modells bearbei-

tet werden, welche Beschränkungen des Modells sowie welche Kriterien der optimalen

Modellösungen bestehen werden. Für die Arbeit mit Modell wurde ein umfangreicher

Satz von Programmen bearbeitet, der die Instandhaltung und Aktualisierung der Daten-

sätze, Zusammenstellung der Optimierungsaufgaben und breite Skala von Interpre-

rierungsberechnungen ermöglicht. In seiner entscheidender Phase kommuniziert er

mit dem System MPSX für Lösung umfangrecher Aufgaben der linearen Programmierung.
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Řízeni reprodukce základních prostředků
a investičního procesu v resortu paliv a energetiky

Ing. Stanislav Hachran, CSc.

Specifickým,charakteristickým rysem výrobního procesu zdrojů a premén energie

je jejich spojení s absolutně a relativně rostoucí investiční a fondovou náročností.

Reprodukce základních prostředků v odvětví paliv a energetiky i při zvyšování

podílu VTR je ekonomicky nejnáročnější částí národního hospodářství. Rostoucí potře-

by paliv a energie na jedné straně a podmínky jejich výroby na straně- druhé se tak

koncentrují do potřeb racionalizace řízení materiálních vztahů v oblasti reprodukce

základních prostředků a investičního procesu.

Projektem hlavního úkolu SPEV č. 920-125-403 "Řízení reprodukce základních

prostředků a investičního procesu v resortu paliv a energetiky" bylo proto v plánu

výzkumných prací VÚPEK na 8. pětiletku zakotveno postupné řešení tohoto r.áročního

úkolu.

Interně jsou systémově v rámci uvedeného hlavního úkolu vymezeny tři oblasti

k jeho rozpracování, a to:

- metody a modely prohloubení hmotně hodnotového plánovitého řízení reprodukce zá-

kladních prostředků a investičního procesu,

- hodnotové, ekonomické nástroje řízení reprodukce základních prostředků a investič-

ního procesu a hmotné zainteresovanosti na realizaci plánu,

- prohloubení a systémové uspořádání automatizace soustavy informací nezbytné k ra-

cionalizaci řízení reprodukce základních prostředků a investičního procesu.

Tyto oblasti v podstatě charakterizují i obsah a cíle třech stanovených dílčích

úkolů. V jejich rámci v ročních plánech příslušné etapy řeší a budou řešit specific-

ké problémy tak, aby hlavní úkol poskytl decisní sféře požadované řešení v dané ob-

lasti.

1. PROCES REPRODUKCE ZÁKLADNÍCH PR0STŘEDK8, METODY JEHO PLÁNOVITĚHO ŘÍZENÍ

A MODELOVÁNÍ

Nejdůležitější podmínkou dosažení intenzivního ekonomického růstu je prohloube-

ní plánovitého řízení reprodukčního procesu. Zvyšování efektivnosti investic a vy-

užití základních výrobních fondů je jedním z hlavních faktorů růstu národního dů-

chodu.

Na základě dosavadního výzkumu v prvním roce 8. 5LP v souladu s požadavky usne-

sení vlády č. 244/1986 a Opatřením ministra FMPE č. 48/1986 jsou v prvé části vý-

zkumného úkolu navrhovány zásady k programu rozvíjení a přebudování systému pláno-

vitého řízení reprodukce základních prostředků /RZP/ a integrovaného řízení inves-

tičního procesu /IP/ spolu s VTR v resortu paliv a energetiky. Jejich obsah možno

stručně shrnout do těchto bodů:

1. Z hlediska zajištění rovnovážného růstu všech nezbytných potřeb společnosti není
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myslitelné, aby kterýkoliv byt nezbytný vrodukt jako jsou paliva a energie se

trvale .podílel zvyšující se měrou ien na užiti národního důchodu a snižován£a f-o-

dílu na jeho tvorbě. Vztah k národnímu důchodu,jako nejsouhrnnější ckonomjcKý

vztah dovětví ke společnosti,je nutné vyjádřit nejen v naturálních, ale taV.é hod-

notových, absolutních i relativních jeúnotkách,nebo v jejich normativech.

2. Přesto, že jsou mnohé materielní faktory, podmínky a úkoly rozvoje odvetví ns

nejbližší léta 8. pětiletky determinovány, je nezbytné stanovit zásadu relativ-

ního a tím i absolutního postupného zvyšování efektivnosti reprodukce základních

prostředků a investic, i když s jistou diferenciací krátkodobých a dlouhodobých

strategických cílů. Jako výraz měřitelnosti této zásady přijmout ve vazbě na sni-

žování energetické náročnosti růstu národního důchodu také relativní dlouhodobé

snižování fondové náročnosti tvorby národního důchodu za od\étví paliv a energe-

tiky jako celek.

3. Hlavní nástrojem řízení RZP zůstává plán, který spolu s plánem IV, plánem VTR

a plánem práce je osou hmotně hodnotového plánování. Prohloubení racionalizace

systému řízení RZP vyžaduje provádět permanentní nanlýzu staví! současného a per-

spektivního hodnotového vývoje RZP s využitím zpracované metodiky.

4. V plánovitém řízeni investiční výstavby v návaznosti na efektivní využití stáva-

jících ZP a uplatňování zásady v bodě 2 vycházet z hierarchizace kritérií efektiv-

nosti investic, tj. společenských, národohospodářských, odvětvových a podnikových

na principu rentability a samofinancování. Užší propojení zájmů a zainteresova-

nosti na inovacích technologií a VTR realizovaného v investiční výstavbě zajišío-

vat formou hospodářských smluv ve vztahu k ekonomii finálního produktu.

5. Řízení VTR a rychlou realizaci výsledků vědy a techniky spojovat ve dvou stupních

s posláním centra a chozrasčotní sféry. Zpracování inovačních programů a jejich

zajištění spolu s investiční výstavbou zabezpečit tvorbou rozvojových fondí:. 2a

jedno z hlavních kritérií efektivnosti VTR v podmínkách odvětví tpaliv a energe-

tiky považovat ekonomický efekt ze snižování ztrát energie v procesech získávání,

přeměn, specializovaných forem přepravy a užití forem energie počínaje od jejich

přírodních zásob.

6. V souvislosti s připravovanou zásadou samofinancování a úpravou velkoobchodních

cen paliv a energie promítnout současně do cen nové principy přecenění ZP spo-

jené s dpravou odpisových sazeb některých skupin ZP a přerozdělování odpisů ja-

ko hlavního zdroje financování investic.

7. S naturální formou reprodukce souvisí hodnocení kapacitního, časového a integrál-

ního využití ZP. Prohloubení metod řizení vyžaduje vypracovat a uplatňovat zása-

du jednotného metodického přístupu k hodnocení využití ZP, a to podle přísluš-

ných specifických podmínek odvětví, VHJ, plánovacích skupin a technologií.

8. Rozhodující význam z hlediska objektivizace uvedených a dalších zásad nutno při-

kládat principům tvorby cen a rozpočtování staveb a strojů. Ve společenské ob-

jednávce pro projektanta, dodavatele a realizátora nových staveb a strojů musí

být důsledně uplatňována a sledována zásada parametrické tvorby cen stejně jako

u finální produkce. Parametrickou cenu nelze chápat jako srovnatelnost užitkových

vlastností, technických parametrů, ale předně jako snižování společensky nutné

práce vynaložené na finální produkt a nových staveb, strojů a zařízení, tedy ZP.

9. Do racionalizace systému řízení investičního procesu a RZP je nutné zavádět mode-
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lování jako nástroj/ pohotový prostředek f lanoví t*h<. i í :>-<•:•> i stěžejních '/ztaní':

činitelů reprodukce spojený s využitím Vij-ccetiu techniky. S tíir. souv;' í potřei-a

tvorby vhodných modelů a zajištění hotových rirenních programů a výpočet).: tech-

niky nenáročné ekonomicky c na pochopení práce s výpočetní technikou. 'Jf i atr.čr.í

zásady rozvíjení RZP na všech úrovních Uzení s postupnýn přenášením rutinních

prací na výpočetní techniku je aktuálním požadavkem nejbližších lei. To-u musí

odpovídat také soustava a toky informací.

10.Rozpracování zásad podnikové a osobní zainteresovanosti je nezbytný:., pjostředkeir

realizace efektivního fungování celého reprodukčního procesu. Tato ZÚE-HČB imisí

být bezprostředně spojena s hospodářskými výsledky, které snesou porovnaní na

mezinárodní IÍrovni.

Kromě uvedených zásad v uvedené oblasti prvního dílčího tikoiu jsou dále již

rozpracovány a aplikací ověřovány modely agregovaných vztahů činitelů RZP a IP na

podmínky výroby paliv a energie.

Na proces reprodukce ZP pohlížíme jako na souěást komplexního reproducer.ího

procesu výroby. To vede tedy k produkčním modelům. Jinak by se ztrácela realita a

smysl reprodukce ZP.

V nejobecnější podobě je model odvozen ze základního vztahu zákonu hodnoty

Q = c + v + m

kde po zjednodušení a pro stručnost nabývá agregátní model RZP a IP tvaru

Q = f /0 ZP + 0 PP/

a kde:

Q = produkce /ve struktuře/ modelovaného objektu řízení

ZP = průměrné stavy fungujících ZP jako úbytků odpisů a přírůstků ZP investiční

výstavbou

PP = průměrné stavy počtu pracovníků

v cenách reprodukčního ocenění výrobních činitelů jako stavových veličin.

Produkce je v modelu stanovena jako trendový,reálný požadavek zajištění objemu

potřeb a snižování energetické náročnosti růstu národního důchodu. Na základě vý-

chozího stavu ZP, průměrné doby obratu ZP /životnosti/ a její snižování nebo zvyšo-

vání podle amortizační struktury /pro zjednodušení výchozí předpoklad 1/, dopočtu

úbytků a přírůstků ZP investiční činnosti a dalších propočtů je zpracován algorit-

mus uvedeného agregátního modelu.

V principu řešení algoritmu modelu spočívá v tom, že jej lze prakticky použít

v dlouhodobém plánování a prognózách ve dvou polohách:

1. jako společenskou objednávku "seshora" vyžadující náročné potřeby společnosti,

2. v témže rozsahu sestavený "zezdola" jako konfrontace rozporu a úsilí naplnění

jednoty daného společenského požadavku reálnými možnostmi jednotlivých VH3 včet-

ně realizace VTR a tím i respektování'vlivu struktur technologií výroby a přeměn

paliv a energie.

Současně s tímto agregovaným modelem a jako podmínka jeho praktického použití

je rozpracována Metodika analýzy výhledových a plánových řešení RZP v resortu paliv

a energetiky.

Dalším dílčím, v práci experimentálně ověřovaným modelem je lineární foivalentní
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model provýběr investičních akcí VTR. Tento ucáe~ v podstatě doplňuje předchozí

agregátní model výběrem investičních akcí věceckotcchnického rozvoje, kde kriteriál-

ní funkcí pro výběr je minimalizace diak-jntovanýrh investic, která představuje urči-

té zjednodušení reálné situace zejména pokud se týče definovaných omezení. Každá

akce je ohodnocena určitým počtem bodů, které určují její společenskou pr.oritu bez

ohledu na vynaložené investice. Bodový systém sice vnáší do objektivizace investic

určitou subjektivitu, pokud však respektuje "objektivně" společenská kiitéria ale-

spoň z větší míry, je to rovněž přípustné modelové řešení.

V jiné verzi byl pro výběr investičních akcí v rámci dané etapy ověřen ve VZUF

Kamená a naimplementován v Praze na SAPO vSE.

Jako jisté zjednodušení modelování základních vztahů RZP je uvedeno potřebné

zjištění průměrného stupně naturální reprodukce ZP pomocí regresní a korelační ana-

lýzy s použitím příslušné funkce a z toho odvození potřeb přírůstki ZP a Investic.

Experimentálně byly rovněž v této etapě ověřeny možnosti a předpoklady použití

modelu "MZF" pro pdomínky RZP v resortu paliv a energetiky, který byl vyvíjen řadu

let v rámci ÚÚNV v Praze pro potreby SPK. Použití tohoto modelu zakládá náročnou

retrospektivní analýzu RZP a je založen rovněž v podstatě na metodě obratu /život-

nosti/ Zp.

Etapa práce na modelech RZP vymezuje v přehledu některé třídy a skupiny modelů

použitelných pro plánovité řízení RZP.

Problémem není již aplikace vhodných modelů pro řešení a plánovité řízení stě-

žejních vztahů RZP a IP. Překážky, které bude nutno překlenout, jsou dvojího a zcela

rozdílného charakteru:

1. Nezbytným předpokladem aplikace a objektivní vypovídací schopnosti modelu v říze-

ní je potřeba zpracování hierarchizace kritérií efektivnosti činitelů reprodukce,

zejména investic a VTR. To souvisí s přebudováním celého systému řízení a objek-

tivizace hodnotových vztahů jako vstupů a výstupů modelu.

Není účelné budovat rozsáhlé, náročné modely, nýbrž dílčí modely. Potom bude nut-

ná integrita těchto modelů a jejich vazba na principu intervalového modelování.

2. Zaostávání výpočetní techniky, celého aparátu softwaru a hardwaru je vážným úska-

lím implementace modelů a jejich využití. K tomu je nutné připočíst rovněž potře-

by urychleného dotváření soustavy a toků informací mezi stupni řízení a jejich

automatizace.

Prioritním úkolem je vybudování kompilátoru modelů pro implementaci dílčích

modelů i s využitím podpůrného software RÚIS.

Rámcový program dalšího postupu prací na 8. pětiletkv k této části úkolu je

proto značně náročný.

2. PROBLEMATIKA ODPISOVĚ POLITIKY V RESORTU FHPE JAKO ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Řešení této etapy analyzuje účinnost odpisové politiky na využití ZP, vyřazo-

vání ZP, hodnocení metod a způsobu odpisování, jakož i úrovně současných platných

odpisových vazeb v podmínkách resortu paliv a energetiky.

Odpisy - vzhledem ke značnému objemu hodnoty ZP v resortu - jsou významným

zdrojem financování reprodukce ZP a investic. Vyvolávají potřebu objektivizace
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v důsledku změn struktury, objemu a kvality ZP, jejich fyzického n -íor; J: íň'' opotře-

bování a tím i jejich životnosti.

Odpisy, jak známo, plní funkce:

- nákladovou tím, že se hodnota základních prostireOAť. rŕe:j4±;3 :. jistuprr- .̂-. i-oi.ijty

výrobku,

- distribuční, vyplývající ze skutečnosti, že odepsáno částky :>c hronaô.' ;:c -.-ctecíi.

vytváří se fond odpisů, ze kterého se ťinancu;e obnova ZP,

- poznávací, která zjišEuje odchylky skutečné a normované životnosti ZP a -ic-jich

vliv na výši zdrojů z odpisů pro financování reprodukce ZP.

Odpisy jsou nástrojem regulace RZP, IP a VTR.

V odpisech se však odrážejí některé rozpory zvyšování efektivnost', v •."•s.i.-ákii

nedostatku finančních prostředků mnohé ZP působí nadále v provozu i po &>.•:•:>•.•..:.i 30-

jich životnosti. A protože se odepisují ZP jen do nuly Kčs je)ich porizovsvi ivd-.o-

ty, nevytváří se dále prostředky z odpisů na nové ZP. Tin se na jedné strain- suižu-jí

náklady z titulu odpisu, ale na druhé straně náklady na údržbu přestárlých '<••' nabí-

hají do provozních nákladů. Jiným faktorem je, nakolik jsou správní stanoverr. sazby

odpisů pro příslušné skupiny ZP. Zde se ukazují jak záporné, tak kladné rozdíly

skutečné životnosti ZP oproti normované.

Uvedené rozpory jsou umocňovány stoupajícími cenami nových ZP.

Pro hospodářskou praxi vystupuje do popředí otázka, do jaké míry lze při roz-

šířené reprodukci pokrýt požadavky na investice z odpisů.

Opožáování vyřazování ZP za postupem odpisů umožňuje, aby se tento proces stal

částečným zdrojem rozšířené reprodukce, tj. úhrady rozvojových investic. V odborné

literatuře je tento jev popisován jako Domarův efekt. Na příkladu koncernu OKD je

pak analyzována orientační aplikace Domarova efektu a zjišťuje, že 57,42 í z odpisů

bylo nad úrovní likvidace ZP.

Časový nesoulad mezi tvorobu odpisového fondu a potřebami obnovy jako prosté

reprodukce vytváří dočasně volné odpisové prostředky, které lze použít jako zdroj

rozšířené reprodukce ZP. To je podstatou reprodukčního efektu odpisů jako zdroje

ekonomického růstu. Jestliže se někdy nepřesně argumentuje, že odpisy nestačí ani

na prostou reprodukci, potom jen v naturálním slova smyslu. Nahrazujeme-li vyžaso-

vaný stroj novým a jeho cena je vlivem cenového růstu vyšší než stroje likvidované-

ho, potom nastřádané odpisy nestačí a je nutno je doplnit z jiných zdrojů /zisku/.

Tento doplněk je však vždy menší než rozdíl mezi cenou nového a starého stroje,

a to o hodnotu rovnající se reprodukčnímu efektu.

Uvedený problém názorně ilustruje tabulka č. 1

Dalším faktorem, který má zásadní ekonomický význam, je stabilita průměrného

odpisového procenta ze ZP. To je možné u takového souboru ZP jako jsou důlní díla

vyplývající z určité relativní stability technologických procesů v delším čase. To

umožňuje zjednodušit a objektivizovat ve větší míře možnosti aplikace modelování

reprodukčního procesu ZP na makro a mikroekonomické úrovni. Avšak to pře-3pokJ«í.á

současně solidní údajovou základnu.

Jestliže pohlížíme na resort paliv a energetiky jako celek a rozvoj technolo-

gií výroby a přeměn forem energií, potom vystupuje do popředí spíše diŕoronciace

odpisových vazeb, která bude nabývat stále větší dynamiky, protože neodpovídají
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skutečné životnosti ZP. Je nutné proto žádat stále castěji o výjimky z vyhlášky

/FMPE č. 94/80/ o povolení změny odpisových sazeb.

Z uvedeného vyplývá, že v přebudované soustavě řízení nelze nadále zůstávat

na strohém výkladu předpisů a připustit ekonomicky pružnou diferenciaci odpisů a

komplexnější pohled na odpisovou politiku.

Na základě uvedených stěžejních poznatků vázkuinu byly také předloženy FMPE

konkrétní návrhy na opatření ve změnách normativních aktů.

3. INFORMACE SUBSYSTĚMU RZP A IP

Řešení této etapy navazuje na předchozí a také na úkoly automatizace informa-

cí, realizace investic a investiční přípravy staveb. Inovuje vstupy informací dle

požadavků uživatele, tj. FMPE a postup převodu aktualizace datové základny na počí-

tač PDP 11 s možností interaktivního přístupu. Zpracováním analytické projektové

dokumentace a jejím předáním k programovacím pracem spolu s automatizovanou dílčí

úlohou plánu projektových prací je tato etapa uzavřením řešení dílčího subsystému

automatizace a využití toků informací v systému řízení investic.

Obsahem této výzkumné zprávy jsou v podstatě závěry z prací, které byly vykoná-

ny pro automatizaci sběru informací a jejich interaktivní prezentaci pomocí výpočet-

ní techniky pro potřeby řízení FMPE.
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CONTROL OF REPRODUCTION OF PRINCIPAL MEANS AND OF THE INVESTMENT PROCESS

IN THE BRANCH OF FUEL AND ENERGY

Stanislav Hachran, Engr., CSc.

The paper informs of partial results of the first year of the planned five-

-years' research dealing with intensification of planned control of reproduction

of principal means by modelling fundamental aspects of economic growth in the branch

of fuel and energy. No less important sphere of research are economic tools,

especially depreciation and depreaciation policy. The need to refine the control

system is simultaneously coupled with the need to intensify the information system.

STEUERUNG DER REPRODUCTION DER GRUNDMITTEL UND DES INVESTITIONSPROZESSES

IM -RESSORT DER BRENNSTOFFE UND ENERGIE

Dipl.-Ing. Stanislav Hachran, CSc.

Der Beitrag befasst sich mit Teilergebnissen des ersten Jahres der geplanten

funfjährigen Forschung, die sich mit Vertiefung der planmässigen Steuerung der

Reproduktion der Grundmittel aufgrund der Methode der Modellierung der Grundaspek-

te ôkonomischen Wachstums auf dem Gebiet der Brennstoffe und Energie befasst.

Nicht weniger wichtiges Forschungsgebiet sind ôkonomische Instrumente insbesondere

Abschreibungen und die Abschreibungspolitik. Glechzeitig mit der Notwendigkcit,

das Steuerungssystem zu vertiefen, 1st die Notwendigkeit verbunden, das Infor-

mationssystem zu vervollkommnen.
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Problematika spojená s využitím základních prostředků
v resortu paliv a energetiky

Ing. Jaroslav Kárych, ing. Eduard Nytra, CSc.

V současné době se v souvislosti s intenzifikací národního hospodářství věnuje

mimořádná pozornost také otázkám účinnějšího využívání základních prostředků. V na-

šem resortu jsou dokladem tohoto opatření ministra paliv a energetiky ČSSR č. 10

z 18.3.1986, jež ukládá koncernům opatření k intenzifikaci využití strojních základ-

ních prostředků v 8. pětiletce, opatření č. 12 ministra z 5.4.1986 k zabezpečení

stanovených technicko-ekonomických parametrů kapacit palivoenergetického komplexu

a řada dalších dokumentů resortního, odvětvového i oborového charakteru. Je proto

přirozené, že se ve VÓPEK na problematiku spojenou s využitím základních prostředků

klade důraz zejména u státního úkolu SPEV 902-125-403 "Řízení reprodukce základních

prostředků a investičního procesu v resortu paliv a energetiky", a to hlavně při

řešení dílčího úkolu "Ekonomické nástroje řízení reprodukce ZP /RZP/ a investičního

procesu v resortu paliv a energetiky". V roce 1986 bylo v rámci citovaného dílčího

úkolu ukončeno řešení dvou etap, á to "Rozpracování metodiky využití základních

prostředků v resortu paliv a energetiky" s. "Problematika odpisové politiky v resor-

tu FMPE jako zdroje financování".

Jak je z názvů zřejmé, byla bezprostředně otázkám využití základních prostřed-

ků věnována první z uvedených etapj její řešení sleduje prohloubení, rozvoj a užití

vybraných nástrojů plánovitého řízení v oblasti tvorby metodik využití základních

prostředků v resortu paliv a energetiky. Rozpracování mechanismu využití ZP podle

zásad chozrasčotu zaznamenává v 8. 5LP výrazné kvalitativní změny i v chápání před-

mětné oblasti jako jednoho z nejvýznamnějších intenzifikačních faktorů ekonomiky.

Z tohoto hlediska byl utříděn i obsah výzkumné zprávy. Aktualizované informace pod-

chycují metodický aparát, jehož znalost a změny ve financování a plánování repro-

dukce ZP jsou podmínkou pro správné pochopení metod a zásad hodnocení využití ZP

v resortu. Jednotlivé formy sledování a hodnocení využití ZP odráží obecné, tech-

nickoprovozní a ekonomické charakteristiky, jejichž vypovídací schopnost musí respek-

tovat v oborových metodikách daná specifika výrobního systému. Zpráva i samostatná

přílohová část' rozpracovávají návrh metodických listů, jež stručnou formou charak-

terizují uplatnění ukazatelů využití. Jako podnět k širšímu uplatnění v resortu

s dopracováním na počítač je uveden návrh na sledování extenzivního, intenzivního

a integrálního využití strojů a zařízení a na vyjádření využití ZP agregovaným uka-

zatelem na hodnotové bázi prostřednictvím váženého průměru, kde úlohu váhy sehrá-

vají odpisy.

Doporučovaný seznam platných ukazatelů v rozsahu statistického zjištování

platného od 1.1.1986 podporuje "Návrh soustavy ukazatelů reprodukce a využívání ZP

v resortu paliv a energetiky", jehož cílem je sjednocení pojetí a výkladu včetně

identifikace ukazatelů při používání v hospodářské a plánovací praxi i při modelo-

vání.

Zpráva také uvádí příklad aplikace oborové metodiky pro sledování a hodnocení
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využití vybraných důlních strojů KD-Kladno, jež by mohia být východiskem pro dopra-

cování v ostatních hlubinných koncernech. Dále je ve zprávě stručný popis charakte-

ristiky sledování a hodnocení využití strojů ve stavebnictví, a to jednak s ohledem

na možnost aplikace ve stavební základně resortu, ale také pro obecnější využitel-

nost popsaných přístupů v obdobných podmínkách.

Zpráva se také zabývá ukazatelem účinnosti základních prostředků, který je po-

važován za syntetický ukazatel využívání základních fondů. Rozbor tohoto ukazatele

se provádí v rámci šíře pojatého rozboru reprodukce základních prostředků. Výchozí

základnou rozboru je "Metodika tvorby a aktualizace jednotné údajové základny pro

rozbor a prognózu vývoje agregovaných charakteristik reprodukce základních prostřed-

ků" /VÚPEK 1986/.zásady tohoto rozboru a citovaná metodika zabezpečují v rámci re-

sortu jednotný postup a způsob sledování účinnosti základních prostředků v návaznos-

ti na další ukazatele reprodukčního procesu. Pozitivně je hodnocena skutečnost, že

zásady využívají stávající údajovou základnu, nezvyšují administrativní náročnost

a umožňují plné využití výpočetní techniky. Vývoj účinnosti základních prostředků

a její převrácené hodnoty, tj. náročnosti produkce na základní prostředky, se hod-

notí v závislosti na vývoji vybavenosti pracovníků základními prostředky a produk-

tivity práce. Z časových řad uvedených ukazatelů se vypočte průměrné meziroční tem-

po růstu /poklesu/, a to pomocí regresní analýzy, kdy se pro vyrovnání časových

řad použije exponenciální funkce. Dosažená tempa růstu se v komentáři zdůvodní po-

dle předepsané osnovy, jež zabezpečuje jednotný metodický postup a srovnatelné pod-

mínky hodnocení. RZP je v našem resortu výrazně specifická.Vyplývá to ze specifik

neobnovujících se přírodních zdrojů, ze zvláštního postavení FMPE v soustavě národ-

ního hospodářství. Řešení někdy i rozporných otázek není nikterak snadné, avšak

pro poznání nutné.

Ukazatelům účinnosti /náročnosti nebo výtěžnosti/ produkce na ZP nebyla dosud

v ekonomické praxi věnována pozornost odpovídající potřebám. Je proto účelné ukazo-

vat i náročnost jejich interpretace a máme-li dospět k reálným závěrům, nemůžeme

zůstat jen při pouhém formálním konstatování statistických faktů.

"Metodika" zpracovaná VÚPEK je plně v souladu s požadavkem přebudování mecha-

nismu řízení a plánování na principu intenzifikace RZP v odvětvích FMPE.

Poznatky získané řešením etapy byly shrnuty a zobecněny do těchto závěrů a do-

poručení:

Objektivně ohodnotit efektivnost využití ZP a z nich zejména strojů a zařízení

a navíc stanovit možnosti jejího zvyšování lze jen při existenci odpovídajících uka-

zatelů a kritérií. Z toho vyplývá nutnost nadále analyzovat a zvyšovat vypovídací

schopnost ukazatelů využití ZP a systematicky se zabývat normotvornou činností v té-

to oblasti. Vhodnou formou popisu ukazatelů a jejich užití jsou metodologické listy.

Cesta k optimálnímu využití ZP z hlediska kritérií sociálně ekonomické efektiv-

nosti je nerozlučně spojena se zdokonalováním plánování, řízení a kontroly průběhu

reprodukčního procesu. V etapě fungování ZP ve výrobním procesu je otázka jejich

využití spojena s péčí o ně, a tedy i s organizačním zabezpečením této péče.

Jestliže hlavním cílem pořizovaných ZP je, aby byly v hospodářské praxi, maxi-

málně využity, pak musí být dodržována pravidla hry základních řídících aktů a no-

rem, platných vyhlášek a navazujících směrnic a metodik v souladu s probíhajícími

změnami, jako jsou např. v poslední době změny ve financování reprodukce ZP.
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Zdokonalená soustava plánování a řízení přináší i nové aspekty při hodnocení

využití ZP, kdy spojujeme využití ZP s pojmy efektivnosti.

Jednou z rozhodujících rezerv ve stávající výrobní základně je zvyšování využi-

tí existujících kapacit při zvýšené likvidaci zastaralých strojů a zařízení. Aby

se tato oblast nestala jen kampaní, ale trvalou systematickou osou řízeni, je nutná

v odvětvích FMPE a na koncernech i podnicích vytvořit potřebné klima dlouhodobé eko-

nomické stimulace a zabezpečit systematickou práci na jednotném metodickém, finanč-

ním a organizačním principu.

Proces investování se všeobecně oddělil od procesu vyřazováni, ale zejména od

procesu využívání ZP spojeného s jeho ťídržbou. Je proto třeba prosadit jednotné

plánování a řízení reprodukčního procesu ZP jako uceleného systému, zahrnujícího

všechny jeho fáze, a tomu přizpůsobit i evidenci.

Proměnlivost např. důlně geologických podmínek vyvolává vyšší náročnost na tech-

nickou úroveň strojů; jejich typovost se zákonitě rozšiřuje podle provozně technic-

kých činitelů. Přírodní podmínky způsobují snižování provozuschopnosti i snižování

časového využití ZP a vyvolávají tvorbu potencionálních rezerv ZP u vybavených pra-

covních míst k přechodu osádek z ohrožených míst, aby výpadky těžeb byly co nejmen-

ší. V této spojitosti je nadřazen horní zákon a bezpečnost práce nad hospodářskými

výsledky z těžební činnosti.

Dílčí rozpracování odvětvových metodik do koncernových organizací ne vždy res-

pektovalo dané zásady a kritéria hodnocení. Nicméně i tyto metodiky stárnou a vyža-

dují aktualizaci s ohledem na změny vyvolávané novými požadavky intenzifikace.

Čím více se společenská práce zhmotňuje v základních fondech, tím většího vý-

znamu nabývá otázka jejich efektivního využívání. Nevyužívané nebo málo využívané

ZP se stávají překážkou pro nové investice.

Na základě uvedených poznatků byly formulovány úkoly, jejichž řešení je v zájmu

lepšího využití základních prostředků nezbytné. Tyto úkoly v řadě případů překraču-

jí rámec popisované problematiky, nebot na otázky využití základních prostředků je

nutno pohlížet v širších souvislostech. Nejzávažnější z těchto navržených úkolů jsou

formulovány následovně:

1. Při zpracovávání plánu a výhledu reprodukce ZP zabezpečit provázanost nejdůleži-

tějších ukazatelů všech fází reprodukčního procesu na jednotlivých koncernech

i za resort celkem. Tuto provázanost realizovat jednotně na formulářích "Metodi-

ky tvorby a aktualizace jednotné údajové základny pro rozbor a prognózu vývoje

agregovaných charakteristik reprodukce základních prostředků v resortu paliv a

energetiky" /dále jen metodika VťJPEK/. Okol uložit jednotlivým koncernům v rámci

opatření ministra paliv a energetiky k vypracování plánu na 8. pětiletku a u pří-

ležitosti aktualizace dlouhodobých výhledů rozvoje koncernů.

2. Zabezpečit roční tématické rozbory reprodukce a výkonového i hodnotového využití

ZP podle metodiky VÚPEK. Vždy za poslední rok pětiletky zpracovat rozbory v hlub-

ším záběru /asi v rozsahu šetření prováděného v rámci FMPE v roce 1981 a 1983/,

v ostatních letech v přiměřené redukci.

3. Zařadit metodiku VÚPEK do RUIS a zabezpečit permanentní doplňování sledovaných

ukazatelů. Zabezpečit sumarizaci koncernových údajů na úroveň plánovacích skupin

a resortu.
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4. V odvětvových metodikách statistiky novelizovat části týkající se kapacitního

a časového využití mechanismů. Zabezpečí Federální statistický úřad - odbor od-

větvové statistiky ve spolupráci s FMPE a koncerny.

5. Sjednotit pojetí a výklad ukazatelů' pro sledování a hodnocení využití ZP, a to

jak ukazatelů obecné úrovně, tak i ukazatelů specifických pro jednotlivá odvětví

resortu /hornictví, plyn, energetika/. Pro strojírenskou a stavební základnu re-

sortu jakož i pro podniky a koncernové účelové organizace resortu spadající pod

ostatní odvětví převzít ukazatele používané v těchto odvětvích a přizpůsobit je

konkrétním podmínkám organizací. K uvedeným záměrům využít techniku zpracování

metodologických listů.

6. Vyhodnotit účinnost "Metodických pokynů pro sledování a hodnocení využití vybra-

ných důlních strojů", vydaných Kamenouhelnými doly - koncernem Kladno a současně

prověřit hodnoty normativů průměrného časového využití důlních strojů, které

jsou součástí citované metodiky.

7. Průběžně sledovat a kontrolovat opatření OM č. 10/1986 a po důsledném zhodnocení

doporučit k aplikaci na úrovni koncernů a podniků:

a/ nejvhodnější systém hmotné zainteresovanosti na vyšším využití ZP

b/ nejdokonalejší formou organizace a řízení oblasti RZP a investic na úrovni

koncernu a podniku

c/ nejúčinnější propracovanost normativní základny v oblasti zhmotnělé práce.

Materiály předložené výzkumnou zprávou jsou uceleným podkladem a metodickým

východiskem pro dopracování úkolů uložených opatřením ministra č. 10/1986 k intenzi-

fikaci využití strojních základních prostředků v odvětví paliv v 8. pětiletce. Po-

dávají přehled o způsobu a metodách dosavadního sledování využívání ZP v resortu,

hodnotí vypovídací schopnost používaných ukazatelů a obsahují návrhy na řešení vy-

specifikovaných problémů v podmínkách jednotlivých odvětví resortu. Navrhovaná me-

todika sledování využití základních prostředků předpokládá plné využití výpočetní

techniky, pravidelné provádění rozborů vývoje reprodukčního procesu a efektivnosti

využívání základních prostředků, prosazení jednotného řízení a plánování v této

oblasti a řešení hmotné stimulace zabezpečování efektivního využívání základních

prostředků a zvyšování jejich účinnosti.

Literatura

/I/ KÁRYCH, J. a kol.: Rozpracování metodiky využití základních prostředků v resor-

tu paliv a energetiky. Výzkumná zpráva VÚPEK č. 86O-O2-O1-1, Ostrava, červenec

1986.

127



РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ

ПРОБЛЕМАТИКА, СВЯЗАННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ВЕДОМСТВЕ ТОПЛИВ И

ЭНЕРГЕТИКИ

Инж. Ярослав Карых, инж. Эдуард Нытра, к.т.н.

Статья обобщает познания из области решения проблематики использования ос-

новных средств в ведомстве топлив и энергетики и намечает намерения для дальней-

шего хода рабог в этой области. В сжатой форме информирует о результатах исследо-

вания, создавапцих комплектное обоснование и методический исходный пункт для до-

работки задач, поставленных в постановлении министра И? 10/1986 по интенсификации

использования машинных основных средств, особенно в отрасли топлив в 8-ой пяти-

летке. Предлагаеные подходы предполагают полное использование вычислительной

техники, регулярное проведение анализов развития процесса воспроизводства и эф-

фективности использования основных среств, настаивание на едином управлении и

планировании в этой области и решение материального стимулирования повышения эф-

фективности машин и оборудований.

PROBLEMS OP UTILIZATION OP PRINCIPAL MEANS IN THE BRANCH OF FUEL AND ENERGY

Jaroslav Kárych, Engr., Eduard Nytra, Engr., CSc.

The paper summarizes the knowledge of solution of the problems of utilization

of principal means in the branch of fuel and energy and marks out the intentions

of further course of work in this field. It informs briefly of the research results

which make a comprehensive and methodical basis for completing the tasks imposed

by the Ministry Decree No. 10/1986 for intensification of utilization of mechanical

principal means, especially in the branch of fuel in the 8th five-year plan.

The suggested approaches presume full utilization of the computer technique, regular

analysis of the development of the reproduction process and effectiveness of uti-

zation of principal means, assertion of uniform control and planning in the field

and solution of financial stimulation in case of increasing efficiency of machines

and equipments.

DIE MIT AUSNUTZUNG DER GRUNDMITTEL IM RESSORT DER BRENNSTOFFE UND ENERGIE

VERBUNDENE PROBLEMATIK

Dipl.-Ing. Jaroslav Karych, Dipl.-Ing. Eduard Nytra, CSc.

Der Beitrag fasst die Erkenntnisse aus Lösung der Problematik der Ausnutzung

der Grundmittel im Ressort der Brennstoffe und Energie zusammen und weist die Vor-

haben betreffend weiteren Arbeitsvorgang auf diesem Gebiet. Er gibt in einer kurzen

Form Informationen über die Forschungsergebnisse, die eine geschlossene Grundlage

und methodischen Ausgangspunkt für Schlussbearbeitung der in der Verordnung No.

10/1986 des Ministers zur Intensivierung der Ausnutzung der maschinellen Grundmittel

insbesondere im Bereich der Brennstoffe im 8. Fünfjahrplan auferlegten Aufgaben
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bilden. Die vorgeschlagenen Massnahmen setzen volle Ausnutzung der Entwicklung der

Rechentechnik, regelmässige Durchführung der Analysen der Entwicklung des Repro-

duktionsprozesses und der Effektivität der Ausnutzung von Grundmitteln, Durchsetzung

einheitlicher Leitung und.Planung auf diesem Gebiet und Lösung des materiellen

Anreizes bei Erhöhung des Wirkungsgrades der Maschinen und Einrichtungen voraus.
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Záměry racionalizace výkaznictví a statistiky
v resortu paliv a energetiky pro období 8. pětiletky

Ing. Jaroslav Veselý, CSc.

1. ÚVOD

Z pohledu počítačové a informační podpory hospodářského řízení na celé iídící

vertikále je soustava plánovitého řízení mnohotvárným komplexem informačních a da-

tových toků spolu s jejich manuálním a počítačovým zpracováním, tzn. >:e je systfooir,

pohybů a transformací informací a dat, jejichž konečným objektem regulace je sousta-

va hmotných a hodnotových procesů zahrnovaných do ekonomiky. Základním zdrojem infor-

mací a informačních toků v řízení je reálný společenský výrobní a reprodukční pro-

ces, kde příslušné hmotné, hodnotové a informační procesy jsou usměrňovány sousta-

vou plánovitého řízení /I/.

Efektivnost soustavy plánovitého řízení výrazně ovlivňují i informace a jejich

toky, nebot různé druhy horizontálních a vertikálních vazeb a propojení v hierar-

chiecké pyramidě hospodářského řízení /např. řídící, plánové, kontrolní, přímé, zpět-

né, časové, atd./ nabývají v řídící hospodářské praxi velmi často informační a da-

tovou podobu /12/ - viz rozličné výkazy, tabulky, sestavy, formuláře, hlášení, zprá-

vy, rozbory, normy, normativy, direktivy, opatření, směrnice, usnesení, kontrolní

evidence, statistiky, třídníky, katalogy, soubory ukazatelů, rozpisy, atd.

Konkrétní obsah a forma informačních toků v řízení je určena soustavou pláno-

vitého řízení čs. ekonomiky, resp. předepsanými požadavky na informační činnost jed-

notlivých lokálních článků řízení /závodů, podniků, generálních ředitelství VHJ,

resortních ministerstev, atd./. Významnou součástí /podsystémem/ všech horizontál-

ních a vertikálních informačních toků v řízení jsou také tzv. informace výkazového

typu /státní statistické a účetní výkazy, resortní výkazy, koncernové a podnikové

výkazy, různé tabulky a sestavy, atd./, které výrazně ovlivňují administrativní ná-

ročnost řízení, zejména jeho informační složku.

Informační nároky jednotlivých stupňů hospodářského řízení však - pod tlakem

složitosti, rozsáhlosti a dynamiky věcných problémů řízení - někdy neúměrně a občas

i nekontrolovatelně rostou vlivem snahy řídících orgánů různých stupňů o improvizo-

vané vyžadování dalších nových /a nezřídka podrobných/ informací zpravidla výkazové-

ho charakteru; tím se zbytečně zvyšuje administrativní náročnost řízení.

Protože i v resortu federálního ministerstva paliv a energetiky /FMPE/ tvo3:i

soustava výkazů /blíže kap. 3.2/ důležitou část celého informačního systému pro pod-

poru rozhodovacích procesů na úrovni FMPE, přistoupili jsme v závěru 7. pětiletky

a začátku 8. pětiletky k analýze a vyhodnocení informačních toků mezi koncerny a

FMPE s účelovým zaměřením na oblast výkaznictví a statistiky.

Analýza informačních toků výkazového typu mezi koncerny resortu a FMPE byla

realizována jako jeden z kroků naplňování programu hospodárnosti v 8. pětiletce

v souladu s bodem A-II-2 opatření č. 27/1985 ministra paliv a energetiky ČSSR.
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V dalším uvedeme jer. podstatne závěry z této analýzy; podrobnější výsledky jsou uve-

deny v /3, 10, 14, 15, 17/.

2. SYNTgZA ZÁVERB Z ANALÝZY INFORMAČNÍCH T0K9 MEZI KONCERNY A FMPL

Na základě opatření č. 2/1984 ministra paliv a energetiky ČSSR k resortnímu

informačnímu systému byla v letech 1985-1986 ve spolupráci s koncerny resortu rea-

lizována analýza informačních toků výkazového typu ve směru jejich vykazování a za-

sílání z koncernů na FMPE. Těžištěm zájmu bylo výkaznictví a statistika z oblasti

poměrně široce chápaných sociálně ekonomických informací o řídících,výrobních, hos-

podářských aj. procesech a činnostech v jednotlivých koncernech resortu. Vědomě do

této analýzy nebyly zahrnuty plánovací výkazy a resortní výkazy ostatních orgánů

státní správy nezasílané na FMPE, ale zasílané přímo na jiné ústřední řídící orgá-

ny státní správy /FSĎ, FMF, FMPSV, atd./. Jejím hlavním cílem bylo připravit aktuál-

ní výchozí podklady pro zhodnocení a následnou racionalizaci resortního výkaznictví

a statistiky z hlediska snižování administrativní náročnosti informační obsluhy

vrcholového řízení resortu FMPE a zkvalitnění informačního systému FMPE.

Soustředěná pozornost byla věnována informačním tokům mezi koncerny a FMPE,

zahrnujícím státní statistické a dčetní výkazy, resortní statistické výkazy FMPE,

resortní výkazy ostatních orgánů státní správy zasílané na FMPE, ostatní interní

resortní výkazy FMPE aj. informace výkazového typu /tj. různé formuláře, tabulky,

počítačové sestavy, apod., obsahující údaje v podobě ukazatelů/. Státní statistické

a dčetní výkazy, jakož i resortní výkazy ostatních orgánů státní správy, byly před-

mětem našeho zájmu spíše jen okrajově, tj. ve smyslu jejich podchycení a evidence,

nebot je nelze z pozice resortu FMPE nijak významně řídícími akty ovlivňovat. Hlav-

ním předmětem zájmu analýzy informačních toků výkazového typu na vertikále koncer-

ny - FMPE se staly resortní statistické výkazy FMPE a ostatní vnitroresortní výkazy

FMPE a další informace výkazového typu, tj. ty výkazy /a informace/, které lze v pů-

sobnosti resortu FMPE aktivně ovlivňovat, racionalizovat a řídícími akty usměrňovat.

2.1 Dvě etapy analýzy resortního výkaznictví '

Výchozí podklady pro analýzu informačních toků výkazového typu směřujících z

koncernů na FMPE zabezpečily jednotlivé koncerny resortu. První etapa prací byla

ukončena zpracováním hodnotící analýzy, která podrobně vyjadřovala analytické posou-

zení jednostranně orientovaného pohledu vykazování všech výkazů a informací výkazo-

vého typu ve směru informačních toků z koncernů na FMPE.

Proto byla tato hodnotící analýza rozeslána k připomínkovému řízení odborným

útvarům FMPE, jimž koncerny vykázaly nějaké informační toky výkazového typu. Na to-

to připomínkové řízení pak navázalo osobní jednání se styčnými pracovníky jednotli-

vých odborných útvarů. Připomínkové řízení a jednání s pracovníky odborných útvarů

FMPE znamenaly konfrontaci výkazů a informací výkazového typu zasílaných koncerny

na FMPE se skutečnými požadavky odborných útvarů. Šlo tedy o jistou objektivizacx

informačních toků směřujících z koncernů na FMPE, tentokrát však z pohledu skuteč-

ných potřeb odborných útvarů FMPE.

+/ Pracovním termínem "resortní výkaznictví" rozumíme resortní statistické výkazy
FMPE a ostatní vnitroresortní výkazy FMPE, jakož i resortní výkazy ostatních
orgánů státní správy zasílané z koncernů na FMPE; v širším pojetí k nim lze při-
řadit i státní statistické a účetní výkazy zpracovávané v koncernech resortu
a zasílané na FMPE anebo přímo zpracovávané na FMPE.
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2. 2 Podstatné výsledky analýzy

Celkově bylo předmětem této časově, pracovně a organizačně náročné analýzy 392

koncerny předložených výkazů a jiných informací výkazového typu, z nichž pouze 243

mělo skutečně výkazový charakter} zbylých 149 byly různé formuláře a tabulky z kon-

cernových rozborů, rozborů VTR a PKPSR, různé zprávy, dopisy, hlášení, apod. Z 243

individuálních výkazů a informací výkazového typu vyžadovaly odborné útvary jen 171

výkazů, z toho 80 jsou státní statistické a účetní výkazy, 12 jsou resortní výkazy

FMPE, 15 jsou resortní výkazy ostatních ústředních orgánů státní správy, 21 jsou

koncernové výkazy a 43 představuje ostatní vnitroresortní výkazy a informace výkazo-

vého typu. Rozdíl 243 - 171, tj. 72 výkazů odborné útvary FMPE pro svou činnost ne-

vyžadovaly /to představuje cca 30 % z celkového počtu 243 výkazů/; byl proto předlo-

žen návrh zrušit jejich zasílání z koncernů na FMPE.

Při projednávání skutečných informačních potřeb odborných útvarů FMPE také vy-

krystalizovala potřeba všechny výkazy a informace výkazového typu, zasílané z kon-

cernů na FMPE, rozčlenit z věcného hlediska /a nakonec i z hlediska zvládnutelnosti/

do několika kategorií:

- státní statistické a účetní výkazy,

- resortní výkazy,

- koncernové výkazy,

- ostatní vnitroresortní výkazy,

- různá operativní hlášení a informace,

- jednorázová statistická šetření.

Z toho pouze první čtyři kategorie výkazů splňují nároky na periodicky zpracovávané

a předkládané výkazy /8/.

Syntetické závěry a doporučení z analýzy informačních toků výkazového typu ze

/14/ se staly východiskem pro opatření č. 21/1986 ministra paliv a energetiky ČSSR

k racionalizaci výkaznictví a statistiky v resortu paliv a energetiky v období 8.pě-

tiletky /5/.

3. ZÁSADY RACIONALIZACE VÝKAZNICTVÍ A STATISTIKY

3.1 Obecná východiska

Cílovým záměrem analýzy informačních toků mezi koncerny a FMPE bylo co možná

nejvíce přispět ke zvyšování administrativní úspornosti vrcholového řízení FMPE

a postupné tvorbě víceúrovňového účelového informačního systému /VÚIS/ pro potřeby

vrcholového řízení a rozhodování v resortu FMPE. Východiskem budování VtJIS, jehož

osou jsou inovovaný resortní účelový informační systém /RÚIS/ pro úroveň řízení FMPE

jako celku a etapovité vytvářené koncernové účelové informační systémy /KÚIS/ pro

úroveň řízení jednotlivých koncernů resortu, je /mimo jiné/ také:

- postupné odstraňováhí duplicit a zbytečných redundancí při práci s informacemi a

daty na úrovni vrcholového řízení FMPE a koncernů,

- zjednodušení informačních toků v resortu, racionalizace vykazování, sběru a zpraco-

vání informací a dat na koncernové i na resortní úrovni řízení,

- zvýšení organizovanosti a integrity systému řízení resortu jako celku.

Racionalizace výkaznictví a statistiky v resortu FMPE znamená etapovitý a otev-

řený proces, směřující ke zvýšení provázanosti a kvality informačního systému resor-
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tu FMPE. Opatření č. 21/1986 zavádí soustavu výkazů resortu paliv a energetiky jako

množinu čtyř kategorií výkazO:

- státních statistických a učebních výkazů,

- resortních výkazů,

- koncernových výkaz\í,

- ostatních vnitroresortních výkazů,

které zahrnují periodicky zpracovávané informace potřebné pro vrcholové řízení re-

sortu FMPE a předkládané na FMPE jednotlivými koncerny resortu.

Tato soustava výkazů jako nepostradatelná součást informačního systému FMPE

tvoří hierarchickou soustavu informací ukazatelového typu, charakterizovanou:

- velkým rozsahem zpracovávaných informací,

-- náročným způsobem sběru, předávání a transformace informací od jejich vzniku až

po droveň resortní a celostátní,

- značnou administrativní náročností zpracování na všech úrovních řízení,

- různou mírou vypovídací schopnosti,

- různou mírou uplatnění výpočetní techniky,

- nezbytností pro řízení, nebot poskytuje v pravidelných intervalech významné infor-

mace o plnění plánovaných ukazatelů a o výsledcích činnosti řízených objektů, ne-

zbytné pro uplatnění účinné kontroly v systému řízení resortu FMPE jako celku.

Opatření uvedená v závazných pokynech k postupu zabezpečení racionalizace vý-

kaznictví a statistiky v resortu FMPE v období 8. pětiletky /5/ se zaměřují na:

- vytvoření efektivní a systematicky řízené soustavy výkazů, která pokryje v pří-

slušných oblastech /při respektování celostátních xjtřeb/ základní potřeby infor-

mací ukazatelového typu pro řízení a rozhodování na úrovních: FMPE, koncernů a

přímo řízených organizací,

- racionalizaci a snižování administrativní náročnosti při zpracovávání a předkládá-

ní výkazů mezi jednotlivými Úrovněmi řízení, optimalizaci rozsahu a periodicity

předkládaných výkazů, odstranění duplicit a redundancí, vyšší využití výpočetní

techniky,

- zvýšení víčinnosti celoresortní koordinace, řízení a racionalizace soustavy výkazů.

Konkrétní rozpracování obecných zásad z opatření č. 21/1986 k racionalizaci vý-

kaznictví a statistiky v resortu FMPE uvádí směrnice č. 5/1987 k předkládání výka-

zů z koncernů a přímo řízených organizací resortu a jejich využívání na FMPE /7/.

3.2 Zásady předkládání soustavy výkazů na_FMPE

Zásady předkládání soustavy výkazů z koncernů a přímo řízených organizací re-

sortu jsou stanoveny pro tyto kategorie výkazů:

1. Státní statistické a účetní výkazy

Koncerny a přímo řízené organizace resortu FMPE, které jsou vykazujícími jed-

notkami ve smyslu platných směrnic FSÚ a FMF, předkládají na FMPE kopie státních

statistických výkazů a státních účetních výkazů v souladu se směrnicemi ústředních

statistických a finančních orgánů platných pro období 8. pětiletky v termínech-sta-

novených těmito směrnicemi.

2. Resortní statistické výkazy resortu FMPE

Koncerny a přímo řízené organizace resortu FMPE, které jsou vykazujícími sta-
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tistickými jednotkami ve smyslu platných pokynů FMPE, předi. ládají na KMPE resortní

statistické výkazy v souladu s Přílohou 1 "Přehled resortních statistických výkazů

předkládaných na FMPE od roku 1987" /dále jen Příloha 1/ směrnice c. S/1967.

3. Resortní výkazy ostatních ústředních orgánů státní správy

Koncerny a přímo řízené organizace resortu FMPE, které jsou vykazujícími jed-

notkami ve smyslu platných předpisů ostatních ústředních orgánů státní správy opráv-

něných vyžadovat předkládání výkazů

a/ předkládají tyto resortní výkazy příslušným ústředním orgánům stát .í správy;

b/ zasílají na FMPE kopie vybraných resortních výkazů ostatních ústředních orgánů

státní správy v souladu s Přílohou 2 "Přehled resortních výkazů ostatních ústřed-

ních orgánů státní správy předkládaných na FMPE od roku 1987" /dále jen Příloha

2/ směrnice č. 5/1987.

4. Koncernové výkazy využívané na FMPE

a/ V r. 1987 předkládají koncerny na FMPE kopie koncernových výkazů /technicko-ekc-

nomické výkazy, provozní výkazy, atp./ v souladu s Přílohou 3 "Přehled koncer-

nových výkazů předkládaných na FMPE v roce 1987" /dále jen Příloha 3/ směrnice

č. 5/1987}

b/ Od r. 1988 se potřebné údaje koncernových výkazů zařadí - pokud to bude možné -

do dávek RÚIS a budou se bezdokladově přenášet do databáze resortního účelového

informačního systému /RÚIS/ FMPE v rámci propojování koncernových účelových in-

formačních systémů /KtJlS/ i RÚIS jako součást budování víceúrovňového informač-

ního systému /VtJIS/ resortu FMPE. Odborným útvarům FMPE budou potřebné údaje

k dispozici formou displejových tabulek.

5. Ostatní vnitroresortní výkazy

Koncerny a přímo řízené organizace resortu FMPE předkládají na FMPE periodic-

ké vnitroresortní výkazy, které vyplývají z řídících aktů příslušných kompetentních

orgánů a současně nemají charakter resortních výkazů ve smyslu předchozích bodů 2

a 3, v souladu s Přílohou 4 "Přehled vnitroresortních výkazů předkládaných na FMPE

od roku 1987" /dále jen Příloha 4/ směrnice č. 5/1987.

Výkazy jmenovitě uvedené v Přílohách 1, 2, 3 a 4 /včetně předkládajících orga-

nizací, schvalovacího aktu některého ústředního orgánu státní správy, příjemce, iden-

tifikačního čísla formuláře výkazu/ společně tvoří aktuální resortní soustavu výkazů

využívaných v odborných útvarech FMPE. Celkově tato soustava výkazů zahrnuje - po

dalších připomínkové!; řízení na FMPE a dalších úpravách a redukcích - cca 1-34 výkazů

/včetně 80 státních statistických a účetních výkazů/.

Směrnicí č. 5/1987 nejsou dotčeny:

- formuláře, tabulky, sestavy, počítačové výstupy, atp. v koncernových rozborech

předepsaných řídícími akty FMPE,

- operativní /telefonická, dálnopisná, písemná, apod./ hlášení a informace potřebné

pro řízení palivoenergetického komplexu na úrovni FMPE,

- jednorázová šetření organizovaná kompetentními ústředními orgány státní správy,

- informace poskytované pro plán a státní rozpočet,

předkládané koncerny a přímo.řízenými organizacemi resortu na FMPE.

Směrnice č. 5/1987 však ruší zasílání všech resortních, koncernových a vnitro-
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resortních výkazů z koncernů a přímo řízených organizaci na FMPE, pokud nejsou

přímo uvedeny v Přílohách 1, 2, 3, 4.

3.3 Zásady řízrení a koordinace soustavy výkazů na úrovni FMPE

1. V souladu s opatřením č. 21/1986 k postupu zabezpečení racionalizace zpracování

a předkládání výkazů v resortu FMPE v období 3. pětiletky je garantem celoresort-

ního řízení, koordinace a racionalizace soustavy výkazů náměstek ministra pro

ekonomiku FMPE. Výkonným a koordinačním útvarem je odbor plánování a ekonomických

informací FMPE.

2. Odbor plánování a ekonomických informací FMPE:

- posuzuje požadavky odborných útvarů FMPE na předkládání dalších výkazů z kon-

cernů a přímo řízených organizací resortu na FMPE. Po ověření oprávněnosti těch-

to požadavků vyžádá legalizaci předkládání každého resortního, resp. vnitrore-

sortního výkazu FMPE u kompetentního orgánu /zpravidla FSÚ/. Po legalizaci

/schválení/ předkládání každého resortního výkazu FMPE zařadí každý konkrétní

výkaz do centrální evidence podle Příloh 1, 2, 3 a 4;

- registruje všechny druhy výkazů vyžadovaných odbornými útvary FMPE od podříze-

ných organizačních jednotek resortu a vede o nich centrální evidenci formou

přehledů jednotlivých kategorií výkazů podle Příloh 1, 2, 3, 4;

- přiděluje každému výkazu identifikační kód formuláře výkazu /IKF/ a kontroluje

jeho formální náležitosti;

- uplatňuje u resortních výkazů /Přílohy 1 a 2/, koncernových výkazů /Příloha 3/

a vnitroresortních výkazů /Příloha 4/ všechna racionalizační opatření uvedená

v závazných pokynech opatření č. 21/1986 k zabezpečení zpracování a předkládá-

ní výkazů v resortu FMPE v období 8. pětiletky, včetně formální úpravy výkazů

v návaznosti na instrukci FSÚ o závazné úpravě statistických výkazů;

- vytvoří ve spolupráci s odborem rozvoje systémů řízení FMPE v průběhu 8. pěti-

letky automatizovaný metainformafiní systém /METAS/ o soustavě výkazů na úrovni

FMPE a bude jej udržovat v aktuálním stavu /azurite/;

- vydává podle potřeby dodatky ke směrnici č. 5/1987 případně ji v průběhu 8.

pětiletky novelizuje. Zajistí plnou informovanost všech odborných útvarů FMPE

a všech koncernů o každé takové změně;

- jmenuje gestory výkazů, tj. hlavní /kmenové/ uživatelské odborné útvary FMPE,

které přejímají za FMPE každý konkrétní výkaz, jakož i další uživatelské útva-

ry FMPE, které příslušný výkaz využívají.

3.4 Zásady využívání soustavy výkazů odbornými útvary FMPE

Odborný útvary FMPE, které jsou gestory výkazů jako hlavní uživatelské /kmeno-

vé/ odbory FMPE, využívající některý/é/ z výkazů z aktuální resortní soustavy výka-

zů:

- provedly analýzu využívání údajů z koncernových výkazů a navrhly nezbytně vyžado-

vané údaje pro zařazení do dávek RÚIS;

- navrhuj í - po dohodě s odborem plánování a ekonomických informací FMPE - obsah

a jednotnou formu pro resortní výkazy FMPE a vnitroresortní výkazy FMPE;

- přebírají od koncernů a přímo řízených organizací FMPE jednotlivé druhy výkazů
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za ty oblasti, které spadají do kompetence jejich odborné působnosti v souladu

se sloupcem "Příjemce" v Přílohách 1, 2, 3, 4j

- zabezpečují věcnou a formální kontrolu správnosti předkládaných výkazů. Na zjiš-

těné nedostatky upozorní vykazující jednotku, případně odbor plánování a ekono-

mických informací FMPE;

- předávají /zapůjčují/ výkazy, případně jejich kopie dalším uživatelským útvarům

FMPE;

- předkládají odboru plánování a ekonomických informací FMPE případné požadavky na

změny nebo úpravy výkazů uvedených v Přílohách 1, 2, 3, 4, jakož i požadavky na

registraci /a je-li třeba i legalizaci/ pro každý nově vyžadovaný výkaz od koncer-

nů a nebo přímo řízených organizací FMPE na následující rok, a to vždy do konce

dubna běžného roku;

- nevyžadují od koncernů a přímo řízených organizací FMPE periodické předkládání

dalších výkazů anebo periodická statistická zjištování nad rámec schválených vý-

kazů podle Příloh 1, 2, 3, 4 k směrnici č. 5/1987, ani další výtisky výkazů uve-

dených v Přílohách 1, 2, 3, 4, které jsou k dispozici v jiném /kmenovém/ odborném

útvaru FMPE-,

- navrhuj í /ve spolupráci s odbory plánování a ekonomických informací FMPE a rozvoje

systémů řízení FMPE/ co možná nejširší využívání bezdokladového předávání údajů

jednotlivých kategorií výkazů /uvedených v kap. 3.2./ z koncernů a přímo řízených

organizací na FMPE prostřednictvím výpočetní techniky.

Všechny racionalizační záměry a činnosti v oblasti zdokonalování výkaznictví

a statistiky v resortu paliv a energetiky jsou realizovány v návaznosti /souladu/

na obdobné celostátní racionalizační a jednotící snahy ústředních orgánů státní sprá-

vy s průřezovou působností /SPK, FSťJ, FMF, aj/, jako jsou úpravy a změny ve státních

statistických a účetních výkazech, bezvýkazové předávání statistických dat na tech-

nických nosičím /počítačových médiích/, jednotná soustava národohospodářských uka-

zatelů, zdokonalování plánovací soustavy na vertikále SPK - odvětvová /resortní/

ministerstva - VHJ, postupující integrace dvou čs. základních informačních soustav

SEI a IPSR, atd. Výrazným racionalizačním nástrojem se přitom ukazuje i uplatnění

výpočetně techniky.

4. ZÁMĚRY ZVÝŠENÍ ÚROVHĚ VYUŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍJTECHNIKY VE STATISTICE A VÝKAZNICTVÍ

4.1 Využívání informací z celostátního automatizovaného statistického informačního

systému

Automatizovaný statistický informační systém /ASIS/ FSÚ poskytuje odvětvovým

resortům informační služby formou předávání komentovaných informací typu:

- měsíční přehled o plnění plánu v průmyslu,

- roční statistická ročenka,

- vybrané výstupní informace o palivoenergetické bilanci,

- mimořádné výstupní informace podle vyžádání resortu.

Odborné útvary FMPE - uživatelé statistických informací z ASIS zpracují pře-

hled jimi využívaných informací výše uvedeného typu a spolu s návrhem na jejich zdo-

konalení z hlediska výhledových potřeb resortu v 9. pětiletce je předloží do konce

roku 1988 odboru plánování a ekonomických informací FMPE. Ten ve spolupráci s odbo-
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rem rozvoje systémů řízení FMPE, Resortním a koncernovým výpočetním střediskem

/RKVS/ a VÚPEK připraví do konce roku 1989 návrh požadavků na zdokonalení těchto

informací celostátního ASIS z hlediska potřeb resortu FMPE a s přihlédnutím k racio-

nalizaci vzájemného využívání automatizovaně zpracovávaných informací mezi celostát-

ním informačním systémem /ASIS/ FSÚ a resortním informačním systémem /RÚIS/ FMPE

a předloží je Statistické radě FSÚ a Radě ekonomického výzkumu.

4.2 Rozvoj využívání výpočetní techniky v soustavě výkazů

Odbor rozvoje systémů řízení FMPE ve spolupráci s odborem plánování a ekonomic-

kých informací FMPE, zainteresovanými odbory FMPE - uživateli výkazů, VÚPEK a RKVS

zpracují do poloviny roku 1988 návrh na intenzivnější využívání výpočetní techniky

v resortní soustavě výkazů se zajištěním vazby na ASIS a koncernové soustavy výkazů

v těchto směrech:

- ve vybraných a odůvodněných případech využívat bezvýkazového /bezdokladového/ pře-

dávání státních statistických a účetních informací mezi ASIS a RÚIS na technických

nosičích /počítačově čitelných médiích/. Přednostně bude vhodné řešit automatizo-

vané zpracování těch státních výkazů, z nichž je podstatná část informací využívá-

na v RÚIS se snahou odstranit duplicitní informační toky;

- u schválených resortních výkazů využít ve vhodných případech možnosti jejich úplné-

ho automatizovaného zpracování od úrovně koncernů po FMPE a zavedení bezdoklado-

vého styku, tj. zrušení ručního vyplňování a předkládání resortních výkazů /obdob-

ně jako u koncernových výkazů - viz bod 4 v kap. 3.2./;

- uplatnit ve zdůvodněných případech u automatizovaně zpracovávaných výkazů dálkový

přenos dat mezi koncerny a FMPE;

- postupně v průběhu 8. pětiletky vybudovat automatizovaný resortní metainformační

systém METAS /viz též bod 2 v kap. 3.3./, který bude poskytovat základní informace

o soustavě výkazů na úrovni FMPE s odkazy na jejich příjemce, vykazující jednot-

ky, periodicitu, termíny předkládání, jednotně klasifikované a identifikované uka-

zatele, jejich definice, příp. algoritmy výpočtů, aj.;

- zabezpečit interaktivní a databázově orientovaný systém komunikace uživatelů s re-

sortní automatizovanou áoustavou výkazů, doplněný o možnost získávání tiskových

výstupů, časových řad a grafických výstupů.

V souladu s těmito záměry připravujeme pro roje 1987 experimentální ověřování

bezvýkazového přejímání statistických údajů palivoenergetického hospodářství /13//

tj. údajů celých státních statistických výkazů řady E /El-01, E2-01, E3-01 a E4-O2/

z ASIS-FSÚ do resortního informačního systému RÚIS. Zároveň připravujeme i experi-

mentální ověřování bezvýkazového předávání údajů z účelově vybraných státních sta-

tistických a účetních výkazů /celých výkazů Prům 2-12, tíč la-12, IV 1-12/ z infor-

mačního systému resortu FMPE do ASIS /16/; zatím pro podmínky koncernu OKD s výhle-

dem rozšíření /aplikace/ projektu automatizace bezvýkazového předávání statistických

údajů těchto výkazů do dalších koncernů resortu.

Jistou nejednotnost přístupů v zavádění bezvýkazového předávání/přejímání úda-

jů některých ústředních průřezových orgánů státní správy /např. FMF a FSÚ, aj./,

a tím i v jednotném usměrňování automatizace výkaznictví a statistiky v celé ČSSR,

lze příkladově doložit řadou úskalí bránících u nás rychlejší aplikaci bezdokladové-

ho předávání a přejímání dat na technických /počítačových/ nosičích /blíže např.

/li//.
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5. OBECNOST FORMULOVANÝCH ZÁSAD

Obdobná opatření, zásady a pokyny k zabezpečení racionalizace výkaznictví a

statistiky, formulovaná v kapitolách 3 a 4 a striktně /závazné/ vymezorA v opa^ror^

č. 21/1986 a směrnicí č. 5/1987 především pro dvě vrcholové řídící ÍÍÍ":-. -v: CSSCJ- J

FMPE /tj. pro úroveň FMPE a úroveň GŘ koncernů/, jsou povinny plně r o .:.ríiovat a ve

svých podmínkách vhodně aplikovat i jednotlivé koncerny resortu ta"-;í- ;••: . '.oHermo-

vou a podnikovou úroveň řízení v resortu FMPE /ti. pro vztah ííft kor,c;v/;i: - jojnot-

livé podniky a další organizační jccínotky kon:;ornu/v ráir.ci budování :;':•• '; -^'ých

účelových informačních systémů /KÚ1S/ jako int.cgr-iln.ich součástí vyt. •. *.:\-Í;C.• .- více-

úrovňového informačního systému /VÚIS/ resortu FMFE.

Zásady racionalizace výkaznictví a statistiky, foraiulcvsiip v kapitolách 3 a 4,

jsou natolik obecné povahy, že je lze přiměřeně a bez újmy na vypovídací .-.:.-:.opnosti.

celkem dobře aplikovat i v dalších resortech čs. národního hospodářství v f.c.iir.i.ť

pro libovolnou stratifikovanou úroveň řízení.

6. ZÁVĚR

Snažili jsme se poukázat na cíle a celkovou filosofii /strategii/ pťJ:;'upu

k systematickému, byE etapovitému zdokonalováni výkaznictví a statistiky v resoi;.;.

FMPE v období 8. pětiletky, včetně nástinu trajektorie jeho dosahování. VýzKo.v.r.-zw

podporu racionalizace výkaznictví a statistiky pro úroveň řízení FMPE za j i sv ;rj o

VTÍPEK, na koncernové a podnikové úrovni řízení při plném respektování oj.-.-, :.:

č. 21/1986 a směrnice č. 5/1987 pak jednotlivé koncerny resortu.

Jsme si vědomi toho, že jednou z příčin administrativní .'.áror i>c-&ti r i _--.-• í Ne-

obecná snaha nadřízených orgánů mít k dispozici nadbytečné ;-..r.orijt
1
. • re?:

 :
....".:-. .yuh

informací z podřízených organizací, nejednou vyžadovaných ní. nesr:::vál •..:••:•,. oiriiiuiá-

řích. Dochází k přetížení systému výkaznictví na celé řídící verti': íu y ?.\y;' c-cnoir- .

dublování toků i týchž statistických informací. Konstruktivní kritika ns.---.w-':-s--••. pře-

bujelého výkaznictví a statistiky proběhla v r. 1986 i v sovět skór; v/kazr ;..-;'-.í /4/

s cílem zrušit všechny neschválené formy periodického výkaznictví; v resort : FMPE

tak činí směrnice č. 5/1987 /viz též závěr kap. 3.2./.

Řízení a koordinace procesu racionalizace výkaznictví a statistiky v resortu

paliv a energetiky v 8. pětiletce probíhá v souladu s aplikací Hlavních směrů roz-

víjení souboru opatření ke zdokonalení plánovitého řízení národního hepo:': - tví

/ 2 / v podmínkách resortu, programu realizace dalších opatření v soustavě jjj .-,Y.ovitf !io

řízení národního hospodářství /9/, kde zdokonalení soustavy sociálně ekonor.u cK.ýc.h

informací se přímo vér.ujo kap. 6, část E, jakož i zásad přebudování hosj-n.'-i: ské'n.

mechanismu /19/. Konkrétixao- j.-rogramu realizace /')/ pro podmínky rer.c-r!"..: • V.iT. je

opatření č. 48/1986 ministra paliv a ^ner'jetiky CSSli /10/, kár úkoly raci; mii2jce

výkaznictví a statistiky jsou vnořeny do rodu 5, odst . '.-/ a bořit: 8, ods! . a.' řár-. ;

I tohoto opatření.

Trvalá, koordinovaná a řízená racionalisme'- v/
r
>:aznirtví <J &Lati:=*. iky se rr.usí

postupně stát nedílnou součástí zdokonalováni' iní jr:aacní obsluhy řízení' a c<.•• !iooo-

vání v resortu FMPE a permanentním procvsc-in zvyšování kvality systému ti/ .-;' resor-

tu jako celku.

Ve vztahu k uplatňování zásad prc'.udcvá:.;' Hospodářského mechanismu /I')/ dojde

v resortu FMPE ke kvalitativní a kvantitativní zv.éuč vertikál nic!, /i Horizontálních/
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informačních toků všeho druhu "pohybujících se" po vertikále /i horizontálně/ ří-

zení .
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUME

НАМЕРЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ К СТАТИСТИКИ В ВЦДСЖТЗЕ ТСГЛИЗ К ЭНЕРГЕТИКИ

ДЛЯ ПЕРИОДА 8-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Инн. Ярослав Веселы, к.т.и.

Периодическая отчетность и статистика являются важным компонентом всей инфор-

мационной системы для высшего управления ведомством топлиз и энергетики. В 1385-

1S86 гг. мы произвели анализ и оценку информационных потоков между концернами

/ПХО/ ведомства и Федеральным министерством топлив и энергетики с целевым напра-

влением на область отчетности и статистики. Целью этого анализа было как можно

больше способствовать понижению административной требовательности высшего упра-

вления, ведомством и формулировать исходные пункты для по-этапного процесса рацио-

нализации отчетности и статистики, которую в 8-ой пятилетке направляет постанов-

ление !."' 21/1986 министра топлив и энергетики ЧССР.

Наряду с коротким обобщением существенных выводов из анвлиза информационных

потоков отчетного /показательного/ типа между концернами и Федеральным министер-

ством топлив и энергетики доклад приводит цели и общую философию /стратегию/ под-

хода к систематическому усовершенствованию отчетности и статистики в ведомстве

в 8-ой пятилетке. Формулирует основные принципы представления системы отчетных

материалов на Федеральное министерство топлив и энергетики, принципы управления

и координации системы отчетных материалов на министерстве, принципы использования

системы отчетов специализированными отделами министерства и намерения использова-

ния средств вычислительной техники в статистике и отчетности ведомства.

INTENTIONS OF RATIONALIZATION OF REPORTING AND STATISTICS IN THE BRANCH OF FUEL

AND ENERGY IN THE 8th FIVE-YEAR PLAN

Jaroslav Veselý, Engr., CSc.

Periodical reporting and statistics make an important part of the whole

information system for top management of the branch of fuel and energy. In 1985-

-1986, we have realized analysis and evaluation of information flows between the

concerns in the branch and Federal Ministry of Fuel and Energy with orientation

to reporting and statistics. The aim of this analysis was to contribute as most

as possible to reduction of the administrative work in top management of the branch

and to formulate the starting points for the stacrewise process of rationalization

of reporting and statistics in the branch which is controlled by the Decree No.

21/1986 of the Minister of Fuel and Energy in Czechoslovakia for the period of

the 8th five-year plan /1986-1990/ at the top level.
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In addition to brief summarization of substantial conclusions of the analysis

of information flows of the reporting /indication type/ between the concerns and

Federal Ministry of Fuel and Energy, the contribution reports on ojectives and

general philosphy /strategy/ of the approach to systematical perfection of reporting

and statistics in the branch during the 8th five-ysar plan. It formulates main

principles of submitting the sets of reports to the Ministry, principles of

management and co-ordination of the reporting system in the Ministry, principles

of taking advantage of the reporting system by the special departmens of the

Ministry and the intentions of broader use of computer technique in statistics

and reporting of the branch.

VORHABEN DER RATIONALISIERUNG DER NACHWEISUNG UND STATISTIK IM RESSORT

DER BRENNSTOFFE OND ENERGIE Ft)R DIE PERIÓDE DES 8. FONFJAHRPLANS

Dipl.-Ing. Jaroslav Veselý, CSc.

Periodische Nachweisung und Statistik bilden einen wichtigen Teil des ganzen

Informationssystems fiir Gipfelleitung des Ressorts der Brennstoffe und Energie.

In den Jahren 1985-1986 haben wir Analyse und Auswertung der Informationsflusse

zwischen den Konzernen des Ressorts und dem Foderalministerium fiir Brennstoffe

und Energie mit Zwecksorientierung auf das Gebiet der Nachweisung und Statistik

durchgefiihrt. Ziel dieser Analyse war der Kerabsetzung der administrativen An-

spruchsvolligkeit der Gipfelleitung des Ressorts hochstmoglich beizutragen und die

Ausgangspunkte fur den Etappenprozess der Rationalisierung der Nachweisung und Sta-

tistik im Ressort zu formulieren, der fiir die Perióde des 8. Fiinf jahrplans /1986-

1990/ die Verordnung No. 21/1986 des Ministers fur Brennstoffe und Energie der ČSSR

die gewiinschte Richtung auf dem Gipfelniveau gibt.

Neben kurzer Zusammenfassung wesentlicher Schlússe der Analyse der Informa-

tionsflússe des Nachweistypes /Kennzifferntypes/ zwischen den Konzernen und dem

Foderalministerium fur Brennstoffe und Energie der Beitrag fiihrt die Ziele der

gesamten Strategie /Philosophie/ des Herantretens an systematische Vervollkommnung

der Nachweisung und Štatistik im Ressort im Verlauf des 8. Fiinfjahrplans an. Er

formuliert die Hauptprinzipe der Vorlage der Nachw^ise dem Ministerium, die Prinzipe

der Leitung und Koordinierung des Nachweissystems im Ministerium, die Prinzipe

der Ausnutzung des Nachweissystems seitens der Fachabteilungen des Ministeriums

und Vorhaben zur hôheren Ausnutzung der Mittel der Rechentechnik in der Statistik

und Nachweisung im Ressort.
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Koncepcia výstavby prečerpávacích vodných elektrární
v československej elektrizačnej sústave

Ing. Vladimír Belovič, ing. Anton Darmo, CSc,
ing. Štefan Hromada, CSc, ing. Jozef Nedorost, CSc.

1. ÚVOD

Jadrová energetika je vzhladom na špecifické podmienky palivoenergetickej zá-

kladne v ČSSR jediným reálnym riešením palivoenergetického problému u nás pre budú-

ce obdobie. V prvej etape výstavby je jadrový program orientovaný na využitie pre-

vádzkovo overeného typu tlakovodného reaktora W E R 440, celkove bude v ČSSR posta-

vených 12 blokov. V druhej etape sa čsl. jadrový program opiera o intenzifikovaný

typ tlakovodného reaktora VVER 1000, ktorý má v porovnaní s predchádzajúcim typom

vyššie technicko-ekonomické ukazovatele.

So vzrastajúcim podielom jadrových zdrojov sa bude v značnej miere menit aj

celková štruktúra zdrojov v elektrizačnej sústave /ES/. Podiel manévrovateíných zdro-

jov klesá nielen relatívne, ale i absolútne, v súvislosti s postupným vyraáovaním

kondenzačných elektrární z prevádzky. Analýzy rozvoja výrobnej základne ES /I, 2/

poukazujú na problémy vznikajúce vo využívaní jednotlivých druhov zdrojov, v zais-

£ovaní regulácie a dynamiky ES, ktoré vyplývajú z neprispôsobenia skladby zdrojov

k predikovaným priebehom zataženia. Reálna volba nových zdrojov je popri využití

hydroenergetického potenciálu tokov obmedzená prakticky na dva druhy - jaderné elek-

trárne /JE/ a prečerpávacie vodné elektrárne /PVE/, pričom tendencie vyrovnávania

DDZ cez pracovné dni pretrvávajú. Hoci JE sú svojimi technicko-ekonomickými charak-

teristikami predurčené pre prevádzku v základnom zatažení, je nutné perspektívne

uvažova€ s potrebou ich práce v oblasti premenlivého za£aženia a prípadnej regulá-

cie ES.

Preto treba prešetri£ faktory obmedzujúce regulačnú prevádzku JE. Druhú stránku

tvoria otázky ekonomickej účelnosti takejto prevádzky. Výstavbou veíkých PVE s týž-

denným akumulačným cyklom a ich spoluprácou s JE je možné vznikajúce problémy zmier-

nit a zároveň zvýši£ spoíahlivost a hospodárnost prevádzky ES.

2. PREVÁDZKA JE V ES A ICH SPOLUPRÁCA S PVE S TÝŽDENNÝM AKUMULAČNÝM CYKLOM

Pre analýzu prevádzky JE v rozvoji ES ČSSR sa využili práce EGÚ Brno /I, 3, 4/,

ktoré obsahujú variantné modelové riešenie prevádzky ES pre prierezové roky 1995,

2000 a 2005. Analyzovala sa prevádzka JE v ES pre varianty priebehov zataženia A a

B. V uvedených obdobiach sa neuvažuje s prevádzkou nových PVE s týždenným akumulač-

ným cyklom a model prevádzky ES zatia£ neriešil týždennú akumuláciu PVE.

Východzím podkladom pre prešetrovanie prevádzkových situácií v čs. ES bol dia-

gram za£aženia prognózovaný pre r. 1990 vo variante "Podzim 84".

Variant A bol vytvorený z uvedeného variantu tak, že bol stabilizovaný tvar a

ukazovatele uvedeného diagramu zataženia i pre prierezové roky 1995, 2000 a 2005.

Variant B bol vytvorený z diagramu za£aženia vo variante "Podzim 84" tak, že

sa zmenila amplitúda za€aženia, ale zostal zachovaný celkový energetický obsah
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i obsah diagramu pod a nad strednou hodnotou za€ažtínia. Nové diagramy boli odvodené

tak, že koeficient nerovnoměrnosti DDZ letného obdobia r. 199O bol zachovaný i v člal-

ších prierezových rokoch.

Simulácia prevádzky JE v modelových výpočtoch zohíadňuje zásadu o ich maximálne

využívanie, sú nasadzované do základného pásma zaťaženia na pohotový výkon, pokial

tomu nebránia systémové vplyvy. Nevyužitie JE v plnom rozsahu je spôsobené

- nízkym za£ažením v ES, keď okrem vodných elektrární a JE nie sú k dispozícii žiad-

ne dispečerský riaditelné zdroje /víkend/,

- v dennej zostave sú nasadené KE, ktoré ale v priebehu poklesu denného zataženia

nie je možné z technických dôvodov odstavi£, pričom pokles zataženia sa premietne

do zníženia zaťaženia JE.

Tieto systémové vplyvy nadobúdajú na význame od roku 2000.

Pri analýze prevádzky JE sa vypočítala uvolnená enerejia z JE cez soboty a nede-

le pre všetky prierezové roky /rozdiel medzi výrobou JE v pracovnom a víkendovom

dni/ a tomu príslušné hodnoty zníženia výkonu JE na víkend oproti pracovnému dňu

i potrebu odstávok blokov W E R 440 v prierezových rokoch 2000 a 2005.

Z analýzy vyplýva:

Rok 1995:

Uvolnená energia z JE činí 91,088 GWh vo variante A a 30,245 GWh vo variante

B. Sú to hodnoty malé, 0,22 %, resp. 0,07 % ročnej výroby JE a aj výkonové zmeny JE

sú uskutočniteíné bez problémov a bez potreby odstávok bloku vo víkendových dňoch.

Rok 2000:

Uvolnená energia z JE cez víkendy je už značná, cca 1487 GWh vo var. A a 1031

GWh vo var. B, tj. 2,54 % resp. 1,75 % ročnej výroby JE. K uvolneniu energie dochád-

za každý víkend, pričom sa znižuje za£aženie JE s blokmi W E R 440. Maximálne zníže-

nie je v nedeíu 1. až 3. týždeň v oboch variantoch a to o 1947 MW, resp. 1365 MW.

V sledovanom roku bude vo var. A odstavených cez soboty 11 blokov a cez nedele 66

blokov, vo var. B 4 a 27 blokov. Zbytkový uvolnený výkon z JE do výšky pohotového

výkonu jedného bloku sa odreguluje v ostatných blokoch W E R 440, ktoré sú v prevádz-

ke. Každý blok bude odstavovaný v roku cez sobotu priemerne 1,22 krát, v nedeíu 7,33

krát - var. A /vo variante B sú priemerné odstávky cca 2,5 krát menšie/, samozrejme

s vážnymi ekonomickými dôsledkami.

Rok 2005:

Víkendová uvoínená energia z JE je cca 4648 GWh vo var. A a 3546 GWh vo var.

B, tj. 5,9 %, resp. 4,45 % ročnej výroby JE. V dôsledku systémových vplyvov dochád-

za k velkému zníženiu za£aženia JE cez víkend. V letných týždňoch cez nedeíu uplat-

nený výkon JE nedosahuje ani 50 % ich pohotového výkonu /42,5 % var. A, 47,6 %

var. B/. Maximálna hodnota zníženia výkonu JE oproti pracovnému dňu je na konci roka,

a to o 3725 MW var. A a o 2904 MW var. B. V modelových výpočtoch prevádzky ES/3/

sa uplatňuje zásada režimu práce JE s blokmi W E R 1000 v základnom za£ažení, v týž-

dennej regulácii sú pokiaí možno len bloky W E R 440. Pokles zataženia ES na víkend

by si vyžadoval odstávky blokov W E R 440. V 18 týždňoch roka dochádza k odstávke

/var. 2/ všetkých pohotových blokov W E R 440, priemerne sa týždenne odstavuje 78 %

blokov. Cez soboty sa v sledovanom roku odstavuje 145 blokov /každý blok priemerne

16,1 krát/, cez nedele 284 blokov /31,6 krát/. Vo var. B sú odstávky menšie. Pri
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zohladnení obmedzení regulovatelnosti JE vychádza, že takáto prevádzka blokov W E R

440 je technicky nemožná. Bude musieť dochádzať k odlahčovaniu JE s blokmi W E R 1000

s nepriaznivým ekonomickým dopadom so znížením spoíahlivosti a tým aj bezpečnosti

prevádzky JE.

Z uvedenej analýzy prevádzky JE v rozvoji EŠ vidie€ technickoekonomicku nevy-

hnutnosť víkendovej akumulácie uvolnenej energie z JE. Akumuláciu možno prevádzať

viacerými spSsobmi - pomocou PVE, tepelnou akumuláciou, výrobou vodíka a pod.V PVE

sa jedná o akumuláciu elektrickej energie s pomerne dobrou účinnosťou, nie sví via-

zané k jednej lokalite JE, zhodnocujú základnú energiu na špičkovú a môžu plnit dy-

namické služby v ES. Preto sa aj pripravujú do výstavby veíké PVE s týždenným aku-

mulačným cyklom - PVE Křivoklát /ukončenie výstavby k r. 2000/ a PVE Ipel /k r.2005/

Pri posúdení spolupráce PVE s JE v týždennom režime sa postupovalo tak, že

v rokoch 2000 a 2005 sa uvažovalo s nasadením týchto PVE do ES. Nakolko v súčasnosti

nerieši simulačný model prevádzky ES priamo týždennú akumuláciu, previedli sa vý-

počty ručne tak, aby sa, pokiaí to dovolí priebeh DDZ, zachovalo rovnaké zníženie

zaťaženia po celý víkend. PVE Křivoklát sa uvažovala vo variantnej velkosti užitko-

vého objemu hornej akumulačnej nádrže V . s príslušnou spotrebou elektrickej ener-

gie na načerpanie plnej nádrže E~ :

48 mil.m
3
 - E g

e r s
 35 780 MWh,

38 mil.m
3
 - E

g e r
= 28 325 MWh,

28,8 mil.m
3
 - E

ge
=

r
 21 455 MWh.

PVE-Ipeí sa uvažuje v jednom variante
 E
g

e r
 " 18 080 MWh. Inštalovaný výkon PVE

Křivoklát je 1032 MW a PVE Ipel 594 MW.

Výsledné hodnoty uvolnenej energie z JE a akumulácie v PVE sú uvedené v grafic-

kej forme na obrázkoch č. 1 až 4.

Z výsledkov vyplýva:

- v r. 2000 z pôvodne uvolnenej energie z JE vo var. A /var. B/ akumuluje FVE Kři-

voklát I - 85,4 % /95,9 %/, II - 77 % /9O,4 %/, III - 64,5 % /8O,9 %/, k uvolne-

niu energie z JE a tým k zníženiu ich zaťaženia cez víkend dochádza len počas:

PVE Křivoklát 1 - 1 2 /6/ týždňov, II - 22 /10/ týždňov, III - 30 /17/ týždňov.

Zhladiska velkosti akumulácie je najvýhodnejší variant PVE Křivoklát I. Týždenná

regulácia JE je pri všetkých variantoch PVE Křivoklát bez problémov.

- v r. 2005 z pôvodne uvolnenej energie z JE vo var. A /var. B/ akumuluje PVE Kři-

voklát I - 40 % /49,4 %/, PVE Křivoklát I + Ipel - 58,8 % /69,7 %/. Hodnoty s PVE

Křivoklát II sú o cca 10 %menšie. Odregulovanie zníženia zaťaženia JE len blokmi

W E R 440 je vo var. A pri akumulácii samotnou PVE Křivoklát z hladiska spolahli-

vosti ich prevádzky nemožné, vo var. B je uvedená regulácia na hranici únosnosti.

Iba nasadenie oboch PVE môže tento nepriaznivý stav riešiť.

Variant B od variantu A sa líši tvarom DDZ, ktorý sa nedá zmeniť rýchlo a admi-

nistratívnou formou. Zmena priebehov DDZ je dlhodobý proces, ktorý ovplyvní hospo-

dársky i sociálny život spoločnosti. Preto sa dá predpokladať, že v uvedenom časo-

vom období bude mať priebeh DDZ tvar medzi var. A a B.

3. EKONOMICKÉ HODNOTENIE SPOLUPRÁCE PVE S TÝŽDENNÝM PREČERPÁVACÍM CYKLOM A JE

Z výsledkov výskumnej správy /3/ vyplýva, že v rokoch 1995, 2000 a 2005 bude

144



potrebné v sobotu a v nedelu odstavovat JE a znižovat ich výkon. Z týchto dôvodov

sme posúdili varianty JE pracújúcich do ES bez spolupráce s PVE a varianty v spolu-

práci s PVE. Výsledky sú v tab. č. 1 a č. 2.

4. ZŽVER

Z analýzy víkendovej akumulácie uvolnenej energie z JE a zároveň narastajúceho

nedostatku regulačných výkonov v perspektíve rozvoja ES v práci /&/ vyplýva technic-

koekonomická nevyhnutnosť výstavby velkých PVE s týždenným prečerpávacím cyklom a to

PVE Křivoklát k r. 2000, PVE Ipel k r. 2005 a k r . 2O1O aspoň ešte jednu veíkú týž-

dennú prečerpávaciu vodnú elektráreň. V perspektíve rozvoja ES pri zvyšovaní podie-

lu JE je treba rieši€ '-.iež zvýšenie bezpečnej a spolahlivej regulovatelnosti novo-

vybudovaných JE. PVE s týždenným akumulačným cyklom by mali slúži£ predovšetkým k

pokrývaniu DDZ a PVE s dennou akumuláciou plni€ dynamické funkcie v ES.
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CONCEPTION OF CONTRUCTION OF PUMP STORAGE PLANTS IN THE CZECHOSLOVAK

ELECTRIFICATION SYSTEM

Vladimír Belovič, Engr., Anton Darmo, Engr., CSc. , Stefan Hromada, Engr. , C S c ,

Jozef Nedorost, Engr., CSc.

Conception of the construction of pumped storage plants in Czechoslovakia

till 2005 is described in connection with the development of nuclear power plants

in the electrification system. Analysis of operation of nuclear power plants in

the investigated period confirmed technical and economic necessity to store the

weekend energy from nuclear power plants. This will require construction of new

pump storage plants with a weekly accumulation cycle.

KONZEPTION DER PUMPENSPEICHERWERKE IM ELEKTROENERGIESYSTEM DER CSSR

Dipl.-Ing. Vladimír Belovič, Dipl.-Ing. Anton Darmo, CSc, Dipl.-Ing. Stefan

Hromada, CSc, Dipl.-Ing. Jozef Nedorost, CSc.

Der Beitrag bringt die Aufbaukonzeption der Pumpenspeicherwerke in der ČSSR

bis zum Jahre 2005 im Zusammenhang mit der Entwicklung der Kernkraftwerke im

Elektroenergiesystem. Die Analyse des Betriebes der Kernkraftwerke im behandelten

Zeitraum hat die technisch-okonomische Unvermeidlichkeit der Wochenendspeicherung

der Energie von Kernkraftwerken bestätigt. Dies verlangt neuen Aufbau von Pumpen-

speicherwerken mit der Wochenendspeicherung.
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Tabulka č. 1 - JE pracuje v ES bez spolupráce s PVE pri znížených výkonoch

a odstávkach v sobotu a nedeíu

likazovateí

1

2

3

4

5

6

7

8

Uvoínená

energia

Náklady národnej
práce /NNP/ na
uvolnenú" energiu

Palivová zložka

NPP - bez palivovej

zložky

Neaktualiz.NNP
na nevyužitú uvolne-
nú energiu z JE
za 25 rokov

Aktualizované NNP na
nevyužitú uvolnenú
energiu za 25 rokov

Neaktualiz.NNP bez
palivovej zložky za
25 rokov

Aktualiz.NNP bez pa-
vovej zložky za
25 rokov

Variant

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Jednotka

MWh

mil.Kčs
za rok

mil.Kčs

Rok

1995

91O88

30245

43,722

14,518

—

——

—

—

—

2000

1486902

1030612

743,451

515,306

91,816

63,64O

651,589

451,665

18586,275

12882,650

11002,554

7552,171

16289,725

11291,650

9643,061

6684,190

2005

4648374

3545729

2324,187

1772,864

287,037

218,948

2037,050

1553,915

58104,675

44321,600

34396,340

26237,146

50926,250

38847,900

30146,914

22996,869
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Tabulka č. 2 - Hodnotenie ekonomického efektu spolupráce JE a PVE s týždenným

prečerpávacím cyklom

t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ikazovatel

Uvolnená
energia
z JE

Uvolnená
energia
z JE upo-
trebená na
čerpanie
PVE

Akumulovaná
špičko vá
energia

Tržby za
ročnú aku-
mulov.
energiu

Anuitné
/převedené/
náklady

Priemerný
ročný zisk

Neaktualizo-
vaný
zisk za
50 r.

Aktualizo-
vaný
zisk
za 50 r.

Nevyužitá
uvolnená
energia

Jed-
notka

MWh

mil.
Kčs

mil.
Kčs

MWh

Rok 2000

PVE Křivoklát I*

A

1486902

1269480

977500

879,749

715,986

163,762

8188,146

3139,074

217422

B

1030612

988318

716005

716,005

557,412

86,992

4349,601

1667,462

42294

Rok 2005

PVE Křivoklát I
X

+ Ipel

A

4648374

2732736

21O42O6

1893,785

1486,200

407,585

20379,270

7812,589

1915638

B

3545729

2469938

1901852

1711,666

1343,680

387,986

19399,300

7436,915

1075791

K Křivoklát I - P. 1032 MW, zásobný objem hornej nádrže 48 mil. m
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Obr.č. 2 Grafické znázornenie uvolnenej energie
z JE cez sobotu a nedelu a jej akumulácia
týždennou PVĽ k roku 2000 - variant B

70 .
- uvoínená energia z JE cez sobotu a medelu
neakumulovaná týždennou PVE

60

- uvolnená energia z JE cez sobotu a nedelu
akumulovaná týždennou PVE Křivoklát I.

50

čiara energetického obsahu
PVE Křivoklát I.

40 týždeň
50 52
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Obr.č. 3 Grafické znázornenie uvoínenej energie
z JE cez sobotu a nedelu a jej akumulácia
týždennou PVE k roku 2005 - variant A

x:

ro
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(II

HO

<D
C
"o

- uvolnená energia z JE cez sobotu a nedelu
neakumulovaná týždennou PVE

- uvoínená energia z JE cez sobotu a nedelu
akumulovaná týždennou PVE Křivoklát I + Ipel

150.

čiara energetického obsahu
PVE Křivoklát I + Itel

100 -

50

10 2O 30 40 5O 52
týždeň
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Obr.č. 4 Grafické znázornenie uvolnenej energie
z JE cez sobotu a nedelu a jej akumulácia
týždennou PVE k roku 2005 - Variant B
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uvolnená energia z JE cez sobotu
a nedeíu neakumulovaná týždennou PVE

150

uvolnená energia z JE cez sobotu a nedeíu
akumulovaná týždennou PVE Křivoklát I + Ipel

100 "

čiara energetického obsahu
PVE Křivoklát I + Ipel

týždeň
50 5
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Otázky koncentrácie výkonu
blokov VVER 1000 na jednej lokalite

Ing. Jan Roušek, CSc, ing. Jozef Kysel, ing. Vladimír Sládek

1. ÚVOD

Stupeň využívania územia ČSSR je značne vysoký. HÍadanie vhodného umiestnenia

akéhokoívek väčšieho technického diela je preto náročný proces, ku ktorému v prípa-

de lokalizácie jadrových zdrojov pristupujú ešte limitujúce podmienky a vylučujúce

kritéria. Vychádzajúc z tejto skutočnosti bola pred 10 rokmi stanovená východzia po-

žiadavka na Terplán vyhĺadávat lokality pre výstavbu JE s kapacitou 4000 MW na jed-

nej lokalite. Tak je založená aj výstavba prvej čs. JE s blokmi W E R 1000 na lokali-

te Temelín /JETE/, kde v období 1992 až 1997 budú uvedené do prevádzky 4 bloky W E R

1000. Rovnakú podmienku kapacity lokality 4000 MWe splňujú aj pripravené lokality

na východnom Slovensku v Kecerovciach /JEKE/, vo východných Čechách v Opatoviciach

/JEOP/ a na severnej Morave v Blahutoviciach /JEBLA/.

Vzniká otázka, či .plne využi£ túto kapacitu lokality tak, ako tomu bude u JETE,

alebo na jednotlivých lokalitách budova£ v prvej etape iba 2 bloky W E R 1000 a áal-

šiu etapu výstavby realizova£ k termínu dožívania prvej generácie týchto blokov na

lokalite.

Hlavné výhody pre koncentráciu výkonu 4 x W E R 1000 na jednej lokalite sú

- plné využitie organizačných výhod sústredenia stavebných a montážnych kapacít

- s tým spojené nižšie investičné náklady a aj súvisiace investície

- vyššie tempo výstavby.

Nevýhody koncepcie 4 blokov W E R 1000 na jednej lokalite sú

- obtiažnos£ využitia celého inštalovaného výkonu na dodávky tepla

- vyvolané nároky na zabezpečovanie dodávky tepla deficitnými fosílnymi zdrojmi

na iných lokalitách

- zvýšené náklady na vyvedenie el. výkonu a na prenosy

- jednorázové vyčerpanie kapacity lokality spojené s vytvorením problému riešenia

zásobovania teplom a ďalších socioekonomických problémov oblasti po ukončení pre-

vádzky JE.

Súhrnne možno charakterizova£ výhody kumulácie výkonu ako prejavujúce sa v

blízkom časovom horizonte, výhody nižšej koncentrácie výkonu /jeho "rozptylu"/ sa

prejavia v äalšej perspektíve.

V nasledujúcom sa budeme zaobera£ niektorými z uvedených aspektov spolu s po-

kusom o ich kvantifikáciu /I/.

2. ZŽMERY A PROGNÓZA VÝSTAVBY JE S W E R 1000 V ČSSR

Doterajšie zámery výstavby JE v ČSSR /2/ počítajú s 11 280 MWe inštalovaného

výkonu v JE do r. 2000 a 16 280 MWe do r. 2005. Ide o úlohy velmi náročné kapacitne,
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organizačne aj nákladové, znamenajú uviest v 10. a 11. päťročnici /roky 1996 až

2005/ do prevádzky 8 blokov W E R 1000 s priemerným časovým krokom uvádzania do pre-

vádzky 16 mesiacov. Okrem dokončenia výstavby 4 blokov W E R 1000 JETE je zámer do

konca r. 2005 uviest do prevádzky äalších 7 blokov W E R 1000. Realizácia tohto zá-

meru do r. 2005 je možná výstavbou 2 blokov na každej z troch pripravovaných loka-

lít a äalšieho bloku na novej lokalite resp. lokalite s dožívajúcimi blokmi W E R

1000, alebo výstavbou 4 blokov na jednej z uvažovaných lokalít, 2 blokov na druhej

lokalite a jedného z dvoch blokov na tretej uvažovanej lokalite, na inej lokalite

alebo na lokalite s dožívajúcimi blokmi W E R 440.

V priebehu 12. päťročnice sa do prevádzkového kludu začnú uvádzať prvé čs. blo-

ky W E R 440. Ich väzby v území /zainvestovanost, urbanizácia, dopravný systém, so-

ciálne štruktúry, zásobovanie oblastí teplom ap./ si vynucujú realizáciu äalšej ge-

nerácie jadrových blokov v danej oblasti.

Pri tempe výstavby obmedzenom technickorganizačne aj objemov použitelných in-

vestícií by realizácia 4 blokov W E R 1OOO na niektorej z troch pripravovaných loka-

lít výstavbu na inej lokalite vytlačila do obdobia po roku 2OO5, kedy už bude aktu-

álna náhrada dožívajúcich blokov W E R 440. Tak by realizácia na niektorej z teraz

pripravovaných troch lokalít bola výrazne oddialená najmä pri zvažovaní áalších lo-

kalít JE /Severné Čechy, Stredné Čechy/.

3. ROZPOČTOVĚ NŽKLADY STAVIEB JE, VYVOLANĚ A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Údaje rozpočtových nákladov pre tri uvažované lokality JEKE, JEOP a JEBLA v

štúdiách k investičným zámerom vychádzali z upresnených rozpočtových nákladov JETE

/3, 4, 5, 6/. Rozpočtové náklady pre varianty 4 x W E R 1000 neboli stanovené. Akc

je zrejmé z tabulky T-l, položky v rozhodujúcich hlavách rozpočtov JEKE, JEOP a

JEBLA sa od seba odlišujú iba nevýznamné, a preto uvažujeme stredné hodnoty.

Tabulka č. 1

hlava
roz-
počtu

I

II

III

VI

VIII

XI

Spolu

Spolu

názov

Projektové práce

Prevádzkové súbory

Stavebné objekty

Vedíajšie náklady

Rezerva

Náklady hrad.z pre-
vádzk.prostriedkov
/včít.paliva/

hl. II až VIII

hl. I až XI

1

JETE

2,

30,

14,

2,

4,

14,

51,

69,

78

66

20

39

29

03

92

58

RN /

2

JEKE

1,33

17,52

8,15

1,45

3,51

7,78

30,82

40,64

/mid Kčs/

3

JEOP

1,33

17,47

7,48

1,41

3,42

7,7

29,97

39,60

4

JEBLA

1,35

17,65

8,31

1,47

3,55

8,04

31,17

41,10

1

17

7

1

3

7

30

40

5

0

,337

,55

,98

,44

,49

,84

,65

,45

k

0

O

0

0

0

0

0

0

6

5

T"
,48

,57

,56

,60

,81

,56

,59

,58

Podrobnejším rozborom nákladov na stavebné objekty JE 4 x W E R 1OOO a JE 2 x

W E R 1000, kde sa skúmali jednotlivé výstavbové činnosti, sa dospelo k výsledku,

že úhrnný náklad na tieto objekty a činnosti pre JE 2 x W E R 1000 je daný koeficien-

tom 0,59 pri porovnaní s odpovedajúcimi nákladmi JE 4 x W E R 1000,čo súhlasí so zá-

vermi v tabulke T-l.
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Merné investičné náklady /MIN/ z hl. II až VIII rozpočtu sú uvedené v tabuíke

T-2.

Tabulka č. 2

hl. II až VIII

/mld Kčs/

MIN

/Kčs/kW.
nst
/

JE 2x1000

30,65

15 325

JE 4x1000

51,92

12 980

MIN .
'MIN

 2

0,85

Z híadiska rozpočtových nákladov vlastnej stavby JE je zrejmé výhodnejší va-

riant 4 x W E R 1000, než dve JE 2 x W E R 1000, a to o 9,4 mld Kčs.

Vyvolané a súvisiace investície

Pri komplexnom vyhodnocovaní výstavby JE nie je však postačujúce vychádza£ iba

z porovnania základných prepočtov stavieb. Do úvahy je potrebné zahrnút aj súvisia-

ce investičné akcie vyvolané výstavbou JE a zároveň je treba zohíadnit ich využitel-

nos€ v perspektívnych časových súvislostiach. Pritom treba předpokládat, že na loka-

lite, kde bude postavená JE 2 x W E R 1000, dôjde k dostavbe ďalších blokov JE, kto-

rých uvedenie do prevádzky bude nadväzovaC na ukončenie prevádzky prvých dvoch blo-

kov.

Doba životnosti JE či 2 x alebo 4 x W E R 1000 je v dokumentácii uvažovaná 25 ro-

kov. V prípade JE 2 x W E R 1000 s dostavbou ďalších blokov by celková životnos£ JE

bola okolo 50 rokov. V elektrárni samotnej a aj v rámci vyvolaných a súvisiacich in-

vestícií je množstvo objektov a zariadení, ktoré je možno využíva€ bud priamo, alebo

s prípadnými rekonštrukciami a opravami po dobu 5O rokov. Z toho je zrejmé, že v prí-

pade JE 4 x W E R 1000 budú tieto objekty po dožití JE nevyužité, resp. bude potrebné

híadat náhradný spôsob využívania. V prípade JE 2 x W E R 1000 s dostavbou ďalších

blokov môžu by€ tieto objekty využívané po celú dobu životnosti JE, tj. 50 rokov.

Z vyvolaných a súvisiacich investícií najsilnejšiu väzbu na lokalitu a koncent-

ráciu výkonu v nej majú vyvedenie elektrického výkonu a prenosy a vyvedenie tepelného

výkonu pre dodávky tepla; /týmto hladiskám sú venované samostatné části článku áa-

lej/ a vodohospoádrske diela. Náklady na vodné diela pre uvažované 3 lokality a obi-

dva varianty v mld Kčs sú na tabulke T-3.

Tabulka č. 3

Variant

2 x 1000

4 x 1000

JEOP

2,02
resp. 2,7

2,02
resp. 2,7

JEKE

1,06

1,64

JEBLA

4,11

4,11

Z tabulky je zrejmé, že nároky na vodohospodárske investície sú na JEOP a JEBLA

pre obidva varianty výstavby rovnaké; u JEKE by si realizácia 4 x 1000 MW vyžiadala

náklady vyššie o 580 mil. Kčs.

Po celkovom zhodnotení rozpočtových nákladov vi. stavby, súvisiacich a vyvo-
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laných investícií a za predpokladu, že na každej lokalite JE 2 x W E R 1000 dôjde

k dostavbe áalších blokov, s uvážením využitelnosti objektov všetkých skupín počas

50 rokov vychádzajú úspory na investičných nákladoch pre jednotlivé staveniska v roz-

medzí od 9 mld Kčs /JEKE/ do 13 mld Kčs /JEBLA/ /I,7/. Zároveň by odpadli niektoré

problémy s využiteínos£ou investícií po dožití JE 4 x W E R 1000 ako aj sociologické

problémy, týkajúce sa ako pracovníkov JE, tak aj obyvateístva. Okrem toho by bolo

možné počas prevádzky dostavby postupne likvidova€ prvé dva bloky JE a připravit

plány na äalšie využitie lokality.

4. VYVEDENIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU A PRENOSY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Lokalizácia a koncentrácia výkonu jadrového zdroja na lokalite má silný dopad

na riešenie elektrickej prenosovej sústavy. Samostatné posudzovanie oddelených loka-

lít pre variant koncentrácie výkonu 2 x 1000 resp. 4 x 1000 MW tu nie je vhodné.

Hodnotenie vypracované na základe prác EGÚ Brno /8,9/ je pre časový horizont 2005

až 2010, v ktorom okrem 4 blokov W E R 1000 na JETE bude v prevádzke dalších 6 blokov

variantne v troch uvažovaných lokalitách podía tabulky T-4.

Tabulka č. 4

Variant

JETE

JEKE

JEOP

JEBLA

Spolu
blokov
WER
1OOO

1

4

2

2

2

10

2

4

2

4

-

10

3

4

4

2

-

10

4

4

2

-

4

10

Porovnanie variantov so 4 x 1000 MW na niektorej z lokalít /var. 2 až 4/ s va-

riantom 2 x 1000 MW na všetkých troch lokalitách /var. 1/ z hladiska ročných nákla-

dov na investície /vyvedenie elektrického výkonu a prenosy/ a na straty v prenosoch

a z hladiska jednorázových investičných nákladov na jednotlivé varianty dáva výsled-

ky podlá nasledujúcej tabuíky T-5.

Tabulka č. 5

Var.

1

2

3

4

Ročné náklady

100 %

115,1 %

168,7 %

107,7 %

Jednorázové inv.
náklady

100 %

125,1 %

202,1 %

86,1 %

V absolutných hodnotách/úroveň 1985/ najnáročnejší variant 3 /JEKE 4 x 1000 MW/

znamená ročné viacnáklady oproti var.1-334 mil. Kčs, jednorázová investícia na vy-

vedenie výkonu a prenosy by si vyžiadala o cca 1,3 mld. Kčs vyšší náklad. Variant

4 /JEBLA 4 x 1000 MW/ je v ročných nákladoch drahší o 38 mil. Kčs, jednorázová inves-

tícia je o 179 mil. Kčs lacnejšia.
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5. DODÄVKA TEPLA Z JE

Možnosf dodávky tepla z JE do oblastných sústav CZT je jedným z rozhodujúcich

ukazovateíov pri posudzovaní zámeru výstavby JE v danej lokalite. V nasledujúcej

tabulke T-6 uvádzame údaje o krytí potrieb tepla z JE v skúmaných lokalitách podía

/1O,/11/ na úrovni r. 2005.

Tabulka č. 6

Max.tepelný príkon
sústavy CZT /MW /

Krytie potrieb /MW
t
/

tepla z JE /TJ/r/

JEKE

/10/

1600

961

12879

/Íl/

1309

960

10890

JEOP

/10/

1295

1191

13684

/Íl/

1130

900

13180

JEBLA

/w
2115

1648

19500

/Íl/

1692

900

16833

V prípade realizácie 4 blokov W E R 1000 v jednej z uvažovaných lokalít, stráca-

me po dobu 30 rokov najmenej 13 000 TJ/r v dodávkovom teple z JE, nakolko oblast

nemá tak vysoké potreby tepla. Koncentrácia výkonu 4 000 MW v jednej lokalite môže

súčasne aj znamenat, že v dôsledku obmedzenia investičných prostriedkov sa nebude

v äalšej lokalite realizovať ani 2 x W E R 1000.

V nasledovnej täbuíke T-7 sú uvedené náklady na náhradné riešenie dodávky tep-

la do jednotlivých oblastí v prípade, že sa nebude realizovat výstavba JE 2 x W E R

1000 v danej lokalite.

Tabulka č. 7

Nároky na
tepelný
výkon
/MW

t
/

sústava

JE

Nároky na investície
/mil. Kčs/

Potreba tepla ,
v palive /TJ.r /

Ročné náklady na
fosilné palivo
/mil. Kčs.r"

x
/

Oblastný systém CZT

Vých.Slovensko

1600

961

1776

16098

596

Vých.Čechy

1295

1191

135

11973

180

Sev.Morava

2115

1648

2304

20562

547

Tabulka ukazuje dopady odsunu realizácie JE v jednotlivých oblastiach. Pomerne

nízke nároky náhradného riešenia dodávky tepla v oblasti Východné Čechy platia iba

pre obdobie do r. 2010.

6. EKONOMICKÉ POROVNANIE VARIANTOV

Ekonomické porovnanie variantov bolo spracované pomocou výpočtového programu

EKO /12/ so zohladnením smernice FMPE č. 2/83. Vybrané vstupné údaje pre ekonomický

výpočet sú uvedené v tabulke T-8.

Hodnoty menovitého tepelného výkonu a ročnej dodávky tepla pre jednotlivé
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Tabulka č. 8 - vybrané vstupné údaje

Ná2ov

Elektrický
výkon

Ročná dodáv-
ka elek.
energie x

Rozpočtové
náklady
/hl.I-XI/

Pracovníci
vrátane
napájača

Rozmer

MWs

TWh/r

mil.
Kčs

os.

Kondenzačná prevádzke

JEKE
2x1000

1946

11,04

39260

1967

JEKE
4x1000

3892

22,08
. 23,24

68110

2507

JEKE
2x1000

1946

10,52

40640

1990

Teplárenská

JEOP
2x1000

1946

10,47

39600

2125

JEBLA
2x1000

1946

10,26

41100

2146

prevádzka

JEKE
4x1000

3892

21,56
22,72

69500

2530

JEOP
4x1000

3892

21,51
22,67

69000

2642

JEBLA
4x1000

3892

21,30
22,46

70000

2653

x Horný údaj pre využitie 61000 hr , spodný pre 6420 hr-1



lokality sú uvedené variantne pre rok 2005 až 2010 a pre cieíový rok 2030 v násle-

dovnej tabuíke T-9.

Tabulka č. 9

Rok

2005

2030

Max.tepelný výkon /MW,/

Ročná dodávka tepla /Tj.r" /

Max.tepelný výkon /MW./

Ročná dodávka tepla /TJ. r /

JEKE

961

12879

1242

14980

JEOP

1191

13684

1650

18890

J EBI.A

1648

19500

1650

23166

Ekonomický výpočet bol spracovaný pre rok 2005 a cielový rok 2030. V článku sú

publikované výsledky výpočtu pre rok 2005.

Štiídie k investičným zámerom JE na uvažovaných lokalitách / 4 / , /5/, /6/ udáva-

jú ročné využitie blokov W E R 1000 6100 hr.~ . Štatisticky však bolo vo VÚPEK Bra-

tislava preukázané /13/, že väčší počet rovnakého typu blokov na lokalite zlepšuje

ich prevádzkovú spoíahlivost. Táto vyššia spolahlivost sa premietne do vyššieho roč-

ného využitia - priemerne na všetky 4 bloky 6420 h.r . V ekonomickom výpočte sa mer-

né náklady počítali aj na toto vyššie využitie.

Výsledky ekonomického porovnania udáva tabulka T-1O. Merné ročné porovnávacie

náklady na celkovú energiu ukazujú, že v prípade rovnakého ročného využitia a plné-

ho využitia možnosti dodávok tepla /JEBLA/ je variant 2 x 1000 výhodnejší. Výpočty

však nezohladňujú trvalé nevyužívanie disponibilného tepelného výkonu na dodávky

tepla do CZT v prípade realizácie 4 x 1000 na jednej lokalite. Nezohladňujú ani ná-

klady náhradného riešenia dodávky tepla do oblasti, v ktorej sa nebude jadrový zdroj

realizovat alebo bude postavený podstatne neskoršie ako dôsledok koncentrácie 4 x

W E R 1000 na inej lokalite.

Tabulka č. 10

Variant

JEKE 2x1000

JEKE 4x1000

JEOP 2x1000

JEOP 4x1000

JEBLA 2x1000

JEBLA 4x1000

Ročné
využitie
/h/r/

6 100

6 100

6 420

6 100

6 100

6 420

6 100

6 100

6 420

Merné ročné porovnávacie náklady

na elektrinu
/Kčs/MWh/

590,1

528,2

504,2

576,6.

524,7

500,9

577,1

523,5

499,5

na teplo

/Kčs/GJ/

54,1

46,9

47,2

52,9

46,7

47,0

54,7

47,2

47,5

na celkovú energiu
/Kčs/MWh/

486,8

477

458,8

473,8

471,2

453,3

445,7

451,8

435,6

7. ZAVER

Vybudovanie JE v danej lokalite znamená významný zásah do rozsiahleho územia,

značné súvisiace investície /doprava, vodohospodárstvo, byty, miestny priemysel,

služby/ a má výrazné sociodemografické dopady. Prostriedky vložené do oblasti treba

využíva£ podstatne dlhšie, ako životnos€ jednej generácie blokov JE na lokalite.
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Preto treba už pri príprave výstavby JE vytvořit podmienky na áalší rozvoj výroby

energie dostavbou áalšej generácie blokov JE. To platí aj pre dodávky tepla z JE pre

oblas£, ktoré nemôžu skončit ukončením prevádzky prvej generácie blokov JE na loka-

lite. Ak lokalita neumožní výstavbu viac ako 4 blokov W E R 1000, vynúti si realizá-

cia JE 4 x W E R 1000 na jednej lokalite investične aj sociálne náročné riešenia áal-

šieho života oblasti.

V článku sa nezväzujú prípady mimoriadnych udalostí na JE; z tohto pohladu by

bol najvýhodnejší variant 2 x W E R 1000 /pri havárii pôjde spravidla o dlhodobejšie

odstavenie všetkých blokov JE na lokalite/.

Na základe porovnania variantov 2 x W E R 1000 a 4 x VATER 1000 v jednotlivých

lokalitách.dospievame k nasledujúcim záverom:

1. Rozhodnutie realizova£ JE so 4 blokmi W E R 1000 na niektorej z uvažovaných loka-

lít môže podstatne odsunút /či vôbec vyradiC z realizácie/ inú z posudzovaných

troch lokalít a to z hladiska potreby nástupu ďalšej generácie blokov JE na stá-

vajúcich lokalitách /príp. uprednostnenie iných, doteraz nepripravených lokalít/.

2. Z hladiska rozpočtových nákladov vlastnej stavby je výhodnejší variant JE 4 x

W E R 1000 na dvoch lokalitách. Dostavbou dalších 2 blokov s využitím objektov

a investícií realizovaných v prvej etape výstavby vzniknú však úspory investič-

ných nákladov áalšej generácie blokov porovnatelné s investičnými nákladmi na va-

riant 2 x W E R 1000.

3. Merné ročné porovnávacie náklady na celkovú energiu sú pre variant 2 x W E R 1000

pri rovnakom ročnom využití a plnej dodávke tepla z dvoch blokov nižšie, ako u

variantu 4 x W E R 1000.

4. Realizovanie 4 x W E R 1000 na jednej lokalite bude mat oproti realizácii 4OOO MWe

na dvoch lokalitách /2x2xWER 1000/ prínos vo vyššej ročnej výrobe elektrickej

energie o cca 1,2 TWh v dôsledku vyššieho priemerného ročného využitia inštalo-

vaného výkonu.

5. Z hladiska vyvedenia elektrického výkonu a prenosov realizačné aj nákladovo naj-

náročnejší je variant JEKE 4 x 1OOO MW; velmi náročný je variant JEOP 4 x 1000 MW.

Varianty 2 x W E R 1000 na všetkých lokalitách a 4 x W E R 1000 na JEBLA, 2 x W E R

1000 JEKE sú nákladovo z hladiska el. prenosov temer rovnocenné.

6. Výstavba JE 4 x W E R 1000 na niektorej z uvažovaných lokalít znamená stratu ne-

využitého dodávkového tepla z dvoch blokov W E R 1000 - najmenej 13 0O0 TJ/r /po-

čas 25 až 30 rokov/, pre ktorú nie je v oblasti pripravený konzum.

7. Náhradné riešenie dodávky tepla pre oblast, vyvolané podstatným odsunom alebo ne-

realizáciou výstavby v dôsledku výstavby JE 4 x W E R 1000 niektorej zo zvažova-

ných lokalít, by bolo z híadiska investičných nákladovo najnáročnejšie u JEBLA,

z hladiska palivových nákladov u JEKEj riešenie oblasti JEOP náhradným zdrojom

/do r. 2010/ by bolo menej náročné.

Porovnanie variantov JE 2 x W E R 1000 a JE 4 x W E R 1000 na jednej lokalite je

iba jedným z híadísk v rozhodovacom procese. Problém by si zaslúžil komplexné posú-

denie súčasne všetkých pripravovaných lokalít na obdobie najmenej 50 rokov /t. j.

2 generácie blokov JE/. Takéto posúdenie je náročné metodicky, časovo aj z hladiska

vstupných údajov a vyžiada si úzku spoluprácu zainteresovaných organizácií.
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PE3I0ME • SUMMARY • RESUME

BOHťOCH KOKUEHTFAUM MOIUHOCTK EflOKOB BB3P-1000 HA OflHOM MEČTE

H H Ä . HH PoyceK, K . T . H . , HHHC. Kose$ Kwcejib, W H » . BjiaAHMup Cjiajieic

B CT8Tbe paccMaTpwBaeTCH Bonpoc noflxoflnmero KOJimiecTBa OJI OKO B STOMHOK
Ha ORHOW MecTe. Ha npiiMepe Tpex B HacTonmee Bpeua B 'tíCCP

MecT oScyswaBTCH flBa aapiiaHTa - c ABVMB H leTupbMH CnoitaMH BB9P Ha OBHOM
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POWER CONCENTRATION OF NUCLEAR POWER PLANT UNITS WER-1000 ON ONE SITE

Ján Roušek, Engr. , CSc, Josef Kysel, Engr. , Vladimír Sládek, Engr.

The problem of a suitable number of nuclear power plant units stationed on one

site is discussed. Using the example of three sites being prepared now in Czecho-

slovakia, two alternatives - one with two WER-1000 units, the other with four

WER-1000 units on one site - are evaluated from the viewpoint of long-range

nuclear energy development programme in Czechoslovakia, costs, transmission of

electric power and heat supply.

UBER BLOCKLEISTUNGSKONZENTRATION VON WWER-1000 AN EINEM STANDORT

Dipl.-Ing. Ján Roušek, CSc, Dipl.-Ing. Jozef Kysel, Dipl.-Ing. Vladimír Sládek

Der Beitrag diskutiert die Frage der geeigneten Anzahl der KKW-Blôcke an einem

Standort. Man betrachtet am Beispiel derzeit zu vorbereitender drei Standorte zwei

Varianten mit zwei oder vier Blocken WWER-1000 an einem Standort vom Gesichstspunkt

der langfristiger Plane des Kernkraftausbaus in der ČSSR, der Kosten, der Elektri-

zitätsleistungsiibertragung und Wärmelieferungen.
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Organizační změny řešené v rámci úkolu
„ Víceúrovňový systém řízeni důlný výroby'

Ing. Jiří Vaněk, CSc.

ÚVOD

Přechod VHJ resortu paliv a energetiky na koncernové uspořádání a vytváření

vysokokapacitních důlních komplexů, tzn. skupinových dolů, klade nové nároky na

systémy řízení důlních podniků. Proto byl do státního plánu rozvoje vědy a techniky

pro léta 1981-188 zařazen úkol "Víceúrovňový systém řízení důlní výroby v podmínkách

VHJ koncernového typu" /VSŘ/ /od r. 1986 převedený na úkol resortní/. Řešitelskou

organizací pověřenou koordinací úkolu byl VÚEPE a od r. 1983 je jím VÚPEK. Úkol je

svázán s investiční akcí "Výstavba Dolu Darkov" a jeho výsledky jsou využívány při

modernizaci systémů řízení důlních podniků v koncernech OKD Ostrava, ULB Prievidza,

UD Příbram i KKD Kladno. Jeho další využití je předpokládáno zejména při vytváření

skupinových dolů projektovaných v Generelu OKR do r. 2000 s výhledem do r. 2030.

Součástí úkolu je rovněž řešení organizační struktury systému řízení, jehož některé

výsledky jsou uvedeny v tomto příspěvku.

1. ANALÝZA SOUČASNĚHO STAVU A PROGRESIVNÍCH TENDENCÍ V ORGANIZACI A ŘÍZENÍ

D8LNÍCH PODNIKS

Vlastnímu řešení výzkumného úkolu předcházela rozsáhlá analytická příprava,

jejímž účelem bylo získat přehled o současném stavu a pozitivních tendencích v orga-

nizaci a řízení důlních podniků v ČSSR a ve státech s rozvinutým uhelným hornictvím

/SSSR, PLR, NSR, Velká Británie a dalších/. Výběr těchto států byl proveden na zá-

kladě srovnatelnosti podmínek /např. důlně geologických, kapacitních atp./, ale byl

ovlivněn i dostupností podkladových materiálů.

Z analýz systémů řízení na důlních podnicích v ČSSR mimo jiné vyplynulo, že:

- neúplný přechod na koncernový typ tížení způsobuje značnou zatíženost důlních

podniků administrativními a pomocnými činnostmi, což vyžaduje udržování vysokého

stavu technicko-hospodářských pracovníků /THP/;

- udržování a dokonce zvyšování stavů THP způsobuje rovněž snaha o vytváření tzv.

"zrcadlových struktur" na různých stupních řízení /koncern, koncernový podnik,

závod/ aniž jsou plně opodstatněny;

- značně rozšířená "závodová struktura" /např. v OKR z 15ti důlních podniků je 9

členěno na důlní závody/, kde závody, obvykle vzniklé z původně samostatných ná-

rodních podniků, jsou bohatě vybavené základními i oběžnými prostředky, admini-

strativním a štábním aparátem, což komplikuje provádění jednotné podnikové výrob-

ní, ekonomické i technické politiky, umožňuje preferenci lokálních cílů před pod-

nikovými a celospolečenskými, snižuje efektivnost řízení podniku, využití pracov-

ní síly i pracovních prostředků;

- nezdůvodněně vysoký počet organizačních stupňů vede nejen k růstu stavů THP, ale

především způsobuje zkreslování a zpožďování informací, což ztěžuje či dokonce

znemožňuje přijetí včasných a adekvátních řídicích rozhodnutí;
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- značně rozšířené tzv. "metodické řízení" je málo účinné a vede ke kompetenčním

sporům;

- nerovnoměrné rozdělení činností mezi organizačními útvary /počínaje od odborných

úseků řízení náměstků ředitele/ vede k přetěžování některých /např. hlavního in-

ženýra/, což má záporný vliv i na tak závažné oblasti řízení, jako je např. pers-

pektivní rozvoj podniku, péče o základní prostředky atp.;

- výpočetní technika je převážně využívána pro plnění požadavků nadřízených orgánů

a pro vybrané agendy; její využívání pro řízení technologických procesů je dosud

v začátcích. Je to způsobeno nejen obítžnou dostupností řídicí techniky, vhodné

pro práci v reálném čase a její nízkou spolehlivostí, ale i nedostatečnou organi-

zační a psychologickou přípravou jejího zavádění.

Tento výčet není zdaleka úplný, nicméně ukazuje, že stávající systémy řízení

důlních podniků v ČSSR neodpovídají již současným vnitřním ani vnějším podmínkám

a nejsou schopny řešit stále náročnější úkoly, které na ně budou kladeny v budoucnu.

Charakteristickými rysy vývoje organizace a řízení hlubinných uhelných dolů ve

státech s vyspělým uhelným hornictvím jsou zejména:

- vytváření vysokokapacitních důlních komplexů s cílem efektivního využití investič-

ně značně náročných kapacit dopravních, zejména svislých i úklonných jam a důl-

ních zásobníků rubaniny, větrních systémů, úpraven uhlí a dalších povrchových pro-

vozů při minimalizaci požadavků na další zábor půdy. Tento trend je v Evropě nej-

výraznější v NSR a Velké Británii, prosazuje se však rovněž v SSSR, PLR i v pro-

jektových pracích v ČSSR. Výjimečně jsou provozovány malé samostatné doly s mini-

mální vybaveností povrchovými provozy, zpravidla s homogenní produkcí obvykle pro

místního odběratele /např. elektrárnu/. Velké důlní komplexy s propojenými doprav-

ními systémy /skupinové doly/ vznikají v zásadě trojím způsobem:

- sloučením několika činných dolu /např. "Rheinland" v NSR, "Burnslay" ve V.Bri-

tánii, "Ostrava" v OKR/;

- sloučením činných dolů s doly nově otvíranými /např. "Haus Aden" v NSR, "l.máj"

v OKR/;

- budováním nových důlních komplexů v dosud neexploatovaných částech ložisek

/např. "Selby" ve V.Británii, "Frenštát" v OKR/;

Vytváření skupinových dolů je kvalitativně novým procesem, kdy efektivního fungo-

vání velkých výrobních celků je dosahováno nejen využitím možností administrativ-

ní a ekonomické integrace, jak tomu bylo u tzv. "trustových" struktur, ale rovněž

využitím integrace technologické. Klíčovou úlohu zde sehrává subsystém dopravní,

který je hlavním integračním činitelem pro jednotlivé technologické procesy;

- v souvislosti se vznikem kapacitních důlních komplexů, zaváděním nových technolo-

gií, mechanizace, automatizace a na druhé straně zhoršujících se důlně geologic-

kých i ekonomických podmínek, vznikají nové požadavky na systémy řízení, které

nelze splnit v rámci stávajících organizačních struktur. I když je v jednotlivých

zemích, revírech i dolech znaSná různorodost v organizaci a řízení, vSude se obje-

vují tendence k vytvoření jednotného systému řízení důlního podniku, který umož-

ňuje využít možností řídicí techniky na bázi samočinných počítačů. Z organizační-

ho hlediska se jedná o hierarchické systémy řízení s takovým rozdělením funkcí,

kompetencí a povinností, aby výrobní jednotky byly v maximální možné míře oproš-
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těny od administrativních a zabezpečujících činností,které so soustředují na vyššíclí

stupních řízení. Základní výrobní jednotky /důlní úseky/ často přecházejí z tech-

nologického principu na teritoriální s vlastním řídicím stanovištěm operativního

řízení - důlním dispečinkem;

- značná pozornost je věnována sladění výrobní a ekonomické struktury s cílem zvý-

šení ekonomické efektivnosti vyšší zaintersovaností řídicích pracovníků na všech

stupních řízení;

- rozhodující úloha základních prostředků téměř ve všech oblastech činnosti důlních

poniků a neustálý růst nákladů na jejich pořizování, údržbu a opravy se odráží

rovněž ve zvyšující se pozornosti věnované této oblasti. Objevují se různé přístu-

py ke zdokonalování péče o základní prostředky s cílem zvýšení jejich využití,

spolehlivosti a snížení nákladů na jejich provoz, údržbu a opravy. Jednou z cest

k tomuto cíli je zvýšení postavení energo-mechanické služby ve funkční hierarchii,

které je v ČSSR značně podceněno. Kvalita údržbárske činnosti se zvyšuje cestou

prohlubování specializace a využívání metod technické diagnostiky, zejména bez-

demontážní, která umožňuje zvyšovat spolehlivost provozu strojů a zařízení při

snižování nákladů, prováděním údržby a oprav na základě objektivních znalostí o

jejich stavuj

- změny v technice, technologii, růst mechanizace a automatizace, zavádění řídicí

techniky na všech stupních řízení vyžadují rovněž změny v přípravě kádrů, které

musí být schopny řešit nové tíkoly.

2. METODICKÝ PRÍSTUP K PROJEKTOV&if STRUKTUR SYSTĚMB ŘÍZENÍ

Komplex metod projektování struktur systémů řízení je značně rozsáhlý a různo-

rodý. Se značným zjednodušením vybíráme 4 z nich jako představitele širších bloků

metod, které byly využity i při řešení výše uvedeného výzkumného úkolu. Jsou to:

metoda strukturalizace cílů, metoda analogií, metoda expertní analýzy a metody orga-

nizačního modelování.

Vlastní projektování struktury systému řízení je možno rozdělit na tři fáze:

vytvoření základní organizační struktury /kompozice/; 2. rozpracování struktury

hlavních organizačních útvarů a avazeb mezi nimi /strukturalizace/j rozpracování

funkčních charakteristik řídicího aparátu a průběhu řídicích činností /reglementa-

ce/.

Struktura, obsah i objem činností v každé fázi závisí na vlastnostech objektu

řízení, podmínkách jeho fungování, konkrétních požadavcích na rozpracování struktu-

ry systému řízení a praktických možnostech jeho realizace.

První fáze projektování struktury systému řízení - kompozice má zásadní význam

proto, že v ní se určují hlavní charakteristiky organizace a také hlavní způsoby

projektování. K hlavním charakteristikám určovaným ve fázi kompozice patří: cíle

organizace /v souladu s požadavky nadřízeného orgánu/; obecná charakteristika funk-

cionálních i cílově programových podsystému, počet řídicích tírovní, stupně centra-

lizace a decentralizace pravomoci a odpovědnosti, obecná charakteristika informač-

ního systému atd.

Pro druhou fázi projektování - strukturalizaci je charakteristické rozpracová-

ní organizačních řešení nejenom velkých lineárně funkcionálních a cílově programo-

vých bloků, ale také hlavních samostatných organizačních útvarů řídicího aparátu,
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rozdělení konkrétních úkolů mezi nimi a vymezení základních vazeb. Rozdělení úkolů

mezi útvary se určuje podle těchto principů:

- soulad cílů nebo objektů řídicí činnosti,

- soulad provádění řídicích funkcí v závislosti na etapě rozhodovacího procesu

a technologii převáděných činností.

- teritoriální jednoty nebo odvětvové samostatnosti druhů činností.

Ve třetí fázi organizačního projektování - reglementaci se provádí rozpracová-

ní kvantitativních charakteristik řídicího aparátu a řídicích činností. Zahrnuje

vymezení struktury vnitřních prvků hlavních útvarů, rozdělení úkolů a činností me-

zi vykonavateli, určení odpovědnosti za jejich splnění, určení počtu útvarů i pracov-

níků na jednotlivých funkcích, kvalifikačních požadavků pracovníků řídicího apará-

tu, vyčíslení nákladů na systém řízení a jeho efektivnost atd.

Jestliže první dvě fáze - kompozice a strukturalizace mohou být více či iaéně

kvalitně provedeny projektanty systému, fáze reglementace vyžaduje aktivní spoluprá-

ci budoucích realizátorů. Jejich účast v procesu organizačního projektování nejen

přispívá ke zvýšení reálnosti projektu, úsporám časa na projektování a zvýšení efek-

tivnosti inovace, ale navíc pomáhá vytvořit optimální psychosociální klima pro při-

jetí inovace, které významně ovlivňuje úspěch realizace projektu.

3. HLAVNÍ PRINCIPY VÍCEÚROVŇOVÉHO SYSTĚMU KťZEMf DBLNÍ VÝROBY

V souladu s výše uvedenou metodologií byl navržen systém řízení důlního komple-

xu, který je pro k.p. OKR-Důl l.máj rozpracován až na jednotlivé funkce.

Hlavními principy navrženého systému řízení, lišícími se od současné praxe,

jsou:

- vymezení hierarchických stupňů řízení důlního podniku na dynamickém principu,

využívajícím faktické rozdělení řídicích působení do monodynamických zón reálného

času řízení /směna, den, měsíc, rok/, které umožnilo snížit počet organizačních

stupňů a tím i počet THP, jednoznačně rozdělit řídicí funkce mezi řídicími orgány

různých úrovní hierarchie a účelně je centralizovat, optimalizovat vzájemné vazby

úrovní zejména při polydynamické koordinaci činností různých organizačních dtva-

rů, což dává předpoklady pro plynulý průběh výrobního procesu a optimalizaci infor-

mačních toků mezi úrovněmi;

- přerozdělení funkcí mezi organiradními útvary s cílem efektivního plnění součas-

ných i nových úkolů, zrovnoměrnění zatížení útvarů i jednotlivých funkcí, odstra-

nění dublování činností, vytvoření zpětné vazby mezí štábními a provozními útvary,

snížení zatížení výrobních útvarů administrativními a pomocnými činnostmi atd.;

- vytvoření jednotného automatizovaného informačního systému důlního podniku, umož-

ňujícího vícenásobné využití jednou získaných informací různými uživateli, auto-

matizovaný sběr dat z technologických procesů, jejich rychlý a spolehlivý přenos,

zpracování a prezentaci informací uživatelům v dialogovém režimu mezi uživateli

a systémem}

- soustředění hlavních technologických procesů - přípravy, dobývání, dopravy a dpra-

vy v odborném úseku řízení náměstka ředitele pre výrobu;

- vytvoření důlních výrobních úseků ne na technologickém, ale na teritoriálním prin-

cipu;
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- soustředění péče o základní prostředky do nového odborného úseku řízení náměstka

ředitele pro techniku včetně útvaru technické diagnostiky;

- sladění výrobní, ekonomické a informační struktury.

Ke změnám ve struktuře činností a kompetenci proti současným systémům řízeni

důlních podniků v ČSSR dochází v návrhu VÚPEK praktickv ve všech odborných úsecích

řízení podniku. Jejich podrobný popis přesahuje rozsahové možnosti tohci.c- příspěv-

ku, je však uveden ve výzkumných zprávách VÚEPE a VÚPEK ''Technický projc-Vt: systému

řízení podniku" /VÚEPE 1982/ a "Prováděcí projekty I a IT" /VČPEK 1983, 1984/.

Nejzávažnější organizační změny vyplývající z řešení úkolu "VSřt" jsou v odbor-

ných úsecích řízení: ředitele podniku, hlavního inženýra podniku, náměstka ředitele

pro výrobu a nově je navrhován odborný úsek řízení náměstka roditele pro techniku.

Tyto odborné úseky řízení jsou podrobněji charakterizovány dáie.

Útvar ředitele podniku - ŘP

Řediteli podniku jsou,kromě náměstků a sekretariátu, přímo podřízeny tyto útva-

ry: oddělení civilní obrany a zvláštních úkolů, podniková kontrola, odbor řízení

jakosti a odbor rozvoje systému řízení. Zásadní změny v důsledku zavedení moderní

řídicí techniky se projeví zejména v odboru rozvoje systému řízení, kde bude zříze;i

organizační útvar "Informační centrum", který bude zajištovat zejména analytické

a programátorské práce, zpracování automatizovaně snímaných i neautomatizovanych

informací, jejích ukládání a distribuci, servis výpočetních systémů na podniku i pro-

vozech, periferních zařízení a displejové sítě, pokud nebude zajištován dodavatel-

sky /např. n.p. Kancelářské stroje apod./.

Útvar hlavního inženýra podniku - HIP

V odborném úseku HIP je předpokládána centralizace těchto hlavních okruhů čin-

ností: rozvoj podniku, měřictví a geologie, větrání, bezpečnost a hygiena práce,

geomechanika, degazace a vrtání, báňská záchranná služba.

Cílem navrženého uspořádání, obdobně jako v dalších odborných úsecích řízení,

je vytvořit předpoklady pro racionalizaci štábních a zabezpečovacích činností je-

jich centralizací na vyšších "řídicích úrovních, která umožňuje vyšší využití specia-

lizace, účelnou kumulaci funkcí, vyloučení duplicit apod. Současně to znamená zvýše-

ní odpovědnosti podnikových títvarfi na učiněná rozhodnutí přidělením přímé odpověd-

nosti za jejich realizací.

Soustředění péče o základní prostředky včetně technického rozvoje a průmyslově

právní ochrany, do odborného úseku náměstka ředitele pro techniku má zúžit neúměrné

široký okruh hlavním inženýrem, řízených činností a uvolnit mu prostor pro koncepč-

ní činnost, která by měla být jeho hlavní pracovní náplní, včetně věcné kontroly

investiční výstavby.

Útvar náměstka ředitele pro výrobu - VN

Zpracovaný návrh předpokládá centralizaci hlavních technologických procesů /ra-

žení, dobývání, doprava, úprava/ v útvarech VN. Řízení procesů dobývání a ražení

bude probíhat po linii: VN /ved.výroby podniku/ - ved. provozů - vedoucí výrobních

úseků.

Řídicí stupně jsou navrženy tak, aby odpovídaly reálným časovým úrovním Uzení

a umožnily sladit výrobní, ekonomickou a informační strukturu.
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3. řidiči úroveň - podnik

Námftstkovi ředitele pro výrobu budou přímo podřízeni vedoucí důlních provozů,

vedoucí provozu úpravna, vedoucí podnikové dopravy a centrální řídicí stanovište

podniku. Charakteristika provozů bude uvedena dále.Podniková doprava bude zajišťovat

horizontální dopravu rubaniny v podzemí od úsekových zásobníků do patrových zásobní-

ků u těžních jam, vertikální dopravu hlušiny a surového uhlí až po úpravnu, verti-

kální i horizontální dopravu osob v podzemí a dopravu materiálů včetně strojních

zařízení a jejich částí z povrchu na úseková překladiště. Organizačně bude členěna

na dopravu důlní a povrchovou. Důlní dopravu budou zajišťovat tři specializované

úseky: pásové, horizontální a vertikální dopravy. V rámci povrchové dopravy budou

prováděny nejen činnosti přepravní, ale i nakládka, vykládka a provoz některých po-

vrchových zařízení. Pro řízení dopravy na hlavním těžním patře bude zřízeno počíta-

čově orientované řídicí stanoviště důlní dopravy. Principielně novým organizačním

prvkem bude centrální řídicí stanoviště podniku /CŘS/. Člení se na CŘS směnových

předpokladů /CŘS-SP/ a CŘS technických režimů /CŘS-TR/. Bude přes displeje napojeno

na informační centrum podniku a řídicí stanoviště provozu /ŘSP/. Kromě toho bude vy-

baveno telefonním spojením v rámci podniku, s koncernem a hlavní báňskou záchrannou

stanicí. S vybranými pracovišti bude spojeno autligyfonní sítí. CŘS-SP bude provádět

koordinaci činností důlních provozu a úpravny přes jejich ŘSP, horizontální dopravy

na hlavním těžním patře přes řídicí stanoviště důlní dopravy a přímo řídit centra-

lizované pomocné a zabezpečovací procesy na podniku s cílem splnění směnových a

denních předpokladů podniku. Bude rovněž sledovat hlavní parametry bezpečí, is t i a hy-

gieny práce a nařizovat nutná opatření k odstranění závadných stavů. Ve směná bude

obsazeno směnovým vedoucím výroby podniku a dispečerem. CŘS-TR nebude mít stabilní

personální obsazeni a bude sloužit k poradám a raportům pro řízení nad časovou úro-

veň dne. Budou z něj rovněž řízeny likvidace havárií podnikového charakteru.

2. řídicí úroveň - provoz

Řídicí stupeň provoz je prostorově vymezený celek zaměřený na hlavní důlni vý-

robu. Od stávajících závodů se liší především systémem řízení. Jeho vedoucí je pod-

řízen náměstkovi ředitele pro výrobu a jeho činnost se řídí měsíčním technickým re-

žimem, nikoliv státním plánem. Organizačně se člení na výrobní úseky, jejichž hlav-

ním úkolem je plnit úkoly v těžbě a metráži, štábní a zabezpečovací činnosti jsou

provozu v převážné míře zabezpečovány podnikovými specializovanými útvary formou

služeb. Systémovým prostředkem řízení je řídicí stanoviště provozu /ŘSP/ obdobně

jako CŘS členěné na ŘSP-SP a ftSP-TR. Rovněž technické vybavení a personální obsaze-

ní bude obdobné jako na CŘS. Jeno úkolem je koordinace činnosti výrobních úseků

s cílem splnění směnových a denních předpokladů a měsíčních technických režimů pro-

vozu.

Odlišnou strukturu řízení má provoz úpravna, který ze svóho ŘSP řídí technolo-

gické procesy přes velíny autonomních celků, kterými jsou: odkamenění, prádlo a od-

byt.

1. řídicí úroveň - výrobní úsek

Pracoviště rubáni a příprav budou řízena z výrobního úseku. Je vymezen, na roz-

díl od dosavadní praxe specializovaných úseků rubáni a příprav, na teritoriálním

principu, tzn. jako hornicky ucelená oblast důlního pole. Na k.p. OKR - Důl 1, máj

je projektována rozfárávka tak, aby úsek těžil na jeden úsekový zásobník. Snahou

je vytvořit autonomní celek, na jehož vstupech 1 .-.n objektivně měřit množství a druh
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dodaných materiálů a energie a na výstupu vyrobenou produkci. Ve výrobním úseku na

vymezeném teritoriu pak budou pod jedním vedením prováděny tyto činnosti:

- dobývání uhlí v porubech /na úseku se předpokládají :nax. 3 poruby/,

- ražení důlních děl /na úseku se předpokládá max. 5 přeeků/,

- doprava rubaniny z pracovišť do úsekového zásobníku

- doprava materiálů z úsekových překladišť na pracoviště a upotřebených obrácené,

- běžná údržba bezpečnostních a větrních zařízení,

- protipožární prevence,

- běžná hornická údržba důlních děl,

- likvidace důlních děl za postupujícími poruby.

Ostatní pomocné práce např.:

- zřizování a likvidace větrních zařízení,

- stavba a likvidace protipožárních hrází,

- montáž, demontáž, údržba a opravy strojních zařízení,

- montáž, demontář, údržba a opravy elektrozařízení,

- speciální vrtné práce /geologicko-průzkumné, degazační, protiotřesová prevence/,

- trhací práce,

- měřicko-geologické práce,

- montáž, demontáž, údržba a opravy čidel, spojovacích zařízení atd.,

budou pro úsek zajišťovat specializované útvary.

Teritoriální vymezení výrobního Useku, jednoznačné určení odpovědnosti za zá-

kladní prostředky, možnost měření materiálních, energetických i finančních vstupů

i výstupů dává možnost prohloubit jeho ekonomické řízení. Systémovým prostředkem

pro řízení výrobního úseku je řídicí stanoviště úseku /ŘSÚ/. Bude umístěno přímo

v dole, např. v transformátorové stanici u úsekového zásobníku. Bude vybaveno disple-

jem v nevýbušném provedení a telefonním i autligyfonním spojením s pracovišti úseku

a kooperujícími útvary. Technické vybavení RsťJ bude poskytovat aktuální informace

o stavu na jednotlivých pracovištích úseku z hlediska výroby i bezpečnosti a umožní

vedoucímu úseku nebo vedoucímu směny zaměřit se na pracoviště, kde vznikla mimořád-

ná situace a na místě přijmout odpovídající a včasná opatření k jejímu překonání.

Mezi hlavní přednosti teritoriálně vymezeného výrobního úseku patří:

- zvýšení orientace jeho vedení na řízení úseku ve vyšších časových úrovních /vede-

ní úseku si bude vědomo toho, že v daném prostoru bude pracovat od jeho rozfáráv-

ky do skončení dobývání posledního porubu/,

- zlepšení organizace pomocných prací /návrh odstraňuje kompetenční spory vznikají-

cí při používání zařízení více uživateli, např. dopravních zařízení dopravními če-

tami rubáňových a přípravářských úseků/,

- racionálnější využití technického dozoru i dělnických specialistů /zatím se v jed-

nom prostoru mohou nacházet např. revírníci, mechanici, zámečníci, dopraváři pří-

pravných i těžních úseků/,

- zvýšení úrovně operativního řízení /zřízení ŘSÚ umožňuje v reálném čase získávat

údaje o činnosti celého úseku a na jejich základě přijímat optimální rozhodnutí/,

- zvýšení kvality prací /např. ražeb, údržby důlních děl, protože přímo ovlivňují

výsledky práce a tím i hmotnou zainteresovanost pracovníků úseků v blízké budouc-

nosti/,
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- prohloubení ekonomického řízení /lepší sledování technicko-ekonomických ukazatelů,

např. spotřeby materiálů, energie, směnových výsledků osádek umožňuje zvýšit eko-

nomickou odpovědnost všech pracovníků úseku na principech chozrasčotu a briyádní

organizace práce/,

- zlepšení psychologického klimatu THP úseku /z důvodu zvýšení postaveni úseku v

hierarchii řízení i jeho samostatnosti a jasná perspektiva vytvářejí předpoklady

pro vytvoření uvědomělého kolektivu zaměřeného na dlouhodobé cíle/.

Útvar náměstka ředitele pro techniku - NT

Rostoucí pořizovací hodnoty základních prostředků, růst nákladů na jejich udržo-

vání a především zvýšení závislosti výroby na základních prostředcích, kdy výpadky

produkce klíčových technologických celků prakticky nelze ve výrobě eliminovat, ved-

ly řešitele k návrhu zřízení nového odborného úseku řízení náměstka pro techniku.

Cílem tohoto uspořádání je zvýšení využití ZP a dosažení vysoké provozní spolehli-

vosti při minimalizaci nákladů na její zajišřování. Péče o ZP bude řízena na zákla-

dě objektivních znalostí o skutečném stavu strojů, zařízení a jejich uzlů 2a pomoci

diagnostických metod. • &

Odborný úsek náměstka ředitele pro techniku se skládá z těchto útvarů: odděle-

ní technického rozvoje, VZN a PPO, odbor péče o ZP včetně diagnostického pracoviš-

tě, útvar energetika a vodohospodáře, útvar vedoucího mechanika pro důl, útvar ved.

mechanika pro povrch, útvar ved. elektrifikace pro důl i povrch.

Základní působnosti odborného úseku řízení NT jsou:

- technický rozvoj,

- VZN a PPO,

- technická diagnostika stavu ZP,

- plánování údržby, oprav, doplňování a inovace ZP,

- vyřazování, převody a likvidace ZP,

- nasazování a instalace ZP,

- údržba a opravy ZP,

- kontroly a revize ZP atp.

Zásadními změnami proti současnému stavu jsou zejména:

- soustředění převážné části hospodaření se ZP do samostatného útvaru, což umožňuje

zvýšit jeho kvalitu, např. lepším využitím kvalifikace pracovníků, pružnějšími

přesuny kapacit atd.,

- vyčlenění výkonných útvarů údržby z přímé podřízenosti útvarů výrobních /ved.úse-

ků, polí, závodů/ dává předpoklad pro její zkvalitnění /dodržování časů určených

pro údržbu, zamezení využívání specialistů pro jiné práce apod./,

- rozdělení údržby běžné /směnové/ navazující na strukturu důlních polí a 'Jdržby

specializované na důležité stroje, zařízení nebo jejich skupiny, organizované ce-

lopodnikově, umožní zkvalitnění specializované údržby, snížení potřeb specialis-

tů, náhradních dílů i lepší využití opravárenských kapacit,

- zřízení diagnostického pracoviště umožní objektivně zjištovat skutečný Htav stro-

jů, zařízení a uzlů jako podklad pro řízení ioiich údržby a obnovy.
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5. ZÁVĚR

Zde stručně nastíněný návrh systénu řízení kapacitního důlního komplexu, který

je výsledkem řešení výše uvedeného výzkumného úkolu, je zatím nejkomplexnějším pro-

jektem automatizovaného systému řízení důlního podniku v zemích RVHP. Vychází ze

současných teoretických poznatků teorie řízení a dalších védních disciplín, progre-

sivních tendencí v CSSR i v dalších státech s rozvinutým uhelným hornictvím. Je roz-

pracován a postupně realizován na konkrétním důlním podniku k.p. Důl l.raáj, OKR,

který je již dnes naším největším důlním podnikem a jeho dílčí výsledky jsou využí-

vány na dalších důlních podnicích. Předností navrženého systému je rovněž to, že je-

ho technické prostředky jsou vyráběny buS v ČSSP nebo v zemích RVHP, a to jak výpo-

četní technika řady SMEP, tak čidlová základna i přenosové sítě. Jedná se o systém

otevřený, který bude dále rozvíjen v návaznosti na nové teoretické poznatky, tech-

nické možnosti i praktické zkušenosti, získané při jeho realizaci, protože jeho pří-

mé sepětí s praxí je jednou z jeho hlavních předností.
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peiuMTejisuH Teuu, n pcHOBUhtf npeAJiaraeune opraHMaaunoHHwe H3MeHeHWfl

na oT.nejibHK!x ypoBHsix ynparjieHMfl HBJIHKTCSI npeiiMeTOM SToro
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ORGANIZATION CHANGES TO BE SOLVED WITHIN THE SCOPE OF THE THEME "MULTILEVEL SYSTEM

OF MINE PRODUCTION CONTROL"

Jiří Vaněk, Engr., CSc.

In compliance with the world-wide trend in underground coal mining, high-capa-

city mine complexes named "group mines" are formed in Czechoslovakia as well. This

is not only administrative and economic integration but also consistent technolo-

gical joining where unified underground transport system is the main element of

integration.

Change in organization of technological flow, deteriorating mine-geological

and economic conditions require also fundamental changes in organization of mana-

gement. Therefore, the management system for group mines corresponding to changing

conditions and possibilities of available control technique including computers

is solved within the scope of the research theme "Multilevel system of mine pro-

duction control". The approach to the organization project of such control

system and main proposed organization changes at the individual management levels

are reported on in this contribution.

DIE IM RAHMEN DES THEMAS "MEHRSTUFIGES SYSTEM DER LEITUNG DER GRUBENPRODUKTION"

GELOSTEN ORGANISATIONSÄNDERUNGEN

Dipl.-Ing. Jiří Vaněk, CSc.

Im Einvernehmen mit der Weltentwicklung des Kohlentiefbaus kommt es auch in

der CSSR zur Bildung der Hochkapazitätsgrubenkomplexe, die man als "Gruppengruben"

nennt. Es handelt sich nicht nur um administrative und ôkonomische Integration

sondern auch urn folgerichtige technologische Verbindung, wobei das Hauptintegra-

tionselement einheitliches Transportsystem unter Tage ist.

Die Änderung der Organisation des technologischen Flusses, die schlechter

werdenden grubengeologische sowie ôkonomische Bedingungen erfordern auch Grund-

änderungen in der Organisation der Leitung. Deshalb wird im Rahmen des Forschungs-

themas "Mehrstufiges System der Leitung der Grubenproduktion unter der. Bedingungen

der Konzerne" das Leitungssystem fiir Gruppengruben gelôst, das den veränderlichen

Bedingungen und Môglichkeiten der erreichbaren Steuerungstechnik einschliesslich

der EDV-Technik entspricht. Herantreten an organisatorische Projektierung eines

solchen Leitungssystems, das die Theraenlôser angewendet haben, und die vorgeschla-

genen Organisationsänderungen an einzelnen Leitungsebenen werden im Beitrag erôrtert.
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Realizce víceúrovňového systému řízení důlní výroby
na Dole 1. Máj v OKR

Karel Baron, prom, mat., ing. Jaroslav Kučera, CSc.

Úkol Víceúrovňový systém řízení důlní výroby byl v 7. pětiletce řešen ve ř-tát-

r.ím plánu RVT a od 1.1.1986 v resortním plánu. V roce 1986 se dostal do vlastní vý-

zkumné realizace systémového řešení a postupného uplatnění všech výrobků, které vy-

vinul .

Dodávky těchto technických prostředků řízení pro doly zajištuje OKR-Sastro,

k.p. i pro opakované realizace. Garantem systémového řešení, případným dodavatelp-.v

softwarových výstupů, je VÚFEK.

Plánované realizační výstupy lze rozdělit do čtyř skupin:

- realizační výstupy zabezpečující projekci výzkumné i opakovaných realizací, které

byly vydány jako příručky a manuály v letech 1981 až 1984 a staly se podkladem

několika již projekčně připravených opakovaných realizací na konci osmdesátých let

i na začátku 9. pětiletky;

- realizační výstupy v oblasti software jednotlivých prvků hvězdicovité počítačové

a mikropočítačové sítě víceúrovňového systému řízení důlní výroby, které byly do-

končeny v roce 1985, jsou realizovány v podmínkách Dolu l.máj a jsou všeobecně

dostupná pro ostatní zájemce, kteří provozují počítačové systémy SMEP;

- hmotné realizační výstupy výrobkové povahy, které představují ucelený soubor tech-

nických prostředků řízení důlní výroby pro hlubinné doly. Jejich vývoj zajištoval

OKR AM, k.ú.o. a jejich finální dodávky OKR Bastro,k.p., který převzal od 1.1.1987

závazky OKR AM v oblasti vývoje i investičních dodávek. Tyto realizační výstupy

byly rovněž ukončeny zavedením výroby v roce 1985 a 1986;

- vlastní zavedení vyvíjených systémů řízení tvoří poslední skupinu realizačních vý-

stupů. Jsou to úkoly, které realizátory OKR Důl l.máj a OKD koncern GŘ v rozhodu-

jící míře ještě čekají, i když první kroky byly vykonány již během roku 1986.

V tomto článku chceme jednak seznámit zájemce se stavem a připravovaným postu-

pem realizace na Dole l.máj, k.p., jednak poskytnout nezbytné informace o dokonče-

ných realizačních výstupech druhé a třetí skupiny jako podklad k úvahám a případným

dalším jednáním o možnostech následného využití výsledků dkolu.

Vlastní prostředí realizace výsledků lze stručně charakterizovat takto:

Na bázi současného Dolu l.máj s dvěma těžebními závody Barbory a Mír, dosavad-

ní úpravnou, která dožívá, výstavbového závodu Darkov, výstavby nové velkokapacitní

úpravny Darkov a doposud samostatného k.p. Důl 9.květen vznikne pravděpodobně od

1.1.1988 /není jeStě rozhodnuto kdy/ skupinový důl l.máj. Úkol VSŘ se zabývá vývojem

systému řízení pro tento mohutný důlní komplex s projektovanou kapacitou kolem 5 Mt

ročně.

Zabezpečení technickými prostředky probíhá v rámci investiční výstavby. Dodávky

jsou pokryty několika stavbami, především 7. a 9. stavbou výstavby Dolu Darkov, ale
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i dalšími stavbami, které se týkají ostatních závodů a nejsou s výstavbou závodu

Darkov v časové relaci.

Struktura technických prostředků skupinového Dolu l.máj je na dvojobrázku č.l.

Jednotlivé prvky popíšeme dále. Zde chceme znázornit časové etapy realizace. Horní

polovina obrázku zobrazuje strukturu technických prostředků. Dolní polovina časové

relace,tak, že začerněné prvky byly realizovány v roce 1986, šrafované bídou rea-

lizovány během roku 1987 a proběhne na nich zkušební provoz do ukončení úkolu

v r. 1988. Prázdné prvky jsou předmětem opakovaných investičních dodávok po ukonče-

ní úkolu.

Je zřejmé, že výzkumná realizace technických prostředků proběhne jen na jedné

větvi víceúrovňového systému řízení. To je důsledek posunů v investiční výstavbě,

pro které je vždy dost argumentů. Závazné je dodržení plánovaného ukončení úkolu

RVT. Výzkumu to přináší řadu problému, protože bylo třeba hledat režimy, v nichž

bude probíhat řídicí proces skupinového dolu při nesourodých technických možnostech

řízení jeho částí.

Technické prostředky víceúrovňového systému řízení důlní výroby na Dole l.máj

mají tyto prvky:

- INFORMAČNÍ CENTRUM, které nahrazuje klasické výpočetní středisko podniku a umož-

ňuje v něm řešit všechny dosavadní i budoucí informační úlohy. Je propojeno

do sítě s ostatními technickými prostředky.

- ŘÍDÍCÍ STANOVIŠTĚ, která vytvářejí optimální podmínky pro operativní řízení výroby

- centrální řídicí stanoviště

- řídicí stanoviště provozu Darkov, Barbora, Mír /9.květen/

- řídicí stanoviště úpravny - velín odkamenění

- velín úpravny

- velín expedice

- řídicí stanoviště výrobních líseků v podzemí

- dispečink důlní dopravy

- TERMINÁLY ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKS PODNIKU A PROVOzB, které umožňují přímý styk s in-

formačním systémem, okamžitou a pohotovou informovanost o významných odchyl-

kách.

Z toho, co jsme až dosud uvedli, vyplývá, že léta 1986 a 1987 znamenají reali-

zaci struktury technických prostředků VSŘ a implementaci příslušného software. Před-

mětem výzkumu bylo také nalezení takových mechanismů řízení, které by v podmínkách

vyspělé elektronizace vedly k výrazné intenzifikaci výrobně hospodářské činnosti

hlubinného dolu nového typu - skupinového dolu. Tyto mechanizmy jsou založeny na

aplikaci dopředného řízení podle odchylek při důsledném uplatnění plánu a chozrasčo-

tu iko rozhodujících nástrojů řízení a odrážejí se jak ve změnách organizační struk-

tui „. , tak v inovaci úloh jednotlivých THP v řízení dolu. Rozsah tohoto článku nám

neumožňuje zabývat se touto problematikou podrobněji. Její složitost a náročnost

daleko převyšuje vlastní realizaci technických prostředků řízení a zdaleka nelze

ofiekávat, že jediný rok 1988, který pro prosazení a zavedení máme k dispozici do

ukončení úkolu, bude stačit k úplnému zvládnutí t.cín problematiky. Hlavními překáž-

mi na této cestě jsou setrvačnost klasických přístupů k řízení, které vznikly dlou-

hou etapou extenzivního hospodářského mechanismu dolů a vysoký tlak na překračování

optimálních produkčních možností dolů, při nichž inovace systému řízení probíhá.
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Kromě toho je výsledek ddi.eko více závislý na ochote rea.I j ľáírora jít novými

neověřenými cestami při existenci rizika neúspěchu a »yzk'jjv. mu ::erůzs jeho ťiziko

snížit žádným "laboratorním" ověřením, jak to i.vihl oělat při v v'.'••• j-
:
 t.. cariickjci.

prostředků.

Problematikou inovace systému řízení se podroon.'- zabýváme v ji n ••':>; OÍJJ.LU. Nyni.

se vratine k podrobnějšímu popisu realizačních výstup.;, které již byly lakanctmy.

V roce 1985 byl dokončen realizační výstup 5 - Vydat typovou proyi-«".•"•;••:• u doku-

mentaci. Jde o software pro počítače SMEP, které tvoří jednotný hardwarcvý základ

technických prostředků víceúrovňového systému řízení důlní výroby. Tc\'.to proyrámový

prostředek má tři společně i oddelene použitelné část. i.

- GIN SMEP je univerzální databankový proyramový systém pro informační centrum poä-

n iku,

- DISAM je modulární programový systém pro realizaci řídicích stanov/ist pv" Hlubin-

né doly na bázi počítačů SMEP,

- KOMUNIKACE je modulární software pro komunikaci riezi prvky počítačové jíte VSP.

První z nich GIN-SMEP lze charakterizovat takto: Je to obecný a univerzální ná-

stroj pro sběr, kontrola, aktualizaci, zpracování a prezentaci dat v reálněn část.

Jde o formulářově orientovaný parametrický programový systém provozovatelný na po-

čítačích SMEP. Systém je otevřený, s rozsáhlými možnostmi aplikací pro tvorbu in-

formačních systémů v rámci ASŘP a všude tam, kde je opivvněna potřeba multiproces-

ního a víceuživatelského přístupu k bázi dat s možnostmi jejího vývoje v reálném .

čase, v rámci standardního technického vybavení počítačů rady SMEP počínaje systé-

mem SM4-2O se softwarovým prostředím operačního systému DOS-RV. Jeho koncence je

založena na principu existence popisných datových struktur v bázi dat a jejich in-

terpretace parametrickými obslužnými úlohami. Popisné datové struktury a parametric-

ké obslužné dlohy tak tvoří jednolitý celek, který uživatelům dává dostatecr.é ná-

stroje pro rychlou implementaci potřebných aplikačních procedur převaz :e bez progra-

mování. Řešení vychází z reálných možností minipočítačů SMEP a na nich vytváří data-

bankový systém, v němž zvýrazňuje mnohonásobný přístup k datům •* rozsáhlé terminá-

lové sítě při tíčinné ochraně dat. Současně umožňuje připojení podřízených autonom-

ních informačních systémů. Jejich existence se předpokládá na nižších stupních hie-

rarchie ASŘ.

Systém plně respektuje konvence platné v operačním systému DOS-RV a navazuje

na konvence typu i organizace ukládání dat. Je otevřený pro možnosti rozšíření

svých funkcí. Obsah báze dat je dostupný pro standardní programovací nástroje. Sys-

tém je provozovatelný i na malých konfiguracích a kromě procesoru pohyblivé řádové

čárky, nemá žádná hardwarová omezení. Modifikace obsahu báze dat má prioritní a kom-

petenční ochrany v multiuživatelském přístupu k datům. Provozuschopné verze systé-

mu lze přizpůsobovat aplikačním požadavkům uživatelů bez jeho generování.

Tento software je rozhodujícím prostředkem pro realizaci informačního centra.

VÚPEK ho dodává všem zájemcům jako opakovanou realizaci výsledků RVT dle vyhl.

181/82 FMTIR § 26 až 30. Tento software byl už vícenásobně implementován a je ově-

řen pro velmi rychlé implementace různých informačních systémů v rozsáhlých termi-

nálových sítích tedy nejen pro realizaci VSŘ v jeho úplných nebo dílcích záměrech.

Programový systém DISAM je součástí realizačního výstupu 9 - řídicího stanoviš-

tě pro doly, který charakterizujeme dále. Počítačová orientace tohoto výrobku zna-
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mená, že má dvě relativně samostatné, ale neoddělitelné složky - softwarovou a hard-

warovou.

Software řídicího stanoviště DISAM je modulární programový systém pro zpraco-

vání dat z výrobních procesů předzpracovaných mikropočítačovými koncentrátory dat,

jejich grafickou prezentaci na československé barevné semigrafice ODI s nežností

přímo zpětné vazby do procesu a s informační zpětnou vazbou prostřednictvím důlní-

ho provedení displeje s technologickou klávesnicí. Tento software vznikl jako sou-

část vývoje řídicího stanoviště /real.výstup 9/ a je integrální součástí tohoto

výrobku. Jeho výrobcem je OKR Bastro, k.p., který ho dodává jako finální dodavatel.

V praxi to znamená opět při každé dodávce implementovat software pro dané podmínky.

V rámci úkolu je software implementován dvakrát, a to pro řídicí stanoviště

Darkov a pro řídicí stanoviště úpravny Darkov. Přesto se však ukazuje jako možné

dodat software samostatně případným zájemcům o vlastní implementaci, s cílem ho

adaptovat pro takové podmínky, pro které nebude OKR Bastro, k.p., dodávat řídicí

stanoviště formou finální dodávky. Takové požadavky již vznikají a některé koncer-

nové podniky uvažují o zkvalitnění svých "klasických" dispečinků. Pro tyto účely

je připravena programová dokumentace, manuály a vlastní softwarový produkt, jež

budou dodávány rovněž jako opakovaná realizace podle vyhl.181/82 FMTIR.

Komunikace je softwarový systém pro přenos datových zpráv v síti počítačů

SMEP, respektive v síti počítačů SMEP a jim podřízených mikropočítačů typu Intel

8080. Software je ukončený a ověřený v laboratorních podmínkách VÚPEK /dva SM4-2O,

4MMS 800/. Přesto že ho řešitelé ověřili a dospěli k závěru, že na něm lze reali-

zovat cílový záměr víceúrovňového systému řízení, považují ho za prozatímní řešení

do doby, než KS, k.ú.o., budou dodávat propojené systémy počítačů SMEP. Důvod pro

tento názor spočívá v tom, že komunikace mezi počítači je natolik systémová zále-

žitost, že její "aplikační" řešení by vytvářelo legislativní problémy v případě

pohotovosti dodavatele k dodávkám sítí nebo aspoň propojených počítačů. Pokud by

do ukončení úkolu nedošlo k nápravě, bude VÚPEK tento software dodávat do rezortu,

také s ohledem na skutečnost, že bude i provozně ověřený.

V letech 1985 a 1986 byly dokončeny v OKR AM,k.ú.o. realizační výstupy 9, 10,

11 a 12, které jsou výrobkové povahy a zabezpečují spolu se standardními počítači

SMEP komplexní technické prostředky víceúrovňového systému řízení důlní výroby.

K 1.1.1987 byl OKR AM,k.ú.o. delimitován. Výrobu a dodávky těchto zařízení převzal

OKR Bastro, k.p., jak už jsme dříve uvedli.

Realizační výstup 12 zabezpečoval vývoj některých čidel, které byly při formu-

laci systémového řešení VSŘ postrádány. V současných možnostech se ve VSŘ předpoklá-

dají vstupní měřené veličiny, které uvádíme v následující tabulce.

Realizační výstupy 9, 10, 11 znamenají komplex, který nazýváme stavebnicí ří-

dicích stanovišť pro hlubinné doly. Tvoří je velký počet jednotlivých zařízení a mo-

dulů, z nichž lze sestavit potřebnou strukturu technických prostředků. Uvečbne jen

nejhrubší členění:

- vlastní pracoviště řídicích stanovišt,

- počítač řídicího stanoviště,

- koncentrátory dat,

- dorozumívací zařízení,

- důlní displej,

- modul hlasové komunikace.
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Společnou vlastností těchto zařízení je důsledná počítačová orientace, zobra-

zování stavu procesů na barevných grafických monitorech, velké možnosti hovorového

spojení, důsledná modularita jednotlivých technických prvků, z nichž může projektant.

realizovat řízení různých výrobních procesů. Dokladem toho je, že na Dole ].máj z

těchto technických prostředků realizujeme řízení důlní výroby i řízení technologic-

kého procesu úpravny.

Funkce a charakteristické vlastnosti tohoto rozsáhlého souboru technických

prostředků popisujeme na obrázcích 2, 3, 4 a 5 na následujících stranách.

Závěrem je třeba pro úplnost shrnout, v čem se původní záměry nepodařilo a do

konce úkolu nepodaří vyřešit.

Chtěli jsme se dostat do podzemí co nejblíže k výrobnímu procesu s mikropočí-

tačovým koncentrátorem dat. Vyvíjeli jsme"důlní koncentrátor dat". Jeho jiskrově

bezpečná verze nebyla v 7. pětiletce reálná pro nedostupnost prvků technologie CMOS.

Nevýbušná verze, kterou jsme vyvinuli a ověřili, se ukázala jako neekonomická a těž-

ce udržovatelná, proto jsme další vývoj přerušili do vytvoření možnosti realizovat

jiskrově bezpečnou verzi.

Bylo pro nás velmi těžké vyrovnat se s tím, že v KBFI v MLR, s nimiž jsme v ro-

ce 1982 konsultovali naše záměry realizovat důlní koncentrátor dat, toto jiskrově

bezpečné zařízení vzniklo již v roce 1984 a od r. 1985 je do maáarského hornictví

dodáváno.

Všechny naše koncentrátory jsou v povrchovém provedení a onen významný krok

mikropočítačové techniky do podzemí jsme nemohli realizovat. Změnili jsme systémové

řešení v tom, že jsme vyvinuli důlní provedení displeje /samozřejmě nevýbušné/ a

tím jsme sto realizovat důlní řídicí stanoviště v místech velmi koncentrovaných

technologií.

Náš československý elektronický průmysl zaostává tak, že znemožnil náš původní

záměr. To považujeme za velký dluh vůči hlubinnému hornictví.

V původních záměrech jsme spoléhali na přenos údajů z podzemí na povrch mezi

důlním koncentrátorem dat a počítačem řídicího stanoviště. Nemuseli jsme proto klást

důraz na inovaci přenosových systému. Mohli jsme je považovat za překonanou etapu.

Část tak zvaných rozptýlených dat jsme zamýšleli přenášet po hovorových linkách.

Změnou koncepce koncentrátorů dat jsme se stali závislí na přenosových systémech

ze sedmdesátých let, což vyvolalo značné komplikace při realizaci na Dole l.máj,

protože výroba přenosů DFP24 se těžko zajistuje. Opakované relizace v 8. pětiletce

budou proto vybaveny přenosovým systémem DAP128, který byl vyvinut v OKR Bastro

v rámci koncernového plánu RVT. Po roce 1989 se budeme moci vrátit k původní koncep-

ci, protože náš zamýšlený krok mikropočítače do podzemí si dal do vínku státní úkol

"robotizace", kde se vyvíjí mikropočítačový systém pro telemetrií, řízení a sběr

dat.

V roce 1980 jsme byli požádáni, abychom připravili úkol VSŘ a zvolili jeho

koncepci. To se podařilo a společně nám tuto koncepci odsouhlasily nadřízené orgány

i realizátori. Výhrady k délce řešení byly argumentovány tím, že vyvinout technické

prostředky řízení je složité a že to chce čas. Ten čas nám byl poskytnut. Nyní jsme

v situaci, že vývoj technických prostředků je ukončen a nutno je ověřit realizací.

Též permanentně dbát, aby odpovídaly možnostem doby a stavu elektronizace. To není
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chyba, to je přirozený stav. Chybou je, že stále potřebujeme tolik času, než se no-

vý výrobek dostane z vývoje do výroby.

Na druhé straně naše systémové řešení, vycházející ze zásady podstatného zvýše-

ní konkrétní pravdivé informovanosti řídicích pracovníků na všech stupních řízení

o skutečném stavu procesů a založené na zásadním zvýšení úlohy plánu v reálném čase

řízení a na soustavném zvyšování úlohy chozrasčotu v řízení dolu v současné době

získává aktuálnost a stává se principem významných změn, které se v našem národním

hospodářství v tomto období realizují.

Vytvořili jsme koncepci moderního řízení dolu na bázi určité struktury technic-

kých prostředků, které vycházejí z technických možností doby a z technických mož-

ností československé elektroniky. Realizujeme je a na nich se pokusíme inovovat sys-

tém řízení vznikajícího skupinového dolu. Tuto koncepci řízení budeme dále zdokona-

lovat při dodržení základní struktury a hierarchie techniky i organizace a základ-

ních nástrojů řízení - plánu a chozrasčotu.

To, že se nám budou jednotlivé technické prvky systému řízení měnit a vyvíjet

stále rychleji, musíme považovat za samozřejmé a přirozené. Chybí jen jediné, musíme

se to naučit, jinak budeme zaostávat.
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возможность использования результатов не дальнейших шахтах Остравско-карвинского

угольного бассейна и также на других бассейнах. Статья приводит доступные резуль-

таты и показывает возможности и способы повторного применения полученных результа-

тов. В заключение она занимается обвинением функций к свойств разработанных тех-

нических средств управления, которые являются решающими реализационными выводами

темы.

REALIZATION OF MULTILEVEL SYSTEM OF MINE PRODUCTION CONTROL IN THE 1st MAY MINE

OF THE DISTRICT OSTRAVA-KARVINÄ /OKR/

Karel Baron, prom.mat., Jaroslav Kučera, Engr., CSc.

The Research Institute of the Fuel and Energy Complex is the co-ordinator of

the theme of the development of science and technique "Multilevel system of mine

production control under the conditions of concerns". The task is solved since 1981.

It has close connection to erection of new mine Darkov belonging to OKR which is

a part of concern corporation of OKR 1st May Mine. The name group mine is used for

th».? arising production complex of a new type. A part of this complex is also a new

high-capacity coal preparation plant. Technical means of computer control system

of this mine with capacity of about 5 Mtpy are developed. In addition to research

realization, the possibility to use the results in other mines of OKR and even

in other districts is investigated. The paper makes acguinted with the achieved

results and points out the possibilities and methods of repeated application of the

achieved results. Concluding, it deals with interpretation of functions and

properties of the developed technical means of control which are the decisive

realization outputs.

REALISIERUNG DES MEHRSTUFIGEN SYSTEMS DER LEITUNG DER GRUBENPRODUKTION AN DER

GRUBE 1. MAI IN OKR

Karel Baron, prom.Mat., Dipl.-Ing. Jaroslav Kučera, CSc.

Das Forschungsinstitut des brennstoffenergetischen Komplexes ist Koordinator

des Themas der wissenschaftlich-technischen Entwicklung "Mehrstufiges System der

Leitung der Grubenproduktion unter den Bedingungen der Konzerne". Das Thema wird

seit 1981 gelöst. Es knüpft an den Ausbau neuer Grube Darkov im OKR eng an, die

zum Konzernbetrieb Grube 1. Mai gehört. Der entstehende Produktionskomplex neuen

Types wird als Gruppengrube genannt. Zum Komplex gehört auch neue Hochkapazitäts-

aufbereitungsanlage. Im Rahmen des Themas werden technische Mittel der Leitung

am EDV-Prinzip sowie das System der Leitung dieser Grube mit Kapazität von rund

5 Mt pro Jahr entwickelt. Ausser der Forschungsrealisation wird die Möglichkeit

der Ausnutzung der Ergebnisse in weiteren Gruben im OKR sowie anderen Revieren

in Betracht gezogen. Der Beitrag macht mit den erzielten Ergebnissen bekannt und

weist auf die Möglichkeiten und Methoden wiederholter Anwendung der erzielten Er-

gebnisse hin. Abschliessend befasst er sich mit Deutung der Funktionen und Eigen-

schaften der entwickelten technischen Leitungsmittel, die entscheidende Realisie-

rungsausgänge des Themas sind.
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Poř.
Sís.

1.
2.

33.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

TABULKA

Měřená veličina
snímaný Udaj

P O R U B

Poloha kombajnu

Odběr proudu - kombajn

- pluh

Odběr proudu - zákl.st.

Odběr proudu - hí.dopr.

Odběr proudu - hydr.agr.

Odběr proudu - drtic

Izolační stav

Odebraná el.energie

Chod pásového dopr.

Tlak v potrubí NT

P R Í P R A V N É D 8 L N

Odběr proudu - r.komb.

Odběr proudu - Sk.nákl.

Odběr proudu - hydr.vrt.st.

Odběr proudu - el.těž.vr.

Čidlo odpalu

Chod pásového dopr.

Odebraná e1.energie

OBLAST BEZPSCNOST, VETRANÍ,

Metan /O-31/

Metan /0-lO0%/

- PŘEHLED

Druh
inf.

BH
AH

AH
AH
AH
AH
BH

AH
BH

AH

SNÍMÁNÍCH VELIČIN

Typ snímače, zaříz.

PDK 10 /JS 4/

SPN 10

SPN 10

SPN 10

SPN 10

SPN 10

Hornet

Převodník NC 290

Volný kontakt-S-JB

SS 60

ST.VTD

í D Í L O

AH
AH
AH
AH
BH
BH

AH

DEGAZACE

AH
AH

SPN 10

SPN 10

SPN 10

SPN 10

PV 02, SPP1

Volný kontakt SJB

SS60

Převodník NC 290

, KLIMATIZACE, ODVODNENÍ

MST 01/0

Metanové vysokoproc.

čidlo TVMS-O2

Výst.
sign.

JB,S

JB,S

JB,S

JB,S

JB,S

JB,S

S

S

JB,S

JB,S

JB,S

JB,S

JB,S

JB,S

JB

JB,S

S

S/SAM/

S/SAM/

Výrobce

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

SHR-Správa škols.
zař.Litvínov

Metra Blansko

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Metra Blansko

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.



20.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.

33.
59.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Rychlost důlních větrů

Otevření hrázových dveří
Chod separát.ventilátoru

Pokles tlaku pož.vody

Izolační stav VN

Podtlak v degazačním potrubí
Deprese na cloně v deg.potrubí
Teplota důlních větrů

Hladiny v jímkách
Hladiny v žump.prekopech
Chod klimatizaci)^ jednotky

Havarijní signál
/havarijní tlačítko/
Havarijní signalizace
Vypínání el.energie v dole

D E G A Z A Č N f A V E N '

Chod hlavních ventilátoru
Teplota vtažných větrů
Deprese ventilačních stanic
Koncentrace CO ve výdušné jámě
Koncentrace metanu ve výd.jámě
Součtová porucha vent.stanice
Chod vývěv

Koncentrace metanu v deg.stan.
Barometrický tlak
Venkovní teplota
Teplota deg.plynu
Koncentrace metanu v deg.potr.

AH
BH
BH
BH

BH

AH
AH
AH

BH
BH
BH

BH

BH
BH

r i L A

BH
AH
AH
AH
AH
BH
BH
AH
AH
AH
AH
AH

AS 13
JS 4

CTD 5 B
Kontakt manometr

Součást zařízení
jinak HIVN
STD-VTD
STD-VTD
Pt 100 - APUT
Pt 100 - vývoj převod.
BOS, KBOS 2
BOS, KBOS 2
volný kontakt
SS 60, SJB 60
HV-01

SM-3
Skříň N1A

Č N f S T A N I C E

volný kontakt

Pt 100
ANEMOMETR /ASPIS/
ÚNOR 6 /O-50 ppm/ CO
MST Ol/U
volný kontakt
volný kontakt
MST Ol/U, IREX 11M
STB

Odporový teploměr

P t lOO

Metanové vysokoproc.čidlo

TVMS-02

ÚNOR 4N 0-100 %

JB

JB

JB

volný
kont.

S

S,JB

S,JB

JB
S
S

s

S/SAM/

S/SAM/

S

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

ZPA Jinonice,Bastro,k-p,
— " — _ " _

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

ZPA Jinonice

MAIHAK /NSR/

Bastro, k.p.

Bastro, k.p.

ZPA Jinonice
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Obr. 2 Schéma a funkce ř ídícího stanoviště
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bezpečení činnosti ve směně

- Řídí likvidaci případné havárie do
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- Provádí operativní evidenci bezpeč-
nostních a výrobních parametrů
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Obr. 3 Schéma a funkce koncentrátorů dat
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Obr. 5 Modul hlasoví? komun i
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Aplikace ergonomického přístupu při projektování
centrálního řídícího stanoviště lomu Čhabařovice

PhDr. ing. Aleš Mateicius

V roce 1986 bylo uvedeno do ověřovacího provozu centrální řídicí stanovište

/CŘS/ Lomu Čhabařovice v SHR Most. Při projektování tohoto řídicího centra byl v rám-

ci etapy "Specifikace zobrazovacích technických prostředků CŘS Čhabařovice" /zpráva

VÚEPE č. 443-22-02-5/ aplikován projekčně ergonomický přístup, jehož smyslem bylo

"doladit" navrhované technické řešení řídicích prostředků, organizaci sledování a

řízení technologického procesu a stavební dispozici řídicího centra s ohledem na

"lidské faktory". Vypracovaný ergonomický projekt /7/ byl postupně uplatňován v pro-

jektové dokumentaci řídicího centra vytvářené Báňskými projekty Teplice a v pracech

hlavního řešitele automatizovaného systému řízení technologických procesů ,'/\SR TP/

Lomu Čhabařovice, jímž byla mostecká pobočka VÚEPĽ /od r. 198 3 vťíPEK/.

Ergonomická studie respektovala jako své východisko:

- navrženou koncepci ASŘ TP /4/

- navržené řídicí funkce dispečera CŘS

- stavební dispozici pro umístění CŘS

- kvalifikační požadavky a další osobní předpoklady, požadováno u disp-.-corů techno-

logických procesů v uhelném průmyslu /5/

Na základe rozboru požadavků kladených na dispečera CŘS Ľ -̂ u ChaLaruvice byla

vytvořena výchozí predstava o koncepci této dispečerské řídicí <; i rma:;t i. Tato řídi-

cí činnost má charakter dynamické optimalizace výrobního pj\>cosu, který má v převa-

žující míre c h ••'aktér materiálového toku nenennuu <if<:'i'«iv;i i' rit i' />; • . V M U\ ní:; i olrínkv,

případně mezičlánky této dopravní síté, jsou výkonovo technolog irV.r ^ieny /skrývkové

a těžební technologické celky, zpracovatelské technologie/. Výst IÍ ; - n í mi články jsou

navazující dopravní systémy /pásová a kolejové doprava/. Uvnitř dr-pr.Tvní sítě jsou

začleněny vyrovnávací kapacitní členy /uhelná depa, hlubinný zásobník/. Jednotlivé

úseky a místa dopravní sítě, vstupní i výstupní výkonové články mojí určitou obsa-

hovou kapacitu a propustnost, regulovatelnou v určitém rozmezí a minimalizovanou

programově při plánovaném odstavení, náhodně v případě nepředvídaných porucíi. Dyna-

mická optimalizace výrobního a dopravního procesu řízená z cfts Lomu Chabar-.vice je

optimalizací v podmínkách kvalitativně i kvantitativné proměnlivé nabídk\ uhií ze

strany těžebních technologických celk • a poptávky po uhlí na straně odběratelů. Oče-

kávalo se, že tok uhlí nebude rovnoměrný, nýbrž, že v dopravním systému bude dochá-

zet k určitým pulsacím, vznikajícím jednak z nesouladu mezi touto pop
1
lávkou a nabíd-

kou, jednak v závislosti na stavu dopravní site. K eliminaci těchto výkyvu <,louží

vyrovnávací kapacitní články dopravní sítě.

CŘS, z něhož je tento technologický a dopravní proces sledován ,i řízen, je jedi-

ným místem koncernového podniku Lom Chabařovire , určeným pro přípravu <i řízení výro-

by v průbéhu směny a pracovního dne. Základní metodou popsané řídicí" optimalizace je

anticipační, dopředně řízení, vycházející z očekávaných událostí ve sledovaném sys-

tému, které pravděpodobně nastanou v blízké budoucnosti. Základním principem tohoto
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operativního technologického řízení je řízení podle očekávaných nebo nastalých

odchylek.

V souladu s uvedeným pojetím sledování a technologického řízení byly v koncepč-

ních podkladech specifikovány jednotlivé okruhy řídicí působnosti CŘS: 1. tvorba

denního a směnového programu /zejména rozvrhování úloh a prostředků v rámci pláno-

vaných úkolů/, 2. rozhodování o aktuálních cílech /místech odbytu/ pro každou těže-

nou část sloje, 3. rozhodování o aktuální potřebě regulovat množství a jakost do-

dávaného uhlí sesypem těživa z více zdrojů jednomu odběrateli, 4. přímé řízení při

poruchách, mimořádných událostech a překračování odběru energie, 5. kontrola a ko-

ordinace práce podřízených velínářů, 6. řízení toku informací o výrobě pro potřeby

závodu, podniku a CŘS GŘ SHD. Kritériem optimalizačních zásahů CŘS Lomu Chabařovice

je minimalizace ztrát, vznikajících zejména: a/ nedostatečným nebo nevhodným záso-

bováním Tlakové plynárny Úžin, b/ nevyužitím uhelných zásob, c/ nevyužitím techno-

logických zařízení těžebního závodu, d/ požadovaným penále za prostoje vagónů.

Stěžejním východiskem ergonomického projektování CŘS Lomu Chabařovice byly na-

vržené přímé prostředky řízení /tzn. ty řídicí prostředky, s nimiž přichází dispe-

čer do bezprostředního pracovního styku prostřednictvím zrakového a sluchového vní-

mání a pohybovou činností, tedy manipulací a řečovými aktivitami/: tablo MOZAIKA,

listový displej PRAGOTRON pro skrývku a pro uhlí, obrazovkový aisplej /terminál/

s klávesnicí, obrazovkovým displej průmyslové televize, dálnopisný aparát s tiskár-

nou konzul, telefon, ligyfon, konferenční telefonní aparatura, radiostanice. Pro

dispečerský sál CŘS byla vyčleněna místnost daného půdorysu v nové správní budově

v Hrbovicích. Dalším východiskem projekčních prací byla předpokládaná úrcveň pra-

covní způsobilosti dispečerů - odborné hornické vzdelaní v oboru povrchového dobý-

vání uhlí, případně v některém příbuzném technickém oboru, na úrovni střední průmys-

lové školy, dále alespoň pětiletá praxe v důlní výrobě a dobrá znalost výrobní tech-

niky, technologie i organizace podniku a práce a konečně i psychické předpoklady,

specifikované již dříve /5/.

Při projekční optimalizaci se řešitelé řídili standardními zásadami ergonomic-

kého a inženýrského psychologického projektování /I, 2, 3, 6, 9/. Exaktnější pří-

stupy z hlediska "lidských faktorů" vyžadují poměrně přesnou a co nejúplnější spe-

cifikaci a kvantifikaci důležitých parametrů pracovní činnosti a jejích podmínek.

Ježto je takový postup nejen pracný, ale zejména v počátečních fázích rozpracování

prakticky nemožný, je nutno vycházet z dosavadních zkušeností a získané poznatky

průběžně doplňovat a korigovat. Řešení se za těchto podmínek pohybuje na hranici

exaktních a intuitivních přístupů.

V rámci ergonomického projektu CŘS byla nejprve navržena struktura sledování

a řídicí činnosti dispečera, zahrnující: 1. převzetí služby, 2. přípravu na řízení

směny, 3. cyklické sledování procesů a řídicí zásahy v případě zjištěných odchylek

od přípustných hodnot sledovaných ukazatelů /tzv. mimolimitních stavů/, 4. řešení

aktuálních požadavků přicházejících z pole operativní působnosti CŘS /z oblasti

výroby, údržby i ostatních líseků/ a odpovídající řídicí zasahování, 5. komunikace

s vedením podniku a nadřízenými řídicími centry, 6. vyhodnocení a uzávěrka směny

/dne/, 7. předání služby. V návaznosti na strukturu činnosti a technické prostředky

řízení byla vypracována rovněž pracovně psychologická charakteristika řídicí čin-

nosti dispečera. Např. jeho rozhodovací proces při sledování a optimalizaci doprav-

ního toku zahrnuje tři dílčí rozhodovací úlohy: 1. rozhodování o dodávce uhlí z de-

pa Trmice odběratelům, 2. rozhodování o směrování dopravního toku na depo Úžin nebo
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do hlubinného zásobníku, 3. rozhodování o dodávce uhlí z třídírny odběratelům a o

přísunu uhlí železnicí. Tyto tři rozhodovací úlohy probíhají cyklicky, relativně

nezávisle na sobě s periodicitou určovanou: a/ změnami kvality těženého uhlí,

b/ požadavky odběratelů, c/ stavem ukazatelů dopravního toku, d/ poruchami a pro-

stoji systému. Na základě předběžného rozboru pracovní, tj. především psychické,

zátěže dispečerů bylo rozhodnuto přijmout dvoumístnou variantu CŘS, obsazovanou jed-

ním dispečerem a jedním směnovým vedoucím.

Hlavní pozornost byla v rámci ergonomického projektu soustředěna: A/ na hlavní

technické prostředky vizuálního sdělování a zobrazování informací - tablo MOZAIKA

a tabla s listovými displeji PRAGOTRON, B/ na celková uspořádání dispečerského sá-

lu. Byla zvolena jedna ze tří variant uspořádání: zmíněná tabla tvoří mírně zalo-

menou panelovou stěnu v průčelí dispečerského sálu /viz obr./. Stav těžby uhlí a

provozní stavy odpovídajících technologií jsou sdělovány v levé části zorného pole

dispečera, stavy týkající se skrývky v pravé části zorného pole. Informace o cho-

du jednotlivých technologických celků a celého dopravního systému jsou signalizovány

na table MOZAIKA s mnemoschématem ve střední části zorného pole dispečera. V rámci

projekčního řešení byly provedeny následující práce:

- prověřen způsob světelné signalizace sdružené s listovými displeji,

- prověřena čitelnost znaků na listových displejích ze stanoviště dispečera,

- navrženy barevné kombinace pro signalizaci stavů a poruch,

- navržena mnemoschemata technologického systému, některé nové znaky /piktogramy/,

barevné řešení,

- navrženo celkové uspořádání, barvové řešení a osvětlení dispečinku.

Všechny návrhy vycházely z rozboru řídicí činnosti, ze zdůvodněných ergonomic-

kých, psychologických a estetických požadavků a z reálných možností řešení v daných

podmínkách.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТА УПРА-

ВЛЕНИЯ РАЗРЕЗА ХАБАРЖОВИЦЕ

Инж. Алеш Матеициус

Описывается эргономический подход к проектировании центрального пункта управ-

ления разреза Хабаржовице в Северочешскои буроугольном бассейне Мост. Исходным

пунктом является предложенная концепция системы технологического управления и вы-

брЕ^нные технические средства, установленные управляющие функции и характер управ-

ляющей деятельности и указания по строительстве. При оптимизации проектирования

средств изображения /табло, листовые дисплеи/ и оформления управляющего центра

имеются в виду принципы эргономического и инженерно-психологического проектирова-

ния. Приводится также рисунок, изображающий общее решение рабочего пространства.

APPLICATION OF THE ERGONOMIC APROACH TO THE PROJECT OF CENTRAL CONTROL STATION

OF THE OPEN PIT CHABAŘOVICE

Aleš Mateciuc, Dr., Engr.

Ergonomie approach to the project of central control station of the open pit

Chabařovice in the North-Bohemian Brown Coal District Most is described. The starting

points are the suggested conception of the system of technological control and

chosen technical means, fixed control functions and character of the control action,

building layout. The principles of ergonomie and engineering-psychological design

are taken into consideration for optimization of the display facilities /panel,

sheet displays/. A drawing of general solution of the working zone is annexed to.

ANWENDUNG ERGONOMISCHEN ASPEKTES BEI PROJEKTIERUNG DER ZENTRALEN STEUERANLAGE

DES BRUCHS CHABAŘOVICE

Dr., Dipl.-Ing. Aleš Mateiciuc

Im Beitrag wird ergonomischer Aspekt der Projektierung der zentralen Steuer-

anlage des Bruchs Chabařovice in Nordböhmischen Braunkohlenrevier Most beschrieben.

Als Ausgangspunkt dienen die vorgeschlagene Konzeption des Systems der technologi-

schen Steuerung und erwählte technologische Mittel, die festgesetzten Steuerungs-

funktionen und Charakter der Steuerungstätigkeit, Baudispositionen. Bei der Pro-

jektierungsoptimierung der Sichtgeräte /Schautafel, Display/ und Anordnung des

Steuerungszentrums wurden Prinzipe ergonomischer und ingenieurmässig psychologischer

Projektierung in Betracht gezogen. Die Seichnung der Gesamtlösung der Arbeitszone

wird beigelegt.

191



Obr. Pohled na pracovní zónu dispečinku CŘS Lomu Chabarovice
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Mzdový program resortu paliv a energetiky v 8. pětiletce

Ing. Vladimír Pazdera

K zabezpečení hlavních směrů mzdové politiky v 8. pětiletce ukládá usnesení

vlády ČSSR č. 351/1985 rozpracovat hlavní směry mzdové politiky do odvětvových mzdo-

vých programů. Jejich cílem je orientovat mzdovou stimulaci a diferenciaci na pod-

poru plnění a překračování úkolů 8. pětiletky a rozvinout plánovité a cílevědomé

usměrňování mzdové politiky v návaznosti na realizaci programu zvýšení ekonomické

účinnosti mzdové soustavy /ZEÚMS/. V praxi to především znamená:

- vytvářet stálý tlak na úspory živé práce a na snižování mzdové náročnosti,

- prosadit ve mzdové praxi princip zásluhovosti v odměňování,

- zabezpečit proporcionalitu mzdového vývoje k tvorbě hmotných zdrojů,

- trvale rozvíjet a zdokonalovat základnu technickohospodářských norem a norem spo-

třeby práce,

- prohlubovat hmotnou zainteresovanost vysoce výkonných a tvůrčích pracovníků,

- zdokonalovat a upevňovat jednotné řízení mezd,

- dokončit realizaci programu ZEÚMS.

MZDOVÝ VÝVOJ V 7. PĚTILETCE

Opatření uvedená ve mzdovém programu na 8. pětiletcku vycházejí mimo jiné i ze

zpracované analýzy mzdového vývoje v 7. pětiletce v resortu paliv a energetiky.

Podmínky tvorby a rozdělování národního důchodu v 7. pětiletce vyžadovaly, aby

se mzdový vývoj zabezpečoval při snížené dynamice nominálních i reálných mezd proti

předcházejícím obdobím. I přesto se však dařilo realizovat hlavní cíle a úkoly sta-

novené ve mzdové politice, jejichž podstatou bylo prosazování orientace zájmů orga-

nizací, kolektivů a jednotlivců na kvalitativní výsledky práce, snižování materiá-

lové a energetické náročnosti a rozšiřování kolektivních forem organizace práce a

odměňování.

Vývoj mezd ve vybraných odvětvích národního hospodářství v letech 1980 až 1985

je uveden na následující tabulce č. 1,

Tabulka č. 1 Vývoj mezd ve vybraných odvětvích národního hospodářství

v 7. pětiletce

Odvětví /obor činnosti/

Soc. sektor NH /bez JZD/

z toho:

Průmysl celkem

z toho plánovací skupiny:

těžba uhlí

Průměrná mzda
1980

2643

2769

3792

1985

2883

3088

4358

Přírůstek
abs.

240

319

566

v %

9,1

11,5

14,9
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pokračování tab. č. 1

Odvětví /obor ginnosti/

výroba tepla a elektřiny

hutnictví železa

strojírenství

textilní průmysl

potravinářský průmysl

Stavebnictví

Státní statky

Železniční doprava

Průměrná
1980

3089

3157

2788

2269

2501

2895

2536

3178

mzda
1985

346X

3487

3083

25O6

2830

3185

2976

3369

Přírůstek
abs.

378

330

295

237

329

290

44O

191

v %

122

10,5

1O,6

10,4

13,2

1O,O

17,4

6,0

Z těchto údajů především vyplývá, že nejvyšší mzdy jsou ze sledovaných odvět-

ví dosahovány y těžbě uhlí, dále v hutnictví železa, výrobě tepla a elektřiny, že-

lezniční dopravě a stavebnictví. V těžbě uhlí byl v uplynulé pětiletce rovněž nej-

vyšší absolutní přírůstek mezd. Značné absolutní zvýšení se projevilo ve státních

statcích a ve výrobě tepla a elektřiny. Relativně vzrostly mzdy nejvíce u pracovní-

ků ve státních statcích, dále v těžbě uhlí, potravinářském průmyslu a ve výrobě

tepla a elektřiny.

Trend přírůstků průměrné mzdy se v socialistickém sektoru národního hospodář-

ství, stejně jako v průmyslu, rok od roku snižoval, přičemž jeho vývoj v průmys-

lu byl vyšší než v národním hospodářství jako celku, jak to dokumentují údaje

tabulky č. 2.

Tabulka č. 2 Meziroční přírůstky mezd ve vybraných odvětvích národního hospo-

dářství v 7. pětiletce /v %/

Odvětví /obor činnosti/

Soc.sektor NH /bez JZD/

z toho:

Průmysl celkem

z toho plánovací skupiny:

těžba uhlí

výroba tepla a elektřiny

hutnictví železa

strojírenství

textilní průmysl

potravinářský průmysl

Stavebnictví

Státní statky

Železniční doprava

1981

1,6

1,8

1,9

2,4

1,4

1,6

2,5

1,9

l,o

2,2

1,7

1982

2,0

3,0

7,8

2,9

2,7

2,2

2,5

3,1

2,5

2,8

2,5

1983

1,9

2,3

2,3

1,3

2,0

2,4

1,8

3,2

2,1

5,1

1,6

1984

1,7

2,2

1,5

2,2

2,1

2,3

1,5

2,4

1,4

3,8

0,9

1985

1,6

1,7

0,8

2,9

1,9

1,7

1,8

1,8

2,7

2,4

-0,9

Uplatněním usnesení vlády ČSSR č. 41 se v roce 1982 a částečně i v roce násle-

dujícím projevil značný přírůstek průměrného výdělku v odvětví těžby uhlí. V letech

1982 a 1983 bylo v tomto odvětví dosaženo více než čtyř pětin absolutního přírůst-

ku mezd za celou pětiletku. Naproti tomu však v závěrečných letech 7. pětiletky

byl růst výdělků v odvětví těžby uhlí podpůrměrný, a to jak ve vztahu k průmyslo-

vým odvětvím, tak i celému socialistickému sektoru národního hospodářství.
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Mzdový vývoj v odvětví výroba tepla a elektřiny se vyznačoval nevyrovnaným

tempem. Nadprůměrného růstu bylo dosaženo v letůch 1982 a 1985. Celkově růst výděl-

ků v tomto odvětví korespondoval v 7. pětiletce s přírůstkem v průmyslových odvět-

vích a byl nadprůměrný vzhledem k národnímu hospodářství jako celku.

Vývoj průměrných výdělků byl v 7. pětiletce v isdnotlivých koncernech poměrně

diferencovaný, což dokumentují úda^ z následující tabulky č. 3.

Tabulka £. 3 Průměrné výdělky a jejich přírůstky v 7. pětiletce v resortu

paliv a energetiky

Koncern

OKD

KD

SHD

HDB

ULB

uhelný průmysl

NPP

ČPP

plynárenství

SEP

ČEZ

energetika

FMPE celkem /bez VÚ a ČSUP/

Průměrný výdělek
1980

4033

3500

3311

3213

3719

3734

2920

2971

2955

2990

3128

3089

3511

1985

4575

4101

3843

3779

4372

4290

3165

3304

3258

3396

3498

3474

3998

Přírůstek
v %

13,4

17,2

16,1

17,6

17,6

14,9

8,4

11,2

10,3

.13,6

11,8

12,5

13,9

Nejmenší přírůstky vykazuje v uhelném hornictví koncern OKD 13,4 /ostatní

koncerny 16,1 - 17,6/, v plynárenství koncern NPP 8,4 /koncern ČPP 11,2/ a v ener-

getice koncern ČEZ 11,8 /koncern SEP 13,6/. V jednotlivých koncernech je přírůstek

průměrného výdělku vyšší v podnicích.i u kategorií pracovníků hlavní výrobní čin-

nosti oproti ostatním pracovníkům i podnikům.

Realizací II. etapy programu ZEťJMS dochází k růstu podílu mzdových tarifů na

celkovém výdělku při současném poklesu podílu prémií a odměn, a to především u ka-

tegorie dělníků, jak vyplývá z údajů tabulky č. 4. Tento vývoj je u dělníků ovliv-

něn zejména uplatněním vyšších stupnic mzdových tarifů proti současnému stavu. Dá-

le je ovlivněm rozdílným podílem osobního ohodnocení na celkovém výdělku u dělníků

a THP, nebot u THP došlo k uplatnění této mzdové formy u všech pracovníků, zatím co

u dělníků je uplatněna jen u části pracovníků. Ostatní složky průměrného výdělku

/příplatky a preference a ostatní výplaty do průměrného výdělku/ vykazují po reali-

zaci II. etapy programu ZEÚMS jen nevýrazné odchylky proti dosavadnímu stavu.

Tabulka č. 4 Podíl tarifní mzdy a pobídkové části na celkovém výdělku a jejich

změny v souvislosti s realizací II. etapy programu ZEÚMS ve vybraných

typech podniků /v %/

Typ podniků

hlubinné D

THP '

Tarifní mzda
dříve

48,4

50,5

nyní

54,4

49,8

Pobídková část
dříve

24,7

26,9

nyní

19,4

30,2

pokračování tab. č. 4 na str.
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Typ podniků

povrchové

strojírenské

tepelné elektrárny

plynárenské

naftové

D

THP

D
THP

D

THP

D

D

THP

Tarifní mzda
dříve

48,5

52,8

49,0

60,1

5O,5

54,3

54,6

61,7

58,4

65,9

nyní

55,8

56,2

58,4

60,9

58,9

57,5

62,9

60,5

63,8

63,5

1 !

Pobídková část
dříve

27,8

31,8

32,7

28,3

3O,l

33,9

28,3

28,3^

22,0

22,0

nyní

20,7

3O,4

25,8

29,3

21,0

3O,5

19,6

29,5

16,1

24,9

DIFERENCIAČNÍ ZŽMĚRY V 8. PĚTILETCE

Základní diferenciační záměry budou v 8. pětiletce i nadále ovlivňovány úspor-

ným mzdovým vývojem v národním hospodářství, přesto však bude existovat reálná mož-

nost krýt část potřeb nadplánovanou tvorbou mzdových prostředků v závislosti na

lepším plnění stanovených dkolů hospodářského plánu,úsporou plánovaného poctu pra-

covníků, snížením přesčasové práce apod.

Z hlavních opatření programu lze v oblasti diferenciačních záměrů uvést přede-

vším tato:

- sjednotit praxi koncernů při používání stupnic mzdových tarifů zejména u tvůrčích

technických pracovníků, u THP pracujících v podzemí dolů i na ostatních pracoviš-

tích s obtížnými a ztíženými pracovními podmínkami;

- regulovat u THP přiznávání vyšších tarifních tříd v rámci stanovených dvojtříd

a nárůst průměrné tarifní třídy ve prospěch těch organizací, které při zavedení

II. etapy programu ZEÚMS nedosahovaly v těchto ukazatelích povolených maximálních

hodnot;

- u dělníků především dořešit některé otevřené otázky či sjednotit praxi v uplatňo-

vání stupnic mzdových tarifů;

- zpracovat podrobnou analýzu výdělkové diferenciace mezi koncerny a typy podniků,

jejíž výsledky by se měly stát podkladem pro diferencovaný rozpis plánu průměr-

ných výdělků na období 9. pětiletky. Předpokladem k tomu bude zpracování metodi-

ky postupu, což bude úkolem VÚPEK, pobočka Ostrava.

Vzhledem k tomu, že při realizaci II. etapy programu ZEÚMS byly uplatněny

všechny rozhodující změny ovlivňující úroveň tarifní mzdy, bude nutno v souladu s -

novými pracovními a mzdovými podmínkami vytvářet předpoklady pro postupné zkvalit-

ňování struktury mzdy, a to především posilováním nadtarifní složky výdělku tak,

aby plnila své motivační poslání ve všech podnicích a závodech resortu i u hlavních

kategorií pracovníků. Jedná se především o ty skupiny pracovníků či pracoviště,

kde při realizaci II. etapy programu ZEtJMS nebylo dosaženo minimálně stanovené úrov-

ně nadtarifních složek výdělku, případně byla tato hranice jen mírně překročena.

Zvlášfc je třeba se zaměřit na postupné rozšíření osobního ohodnoceni u dělníků, kde

zatím využití této mzdové formy zůstává v pozadí. Vzhledem k úspornému mzdovému vý-

voji v 8. pětiletce bude nutné přehodnotit podmínky pro přiznávání mimořádných od-

měn a jejich podíl na celkovém výdělku nezvyšovat.
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ROZVOJ ÚČINNOSTI MZDOVÉHO SYSTÉMU

V letech 1987 a 1988 bude pokračovat realizace II. etapy programu ZEÚMS ve

zbývajících výrobních organizacích, na generálních ředitelstvích koncernů a meto-

dicky se bude připravovat realizace II. etapy ve vědeckovýzkumné základně resortu.

Z dosavadního průběhu zavádění II. etapy programu ZEÚMS vyplynuly některé poznatky,

na které je žádoucí ve mzdovém programu reagovat. Vedle opatření k zajištění splně-

ní úkolů uložených při schvalování žádostí o zavedení II. etapy programu ZEÚMS a

dopracování materiálů z předpisové oblasti /prováděcí pokyny apod./, bude zaměřena

pozornost na prověření organizačních struktur ve všech podnicích v souladu s roz-

hodnutím vládní mzdové komise s cílem snížit počet pracovníků a současně provést

u všech THP prověrku skutečně vykonávaných prací /obdobně jako v aparátech generál-

ních ředitelství/. Také se počítá s tím, že budou federálními ministerstvu práce a

sociálních věcí navržena některá opatření ve vztahu k odměňování mistrů, a to v záj-

mu zachování výdělkových relací mezi dělníky a mistry /zvýšení tarifního zařazení

mistrů za práci v nepřetržitém provozu, zvážit odůvodněnost vazby II. stupnice mzdo-

vých tarifů u THP jen na 5. základní stupnici mzdových tarifů u dělníka/.

Na dseku zdokonalování normativní základny budou opatření mzdového programu

zaměřena zejména na splnění úkolů vyplývajících z připravovaného opatření ministra

paliv a energetiky ČSSR. Jedná se i nadále o zkvalitňování a rozšiřování základny

norem spotřeby práce , zdokonalování organizace práce, snižování výrobních ztrát apod.

Značná pozornost je ve mzdovém programu věnována realizaci výnosu FMPSV pro

uplatňování mzdových forem. Hlavní úsilí bude nutno zaměřit na vhodnou orientaci

prémiových ukazatelů /řešení prioritních úkolů RVT, zvyšování jakosti výroby, úspo-

ry materiálů, paliv a energií/, na diferenciaci sazeb prémií podle náročnosti a vý-

znamu úkolů a postupné odstranění formální diferenciace podle tříd a skupin pracov-

níků včetně rozšiřování kolektivních forem odměňování, na zavádění brigádničtí forem

organizace práce a odměňování, na přehodnocení pravidel pro poskytování osobního

ohodnocení tak, aby byla uplatňována jen kritéria související s vlastním výkonem

práce jednotlivých skupin pracovníků. Předpokládá se také, že budou v jednotlivých

koncernech experimentálně ověřovány a postupně rozšiřovány nové mzdové formy /kombi-

nované či založené na dlouhodobější závislosti mezi výkonem a výdělkem - standardní

prémie, standardní úkolová mzda apod./.

ZDOKONALOVÁNÍ ŘfZENÍ MZDOVĚ POLITIKY

Záměrem mzdového programu je dále zvýšit odpovědnost a posílit pravomoc niž-

ších stupňů řízení při uplatňování zásad mzdové politiky. To předpokládá

- posilovat úlohu vedoucích pracovníků na všech stupních řízení,

- zvyšovat spoluzodpovědnost pracovních kolektivů za realizaci principu zásíuhovos-

ti a diferenciace v odměňování, a to především při rozdělování kolektivního výděl-

ku,

- postupně odstraňovat subjektivní faktory ovlivňující pomalý průběh diferenciace,

zejména snahy o bezkonfliktnost.

Dalším nezbytným opatřením bude zlepšit kádrové vybavení útvarů ekonomiky

práce a normování kvalifikovanými pracovníky a zabezpečit jejich další politickood-

borný růst.

Na zabezpečování úkolů mzdového programu a řešení dílčích otázek soustavy od—
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měňování se budou podílet odborné poradní orgány ministerstva /komise/, odborní

pracovníci výzkumného týmu ekonomika práce Výzkumného ústavu palivoenergetického

komplexu, pobočka Ostrava. Počítá se i s účastí na práci celostátních komisí FMPSV

i na řešení úkolu státního plánu ekonomického výzkumu "Zdokonalování soustavy odmě-

ňování pracovníku hospodářské sféry", jehož garantem je Výzkumný ústav sociálního

rozvoje a práce v Bratislavě a spoluřešitelem VÚPEK, pobočka Ostrava.

Mzdový program obsahuje i úkoly na úseku mzdové kontroly na všech stupních ří-

zení a ke zvyšování účinnosti rozborové a hodnotící činnosti budováním resortního

a koncernových účelových informačních systémů.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MZDOVĚHO PROGRAMU

Úspěšná realizace mzdového programu resortu paliv a energetiky v 8. pětiletce

vyžaduje přistupovat k plnění úkolů po etapách, protože plnění tohoto rozsáhlého

programu v celku by nepřineslo žádoucí efekt. Proto bude nejvhodnější rozdělit úko-

ly programu do dílčích /ročních/ realizačních etap.

Úkoly pro rok 1987 vycházejí především z potřeby zajistit úspěšný průběh zavá-

dění II. etapy programu ZEÚMS téměř ve všech zbývajících výrobních organizacích

a na generálních ředitelstvích koncernů a připravit zavádění v resortních organiza-

cích vědecko výzkumné základny. S tím úzce souvisí splnění i některých vybraných

úkolů z oblasti tarifních mezd a mzdových forem, případně jiných opatření.

Mzdový program na 8. pětiletku také budou zpracovávat jednotlivé koncerny.

V těchto programech budou konkretizovat úkoly vyplývající z resortního programu a

stanoví další úkoly podle vlastních potřeb. Také určí, zda a v jakém rozsahu budou

zpracovávat program koncernové podniky.

K úspěšnému zabezpečení mzdových programů je zapotřebí, aby odborné útvary mi-

nisterstva i koncernů převzaly do svých programů hlavních úkolů běžného roku také

příslušné úkoly ze mzdového programu. Hodnocení plnění programů mzdového vývoje se

předpokládá ve dvouletých obdobích /1989, 1991/.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ

ПРОГРАММА а ОБЛАСТИ ЗАРА-ОТпОЙ ПЛАТЫ В BSÄCMCTÜE ТО J Ji ИВ И ЭНЕРГЕТИКИ Б d-Cv!
ПЯТИЛЕТКЕ

Инж. Владимир Паздерг

Статья занимается основными мероприятиякк,нэ которые качо обратить Енкмание

при разработке программы в облести заработной плоты.D ведомстве топлив и энерге-

тики в Ö-O7-. пятилр-ке, а именно прежде всего в области дифференцирующие измере-

ний, розвития эффективности заработной плпты, усовершенствования управления поли-

тикой в области эпработной платы и организационного обеспечения. D введении ств-

тьи коротко харвктеризовано развитие заработной платы в 7-ой пятилетке.

WAGE PROGRAMME IN THE BRANCH OF FUEL AND ENERGY IN THE 6th FIVE-YEAR PLAN

Vladimír Pazdera, Engr.

The paper deals with main measures to which the attention should be paid in

elaboration of the wage programme of the branch of fuel and energy in the 8th

five-year plan, particularly in the field of differentiation of wages, development

of effieciency of the wage system, refinement of wage policy control and necessary

measures for realization. The development of wages in the 7th five-year plan is

briefly characterized in the introduction of this paper.

LOHNPROGRAMM DES RESSORTS DER BRENNSTOFFE UND ENERGIE IM 8. FÜNFJAHRPLAN

Dipl.-Ing. Vladimír Pazdera

Der Beitrag befasst sich mit Hautpmassnahmen, welchen bei Bearbeitung des

Lohnprogramms des Ressorts der Brennstoffe und Energie im 8. Fünfjahrplan Aufmerk-

samkeit zu widmen ist, und zwar vor allem auf dem Gebiet der Differenzierungsvor-

haben, Entwicklung der Wirksamkeit des Lohnsystems, Vervollkommnung der Leitung

der Lohnpolitik und der organisatorischen Sicherstellung. Einleitend wird die

Lohnen'-wicklung im 7. Fünfjahrplan kurz charakterisiert.
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Řešeni zdravotní situace horníků pracujících v podzemí

Ing. Miroslav Sulzer

V souladu se závěry XVI. sjezdu KSČ přijala vláda ČSSR řadu zásadních rozhod-

nutí, která účinně realizovala sjezdové závěry v podmínkách hornictví.

Usnesením vlády ČSSR č. 41 z ledna 1982 byla přijata opatření ve mzdové oblas-

ti, důchodovém zabezpečení a k prohloubení pracovních a životních podmínek horníků.

Tato opatření,orientovaná především k nosným profesím hornické činnosti,byla velice

pozitivně přijata a jednoznačně ovlivnila plnění náročných úkolů v hornictví v 7.

pětiletce a budou nesporně mít vliv na rozvoj pracovní iniciativy i v letech 8. pě-

tiletky.

Následným usnesením vlády ČSSR č. 129 z dubna 1982 byly přijaty závěry k další

mu prohloubení zdravotní péče o pracovníky v hornictví, zejména bylo vymezeno poje-

tí nejvýše přípustné expoziční doby pobytu horníka v rizikovém prostředí, přijata

opatření k postupnému snižování práce přesčas a k dalšímu rozšíření technických

opatření orientovaných k hygieně a bezpečnosti práce.

Přes pozitivní přínos citovaných opatření však trvá nepříznivý vývoj zdravot-

ního stavu pracujících v hlubinné těžbě uhlí, uranových, rudných a nerudných suro-

vin projevující se zejména nárůstem počtu pracovníků s nemocemi z povolání.

Tento nepříznivý vývoj je zásadně ovlivněn objektivně se zhoršujícími diilně

geologickými podmínkami, jejichž negativní vliv není v současné době ani v krJtfcé

budoucnosti schopna zcela eliminovat ani nasazená pokroková technika. Mezi hlavní

faktory negativně působící na zdraví pracovníků patří zejména vysoká prašnost, vib-

race a dlouhodobé jednostranné nadměrné zatížení. V uranovém průmyslu a při těžbě

rudných a nerudných surovin pak přistupují vlivy ionizujícího záření.

Na základě rozboru zdravotní situace horníků a posouzení míry účinnosti progra

mu připravovaných opatření v technické oblasti k ochraně zdraví při práci v hlubin-

ných dolech byla navržena řada doplňujících opatření technického a sociálního cha-

rakteru, které vláda ČSSR v dohodě s ÚRO schválila svým usnesením č. 241/86.

Soubor komplexních opatření představuje další rozšíření a konkretizaci závěrů

přijatých usnesením vlády ČSSR č. 129/82. Jde především o to, aby náročnost úkolů

při hlubinné těžbě surovin byla spojena s účinným a intenzivním řízením vědecko-

technického rozvoje zaměřeného k ochraně zdraví horníků, i když jeho současná úro-

veň odpovídá parametrům zemí s vyspělým hornictvím.

ZDRAVOTNÍ SITUACE HORNÍKB TRVALE PRACUJÍCÍCH V PODZEHf HLUBINNÝCH DÔI.8

Celostátní výskyt nemocí z povolání v ČSSR se za posledních 1O let prakticky

nemění. Naopak v odvětví hlubinného hornictví však dochází k trvalému nárůstu - za

posledních 5 let z 37,4 % na 47,4 % z celkového počtu v ČSSR. Na celkovém počtu

zjištěných nemocí z povolání v odvětvích hlubinného hornictví se největším počtem

podílí OKR - 67,2 %.
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Ročné je ze zdravotních důvodů přeřasovár.o cca 5 % důlních Oělníků, ä to ze-

jména na pracoviště míně riziková v rácu-i hornických organizací. Veliev mílo jsou

prozatíra uvolňováni pracovníci do jinýcí- <,-r<jani2.• ..-í VHJ nebo i JI.iiao Vi;.'.

Dlouhodobé přeřazování pracovníků ze zJrsvo-.ní'-h dôvodu na neri7H.;.<\á pracoviš-

té v rámci zaměstnávající hornické organizace vytvořilo situaci, .c se postupně

značně snižuje možnost - uplatnění těchto praccvr.ífcú v r á reci dúir.ľci: o/ganisací, kte-

ré zpravidla nemají efencívní možností vytvářet pro tyto pracovníky investičné dal-

ší pracovní místa.

Mimo ^ento okruh pracovníka přeřazovaných ze zdravotních důvodů odchází cca.

1 % důlních dělníka do plného invalidního důchodu.

Jedním z faktorů, ke kterým je třeba při hodnocení zdravotního stavu piinlížet,

ie věková struktura. Vysoká fyzická zátěž spolu s rizikovými faktory práce v podzemí

vyžadují, aby věková struktura pracovníků byla orientována na pracovníky ve věku

25 - 35 let. Z tohoto pohledu je věková struktura vcelku příznivá, podíl těchto pra-

covníků Činí 34,4 '6.

Mimořádnou pozornost vyžadují věkové kategorie do 21 let ; nad 50 let. Ve veku

do 21 let pracuje v podzemí cca 3,2 % pracovníků, kteří sice po fyzické stránce vy-

hovují vysokým nárokům, ale jsou velmi náchylní ke zdravotnímu poškození v důsled-

ku pracovního rizika.

Ve věku nad 50 let pracuje v podzemí cca 7,5 % "pracovníků a z tohoto počtu od-

pracovalo více než 20 let v podzemí cca 5,4 %. Zejména u těchto pracovníku se pro-

jevují důsledky dlouholeté práce v podzemí ve snižování jejich fyzické zdatnosti.

Dlouhodobá sledování vývoje nemocí z povolání koncernu OKD Ostrava prováděná

Krajskou hygienickou službou v Ostravě a závěry přijaté usnsením vlády ČSSR č.129/

1982 vyústily k vydání rozhodnutí krajského hygienika z 2. srpna 1983, kterým byla

mimo jiné stanovena ke snížení negativních vlivů pracovního prostředí kriteria pro

průběžné zařazování důlních pracovišť: OKR do skupin podle stupně ohrožení zapráše-

ním plic nejvýše přípustná doba expozice /dále jen NPDE/, do jejíhož naplnění by

nemělo u pracovníků dojít /mimo individuální případy/ k výskytu nemocí z povolání,

resp. k ohrožení chorobou z povolání. Tato NPDE je vyjádřena diferencovaně počtem

směn při dobývání a ražbě a v ostatních důlních činnostech a je stanovena pro jed-

notlivé důlní podniky na základě rizikových faktorů daných dobývanou substancí

/prašnost, obsah SiO~, vlhkost apod./.

Záměrem rozhodnutí KH Ostrava je zkrátit celkovou.délku pracovního pobytu hor-

níka v rizikovém prostředí a tím vytvořit podmínky pro omezení výskytu nemocí z po-

volání. Toto rozhodnutí KHS je zatím uplatněno pouze v OKR a v minulosti bylo podob-

ně uplatňováno i v uranovém průmyslu. Bylo by jistě žádoucí, aby ze strany orgánů

státní zdravotní správy byla provedena ob dobná opatření i v jiných hornických kon-i

cernech, zejména pak v uranovém a rudném iiornictví, s přihlédnutím ke specifickým

rizikovým faktorům /prach, vibrace, ionizující záření/. I když takto pojaté řešení

nejvyšší přípustné doby expozice ziejmě zcela nevyloučí výskyt nemocí z povolání,

lze předpokládat jejich podstatnější omezení, a to zejména jejich těžkých forem.

Se zvýšením počtu zjištěných nemocí z povolání se také Úměrně zvyšují náklady

na hmotné zabezpečení pracovníků těmito nemocemi postižených. Hmotné zabezpečení

se však týká také pracovníků ohrožených nemocí z povolání, pracovníků převáděných
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na méně riziková pracoviště z důvodu naplnění nejvýše přípustné doby expozice a pra-

covníků postižených nemocemi uvedenými v příloze vyhl. č. 129/1979 Sb. Celkové ná-

klady na náhrady dle zákoníku práce, vyhl. č. 129/1979 Sb. a dalších obecně platných

předpisů dosáhly v r. 1984 částky 258,3 mil. Kčs. Nejvyšší náklady jsou vynakládá-

ny na regresní náhrady ve výši 67,4 mil. Kčs, na náhrady za ztrátu na výdělku dle

§§ 194 a 195 zák. práce ve výši 47,4 mil. Kčs a na odstupné dle §§ 7 a 8 vyhl.

č. 129/1979 Sb. ve výši 39,3 mil. Kčs.

Společenské a psychologické důsledky nutnosti přeřazování důlních pracovníků

v období produktivního věku ovlivňuje úspěšnost náboru mládeže do učebních oborů

i dospělých pracovníků pro práci v podzemí, mobilitu v pozitivním i negativním do-

padu, vztah k práci, identifikaci profesí i pracovní morálku.

Odchodem pracovníka z dosavadního pracoviště narušuje se psychická stabilita

ztrátou některých aspektů pracovní činnosti, které byly základem jeho osobního kon-

ceptu, j ako je nejistota z nedostatku organizované péče a sociálního zabezpečení,

ztráta pocitu uspokojení z pracovní činnosti horníka apod.

Ze sociálně psychologických vlivů rozhodujících o ochotě měnit povolání je

nejdůležitější zabezpečení jistoty dspěchu v novém povolání.Pracovníci vyřazení z

dolu mohou být uspokojeni pouze výkonem kvalifikované společensky uznávané profese.

Neochota přecházet na jiná pracoviště je, mimo obavy ze ztráty ekonomických výhod,

dána vědomím, že v novém povolání výkon a tím i prestiž a sebejistota budou ohro-

ženy. K eliminaci tohoto stavu je nutno zabezpečit takovou rekvalifikaci, jejímž

výsledkem bude nejen nový výuční list, ale i reálné zvládnutí potřebných dovednos-

tí na iSrovni dělníka dané profese odpovídající věkové kategorie. V tomto případě

je nutno vycházet ze skutečnosti, že pracovníci uvolňovaní z titulu naplnění kritic-

ké expoziční doby jsou uvolňováni bez zdravotních změn a v dobré fyzické kondici.

Problematiku úspěšnosti přeřazování pracovníků nutno posuzovat s ohledem na

jejich variabilní reakce. Pozitivních výsledků lze dosáhnout pouze za podmínek sys-

tematického jednotného řešení se zřejmou životní perspektivou pracovníka.

K řešení problematiky přeřazování důlních pracovníků na méně riziková pracoviš-

tě bylo provedeno srovnání s nejvyspělejšími státy světa z dostupných materiálů

a bylo zjištěno, že zdravotní péěe v oblasti prevence i terapie profesních onemoc-

nění v hornictví je v ČSSR organizována na vysoké úrovni, rovněž tak systém hmotné-

ho zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí, který

patří mezi nejvyspělejší sociálně ekonomická řešení ve světě.

Naproti tomu se však hornictví ČSSR řadí mezi země s největší intenzitou prá-

ce /OSA, Japonsko, Velká Británie/. Rozdíl týdenní pracovní doby v ČSSR a v evrop-

ských státech s tradiční těžbou činí 10 až 15 % v náš neprospěch.

Podle počtu hodin odpracovaných v hornictví v průběhu 1 týdne /vybrané země -

rok 1983/ je tento stav:

Finsko 33,1 NSR 39,4

Belgie 34,9 Polsko 42,0

Španělsko 36,7 USA 42,5

Austrálie 37,1 ČSSR 43,1

Francie 38,5 Japonsko 43,7

Dánsko 38,5 Velká Británie 47,4
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Délka dovolené ve vyspělých kapitalistických státech je ovlivněna obsahem

kolektivních smluv a činí nad rámec zákonných opatření 15 - 3O pracovních dnů bez

ohledu na věk pracovníka. V SSSR platí maximální dovolená pro pracovníky v hornictví

bez rozdílu věku, celková doba dovolené podle oblastí a pracovišt činí 27 až 29 pra-

covních dnů. V Polsku mají pracovníci v produktivních činnostech nárok na 2 týdny

dodatkové dovolené.

Pokud se týče zvýhodnění věku opravňujícího k nároku na starobní důchod hor-

níků proti ostatním pracovníkům, je ve vybraných zemích /rok 1983/ stav tento:

Argentina

Rakousko

Belgie

Bulharsko

Francie

NDR

horníci

50

55

50

50

55

50

nstatní

60

65

60

60

65

65

NSR

Japonsko

Portugalsko

Polsko

Turecko

SSSR

horníci

60

55

55

50

50

50

ostatní

65

60

65

65

50

60

Z údajů vyplývá, že v porovnání s ostatními pracovníky jsou horníci prefero-

váni ve stanovení věkové hranice pro starobní důchod o 5 až 10 let a řada zemí posu-

nula tuto hranici na 50 let věku.

Pokud se týče technické prevence,nedosáhla současná technická iíroveň ve stá-

tech s vyspělým hornictvím takového stupně, aby bylo eliminováno onemocnění zaprá-

šením plic u základního rizika prašnosti.

Ze získaných rešeršních materiálů vyplývá, že

v socialistických státech

- u dobývacích a razicích strojů jsou v převážné míře používány prostředky proti-

prašné prevence tak, jak je známe u těchto dovážených zařízení do ČSSR,

- u dalších netradičních prostředků protiprašné prevence se jedná převážně o výzkum

či provozní zkoušky,

v kapitalistických státech

- shodně jako v předcházející pasáži je možno říci, že netradiční prostředky proti-

prašné prevence dosud nejsou ve velkosériové výrobě a metody nedoznaly masového

rozšíření.

HYGIENA DQLNÍ PRÁCE A OPATŘENÍ K JEJÍMU PROHLOUBENÍ

1. Technické řešení

I když stávající náročnost úkolů při hlubinné těžbě surovin je v současné do-

bě v resortech paliv a energetiky a hutnictví a těžkého strojírenství spojována s

intenzivním řešením a zaváděním výsledků rozvoje vědy a techniky zabezpečujících

ochranu zdraví pracovníků v podzemí, nevytváří dosud tento stav podmínky pro bezpeč-

nou a zdraví neškodlivou práci horníků, zejména ohrožení škodlivými účinky prachu

a ionizujícího záření.

Problematika postupu protiprašného boje v hlubinných dolech ČSSR je založená

na systémovém přístupu k řešení prašnosti všech uhelných revírů. Vedle realizace
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výsledků ilkolů rozvoje vědy a techniky zaměřených k ochraně zdraví pracujících ukon-

čených v letech 1984 a 1985 je na základě podrobné analýzy současného stavu zabez-

pečováno zpracování vzorových projektů protiprašných opatření ve vybraných důlních

podnicích s následným rozšířeným dopracováním projektů snižování prašnosti všech

hlubinných dolů resortu a jejich realizace. Účinná opatření k výraznému zvýšení pra-

covní kázně a disciplíny při dodržování zásad protiprašného boje doplňují komplex-

nost řešení problému. Postupy zabezpečování technických opatření snižování rizika

při práci v hlubinných dolech jsou nasměrovány v cílovém roce 1990 - 1995 ke sníže-

ní vlivu nárůstu prašnosti na pracovníka v důsledku dalšího rozvinutí postupu mecha-

nizace těžby, ale také k vytěsňování pracovníků z míst maximální prašnosti zejména

na pracovištích rubáni v počtu cca 15 % a na pracovištích přípravy v počtu cca 20 %

z celkového počtu pracovníků těchto pracovišt také postupným zaváděním prvků elek-

tronizace a robotizace.

Důsledné řešení snižování nemocí z povolání u pracovníků v hlubinných dolech

je možno do budoucna dále dosáhnout zvyšováním technických parametrů strojů a zaří-

zení s cílem naplnění požadavků stanovených norem a výhledově inovací dobývací tech-

nologie a postupným vytěsňováním pracovníků z exponovaných důlních pracovišť:.

Cílem přijímaných technických opatření je dosáhnout v roce 1990 - 1995 snížení

prašnosti o 15 % oproti současné úrovni včetně eliminace nárůstu prašnosti vyplýva-

jícího z přechodu do zhoršených důlně geologických podmínek.

2. ŘEŠENÍ V ORGANIZACI PRÁCE

2.1 Přesčasová práce

Jedním z rozhodujících faktorů, který výrazně ovlivňuje četnost a závažnost

profesních onemocnění horníků, je délka jejich pobytu v rizikovém prostředí.

Usnesením vlády ČSSR č. 41/1982 a č. 129/1982 byla přijata opatření, která vy-

tvořila podmínky pro zkrácení rozsahu expoziční doby horníka v podzemí. V tomto smě-

ru byly zavedeny tzv. režimové soboty při hlubinném dobývání uhlí /nikoliv uranu,

rud a nerudných surovin/, které podstatně snížily objem přesčasové práce tím, že

za režimové soboty v rámci zákonných předpisů je poskytována další dodatková dovo-

lená.

Od r. 1982 se snížila přesčasové práce o volných dnech a dnech pracovního klidu

v dole /vybrané VHJ uhelného průmyslu/ u dělníků hlavní činnosti

1982 1983 1984 1985 /plán/ I. pol. 1985 /skut./

OKD 6,9 5,8 4,7 4,4 4,1

KD 4,5 3,6 2,7 3,6 2,6

ULB 7,5 7,0 5,6 5,1 5,0

V ostatních hornických koncernech je podíl přesčasové práce nižší.

Pro další léta 8. a 9. pětiletky bude i nadále kladen důraz na další snižování

úrovně přesčasové práce.

Mimoto příslušné centrální orgány v dohodě s ÚRO uplatní další opatření vyplý-

vající již z usnesení vlády ČSSR č. 129/1982 o zákazu práce přesčas při dobývacích

a razicích pracech v dole ve volných dnech a ve dnech pracovního klidu a zákaz jaké-

koliv přesčasové práce v podzemí všem pracovníkům do dovršení 21 let věku.
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Toto řešení je pro resort velice náročné z toho důvodu, že v průběhu 8. pěti-

letky je postupně snižován počet 260 plánovaných pracovních dnů a v 9. pětiletce bu-

dou prakticky všechny soboty dnem pracovního volna.

V závěru 8. pětiletky bude proto třeba nahradit rozpisem plánu do všedních pra-

covních dnů 4 /1989/ a 5 /199O/ dosud povinných pracovních sobot. Záměr zákazu práce

přesčas bude proto vyžadovat řešení v ročních plánech, a to zejména z hlediska poč-

tu pracovníků a v návaznosti na to i v rozsahu bytového fondu a ubytovacích kapacit

začátkem 9. pětiletky.

2.2 Organizace práce a pracovní doba

Rozhodnutí hygienické služby o přeřazování důlních pracovníků z důvodů naplně-

ní nejvýše přípustné doby expozice na méně riziková pracoviště výrazně ovlivní orga-

nizaci práce v důlních podmínkách.

V současné době pracuje např. v podzemí dolů OKR 2 520 dělníků ohrožených nemo-

cí z povolání, kteří budou počínaje rokem 1988 převáděni na pracoviště na povrchu

dolu. Toto převádění by mělo být ukončeno v roce 1990. Vedle těchto pracovníků pra-

cuje v podzemí OKR dalších 7 250 horníků, u nichž byla naplněna nejvýše přípustná

doba expozice, z nichž cca 6 500 bylo již přeřazeno na méně riziková pracoviště

•v podzemí. Tzn., že zbývajících cca 750 pracovníků pracujících v současné době na

vysoce rizikových pracovištích bude nutno rovněž přeřadit na prokazatelně méně rizi-

ková pracoviště.

Toto opatření sice sníží počet vzniklých nemocí z povolání /pneumokonióza/,

avšak nezabrání vzniku nemocí z povolání zcela. Řešení navrhované státní zdravotní

správou, převést tyto pracovníky výhradně na povrchová pracoviště, by bylo v součas-

né době - z hlediska ekonomických možností státu - nereálné.

Zásadní opatření proto musí být směrována do oblasti technického rozvoje, zamě-

řeného na omezení míry rizika, zejména prašnosti, ionizujícího záření a vibrací.

Mimo tato opatření bude nutné nadále vyvíjet dsilí, aby se rozšířil okruh kva-

lifikovaných pracovníků pro obměnu na pracovištích s nejvyšší rizikovostí. Na důl-

ních organizacích budou proto ověřeny možnosti zvýšení kvalifikace u vybraných pra-

covníků na pomocných pracovištích a jejich uplatnění v rubáni a ražení.

Týdenní pracovní doba pracovníků ve věku do 21 let bude snížena na 36 hodin.

V hlubinném dobývání pracuje cca 7 000 pracovníků této věkové kategorie. Podle

zjištění zdravotních orgánů je fyzická adaptabilita těchto pracovníků velmi náchyl-

ná pro ohrožení nemocí z povolání. Protože i nadále se počítá s tím, že budou posky-

továny dlevy ve vojenské prezenční službě /tzv. dlouhodobé odklady/, a tím nedojde

k přerušení výkonu hornické práce v této věkové skupině, navrhuje se omezit jejich

pracovní expozici formou zkrácení týdenní pracovní doby a tím vytvořit podmínky pro

snížení vlivu rizika na jejich zdraví. Přitom se uvažuje s tím, že získané 4 hodiny

týdenního volna by se v rámci kalendářního měsíce kumulovaly.

Zkrácení pracovní doby, zejména na nejrizikovějších pracovištích ve vazbě na

výskyt profesních onemocnění by bylo jedním z účinnějších řešení. Stávající ekono-

mickosociální podmínky však nedovolují realizaci této alternativy. Proto bude zkrá-

cení pracovní expozice horníků řešeno v souvislosti s potřebou preventivně zdravot-

ní péče formou preventivně léčebných a regeneračně rekondičních pobytů, a to v dél-

ce 2 týdnů jedenkrát za 2 roky /u uranových dolů jedenkrát za rok/.
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Veškerá tato opatření znamenají snížení fondu pracovní doby, které bude nutné

kompenzovat zvýšením počtu pracovníků v ročním průměru o cca 1 900 včetně dc
ť
adů do

oblasti sociální péče.

HMOTNĚ" ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍKB UVOLŇOVANÝCH Z RIZIKOVÝCH NA MÉNĚ RIZIKOVÉ h MERIZI-

KOVÁ PRACOVIŠTĚ

V hornických VHJ je věnována problematice hmotného zabezpečení pracovníků, kte-

ří se stali zdravotně nezpůsobilými k výkonu dosavadní práce v podzemí .mimořádná

pozornost. Přijatá opatření v této oblasti včetně realizace závěrů usnesení vlády

ČSSR č. 41/1982 patří mezi kvalitativně nejvýznamnější sociálně ekonomická opatře-

ní ve světovém hornictví.

Hmotné zabezpečení těchto pracovníků je řešeno zvláštní právní úpravou vztahu-

jící se na pracovníky vykonávající preferovaná zaměstnání v hornictví.

Zvláštní právní formou hmotného zabezpečení pracovníků převáděných nebo uvolňo-

vaných ve vazbě na vymezené specifické zdravotní důvody v současné době řeší vyhláš-

ka FMPSV č. 129/1979 Sb., ve znění vyhlášky 6. 21/1982 Sb. a vyhlášky č. 145/1982 Sb.

o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůso-

bilých k dosavadní práci.

Jde o odstupné, mzdové vyrovnání a zvláštní příspěvek horníků jako peněžitá

plnění, která napomáhají k oslabení nepříznivých výsledků ve společenském uplatnění

pracovníků, jež jsou převáděni nebo uvolňováni z produktivní a rizikové práce v pod-

zemí hlubinných dolů, včetně jejich žádoucí rekvalifikace. Další zvýhodňující usta-

novení ve prospěch těchto pracovníků jsou obsažena v předpisech o věrnostním pří-

davku horníků /zák.č. 62/1983 Sb. a prováděcí nař. vlády ČSSR č. 67/1983 Sb./.

Přes výrazně aktivní přínos této zvláštní právní úpravy vystupují v současné

době do popředí některé závažné problémy vyžadující novelizaci citované vyhlášky,

Možnosti hmotného zabezpečení podle stávající právní úpravy se nevztahují např.

na pracovníky, kteří z důvodu dovršení nejvýše přípustné doby expozice jsou převede-

ni z rizikových na méně riziková pracoviště v dole, přičemž dochází ke značnému po-

klesu jejich výdělku.

V současné době je v hornictví také velice aktuální problém pracovníků starších

50 let trvale vykonávajících zaměstnání v podzemí, jejichž počet byl v hornických

koncernech v r. 1984 6 290 /7,4 %/. Z tohoto počtu nad 20 let v podzemí odpracovalo

4 570 pracovníků. Tato dlouhodobá práce v rizikových podmínkách s vysokým vynalože-

ním živé práce výrazně ovlivnila u převážné většiny jejich fyzickou zdatnost a cel-

kový zdravotní stav.

Rovněž současná konstrukce zvláštního příspěvku horníků, pokud jde o jeho výši

limitovanou 80 % rozdílem mezi původním a nově dosahovaným výdělkem vyrovnávaného

maximální částkou 1 400 Kčs měsíčně,nevyhovuje. Zvláštní příspěvek horníků v přímé

vazbě na výdělek dosahovaný na novém pracovišti již neplní svou funkci, a to zejména

z těchto důvodů:

- dochází k meziročnímu nárůstu průměrných výdělků a tím k postupnému poklesu až

ztrátě této dávky;

- pracovníci uvolňovaní a převádění pro ohrožení nemocí z povolání nebo z důvodu

expoziční doby a pracovníci, kteří po fyzické a psychické stránce jsou schopni
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vykonávat jakékoliv jiné zaměstnání, mohou se v plné míře uplatnit ve vysoce kva-

lifikovaných povoláních. Zejména v těchto případech zvláštní příspěvek horníků

/ZPH/ ztrácí svůj význam a působí retardačně při zapojování těchto pracovníků do

rekvalifikačního procesu a jejich dalšího pracovního uplatnění;

- snižuje sociální jistoty příjemců této dávky.

Změny v právní úpravě vyžadují i některá další ustanovení citované vyhlášky,

zejména

- pokud jde o hmotné zabezpečení technickohospodářských pracovníků, kteří vykonávali

zaměstnání po dobu více než 15 let/10 let v uranovém průmyslu/ se stálým praco-

vištěm v podzemí a následně po jejich převedení se u nich projevily zdravotní dů-

vody vymezené ve vyhlášce, a to v době výkonu technickohospodářské funkce s po-

vinností pravidelně navštěvovat důlní pracoviště. Dosud jsou tyto případy řešeny

v rámci ustanovení o odstranění tvrdosti citované vyhlášky.

V souladu s perspektivou sociálně ekonomického rozvoje naší společnosti a její

péči o pracovníky v činnostech s vysoce rizikovým charakterem práce je nutno provést

legislativní úpravy, jejichž zásady isou následující

1. V zájmu prohloubení hmotného zaopatření a sociálního postavení některých pracov-

níků v hornictví v souvislosti s převedením /uvolněním/ z exponovaného pracoviš-

tě v podzemí hlubinných dolů se poskytuje zvláštní příspěvek horníků /dále jen

"příspěvek"/ pracovníkům hlubinných dolů, kteří

a/ byli převedeni pro ohrožení nemocí z povolání nebo v důsledků naplnění nejvý-

še přípustné doby expozice na jinou méně rizikovou práci v podzemí hlubinných

dolů?

b/ byli z důvodů uvedených v písrn. a/ převedeni na jinou práci mimo podzemí hlu-

binných dolů nebo uvolněni do jiné organizace;

c/ odpracovali nejméně 15 let /10 let v uranových dolech/ v zaměstnání I. pra-

covní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech,

dosáhli věku alespoň 50 let a přestali toto zaměstnání vykonávat.

2. Výše příspěvku činí u pracovníků uvedených v předchozí zásadě v písm. a/ 1000 Kčs

měsíčně, u ostatních pracovníků 1 500 Kčs měsíčně. Výše příspěvku může být upra-

vována v závislosti na změnách, které nastanou ve vývoji mzdové úrovně nebo dů-

chodového zabezpečení. Příspěvek se poskytuje na žádost, kterou pracovník podává

u organizace, u níž splnil podmínky pro jeho přiznání. Tato organizace po jeho

přiznání příspěvek vyplácí v měsíčních splátkách pozadu z nákladů. Příspěvek ne-

podléhá zdanění.

3. Příspěvek náleží vedle mzdy, jiného příjmu z výdělečné činnosti, náhrady mzdy,

náhrady za ztrátu na výdělku a dávek nemocenského pojištění nahrazujících mzdu.

Nárok na příspěvek zaniká ode dne přiznání starobního, osobního nebo invalidního

/částečného/ důchodu. Příspěvek se neposkytuje za dobu, za kterou přísluší pra-

covníkovi doplatek do průměrného výdělku podle § 1J.5 odst. 5 zákoníku práce po-

skytovaný v důsledku ohrožení /onemocnění/ nemocí z povolání, pro které byl pra-

covník převeden nebo uvolněn, nebo mzdové vyrovnání podle vylášky č. 129/1979 Sb.
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ZÁVĚR

Přijetím opatření ve vládě ČSSR byl učiněn prvý krok ke zlepšení zdravotní si-

tuace horníků v podzemí. Druhým krokem musí být důsledná realizace všech přijatých

opatření, zejména však v technické oblasti, aby poškození zdraví se maximálně pře-

dešlo. Třetím krokem musí být zajištění dalšího pracovního a společenského uplatnění

pracovníků přeřazených nebo uvolněných ze zdravotních důvodů. Tento úkol musí být

vyjasněn v r. 1987, aby pracovníci přeřazovaní od r. 1988 měli jasnou perspektivu.

Literatura

/I/ Usnesení vlády ČSSR č. 41/1982

/2/ Usnesení vlády ČSSR č. 129/1982

/3/ Usnesení vlády ČSSR č. 63/1985

/4/ Usnesení vlády ČSSR č. 241/1986

/5/ Vyhláška FMPSV č. 129/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 21/1982 Sb. a vyhlášky

č. 145/1982 Sb.

/6/ Rozbory zdravotní situace a komplexní řešení zdravotních, sociálních, pracovních

a hygienických podmínek a preventivní zdravotní péče horníků exponovaných pra-

covišř hlubinných dolů z koncernů OKD, KD, ULB, SHD, HDB, CSZO a RBMZ

11/ SULZER, M.: Přeřazování důlních pracovníků z rizikových pracovišř, VÚPEK Ostra-

va, 1985

PE3IOME • SUMMARY • RESUME

PEUiEHKE IiO.UOJKEHKfl OXPAHH 3£0P0BLfl nOA3EřAHHX PABO^MX

MH2C. iviwpocjiaB Cy j iaep

Ha ocHoBaHHW anajin^s nojioaceHMH oxpaHH sflopoBbH maxTepoB npasHTeiibCTBo 1CCP

no corjiauiGKHK) c LJeHTpajibHiJM coBeToM npo$coio30B npiiHHjio B cBoeM nocTaHoBjíeHHH Ni

éMl/86 MeponpHHTHH TexHimecKoro H coijMajibHoro xapaKTepa, p a cum p H roum e M KOHKpeTH-r

aHpymmie HTOTM nocTanoBjieHMa npaBHTejibCTBa ^GCP Ní 129/82 o flajibHeíiiueM yrjiy5jreHHH

oxpaHM sflopoBbs pagoTHMKOB B ropHoíS npoMHumeHHocTM. Pê ib Hj;eT npeswe Bcero o TOM,

TpeGoBSTejibHocTb aaflei npw noí3eMHoK íioSíî e cupbH 6iuia cBHsaHa c 3$4>eKTiiB-

M HHTPHCHBHHM ynpsBjíPKweM HayiHO-TexHHMecKMM pa3BMTneM, HanpaBjíeHHHM Ha oxpa-

Hy 3^opoBbH uiaxTepoB, xoTsi ee HacroHimiia ypoBeHt oTBeiaeT napaiJGTpaM CTpaH c paa-

BMTOÍÍ ropHOÍÍ npoMHUUieHHOCTbíO.

SOLUTION OF HEALTH SITUATION OP UNDERGROUND MINERS
Miroslav Sulzer, Engr. #

Based on the analysis of the health situation of miners, measures of technical

and social character extending and concretizing the conclusions of the governmental

Decree No. 129/82 regarding further intensification of health care of miners have

been accepted by the Czechoslovak Government in agreement with Central Council
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of Trade-Unions in its Decree No. 241/86. The main objective is to join the demands

made upon the underground mining of raw materials with efficient and intensive

control of the scientific and technical development aiming at health protection

of miners even when its present level corresponds to the parameters of countries

with advanced mining industry.

LäSUNG DER GESUNDHEITSLAGE DER UNTERTAGEARBEITER

Dipl.-Ing. Miroslav Sulzer

Aufgrund der Analyse der Gesundheitslage der Bergleute hat die Regierung der

ČSSR im Einvernehmen mit dem Zentralrat der Gewerkschaften in ihrem Beschluss

No. 241/86 die Massnahmen technischen und sozialen Charakters angenomroen, die die

Schlussfolgerungen des Regierungsbeschlusses No. 129/92 iiber weitere Vertiefung der

Gesundheitsfiirsorge fiir die Bergarbeiter erweitern und konkretisieren. Es handelt

sich vor allem darurn, dass die Anspruchsvolligkeit der Aufgaben beim Tiefbau der

Rohstoffe mit wirkungsvoller und intensiver Leitung der auf den Gesundheitsschutz

gerichteten wissenschaftlich-technischen Entwicklung verbunden sei, wenn auch sein

gsgenwärtiges Niveau den Parametern der Lander mit hochentwiekeItem Bergbau ent-

spricht.
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Výsledky práce vedoucího pracoviště VTR za rok 1986

Ing. Jan Pouček

Činnost Výzkumného ústavu palivoenergetického komplexu ve funkci vedoucího pra-

coviště pro vědeckotechnický rozvoj /VP VTR/ s meziodvětvovou působností pro pali-

voenergetický komplex /PEK/ a funkci gestora hlavních směrů výzkumu /HSV/ byla v ro-

ce 1986 zaměřena na řízení technického rozvoje včetně inovačního procesu, na zpra-

cování podkladů pro koncepce a plány výzkumu a vývoje PEK, na plánování, hodnocení

a realizaci výsledků líkolů RVT a zajišfcování specifických informací z oblasti pově-

ření.

1. ŘÍZENÍ TECHNICKÉHO ROZVOJE A ŘÍZENf INOVAČNÍHO PROCESU V RESORTU PALIV

A ENERGETIKY

Hospodářská strategie vycházející z hlavních směrů hospodářského a sociálního

rozvoje ČSSR na léta 1988-90 a ve výhledu do roku 2OOO, schválená na XVII. sjezdu

KSČ, je založena na urychlení procesu intenzifikace národního hospodářství. Rozvoj

československého palivoenergetického komplexu je jedním z rozhodujících faktorů,

které ovlivňují dynamiku a efektivnost celé ekonomiky.

VtJPEK v úloze VP VTR přispěl značnou měrou k formulaci rozhodujících úkolů pro

zabezpečení hlubšího uplatnění RVT v resortu paliv a energetiky, které byly pak

předneseny na jednání kolegia ministra o hlavních směrech a opatřeních v řízení tech-

nického rozvoje a investiční výstavby palivoenergetické základny. VÚPEK zpracoval

velkou část podkladových materiálů pro toto jednání.

V podkladech se hodnotí pozitivně dsilí všech stupňů řízení v oblasti RVT re-

sortu po 8. a 10. zasedání ÓV KSČ, kterým:

- se zajiš€uje ve VÚPEK systémové řešení dlouhodobého rozvoje PEK,

- byly stanoveny hlavní směry výzkumu /HSV/ a jejich gestoři v resortu paliv a ener-

getiky,

- byla navržena náplň jednotné vědeckotechnické politiky resortu včetně zpracování

projektů HSV, projektů státních cílových a vědeckotechnických programů a dlouho-

dobých výhledů CŘO W Z ,

- a byla provedena další význačná opatření /řešení ekologických problémů - pobočka

ÚVP/.

Dále však bylo uvedeno, že odvětví paliv a energetiky je i nadále značně nároč-

né na výrobní činitele, zaostává v ukazatelích produktivity i technickoekonomických

parametrech. Nedořešeny jsou i způsoby oceňování ekonomických účinků VTR, které

souvisí se způsobem plánování RVT. Problematika a úkoly RVT jsou stále značně od-

tržené od vlastní výroby, místo aby právě potřeby výroby byly motivací pro úsilí

všech výzkumných pracovníků a W Z vůbec.
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Do podkladů zpracovaných ve VÚPEK pro jednání kolegia nebyly zařazeny některé

další hodnotící materiály zpracované ve VP VTR. Z nich uvádíme především zprávy:

- Vybrané výsledky rozvoje vědy a techniky a investiční výstavby v 7. 5LP a úkoly

na 8. 5LP

- Charakteristika vědeckovýzkumné základny a projektových organizací resortu,

V usnesení kolegia byla schválena studie "Řízení inovačního procesu v resortu

paliv a energetiky" též zpracovaná ve VÚPEK. Kromě jiného bylo na kolegiu uloženo:

- předložit náměty na prohloubení činnosti gestorů HSV s přihlédnutím k zásadám ří-

zení inovací,

- vypracovat návrh opatření ministra k řízení inovací v resortu.

V návrzích na prohloubení činnosti gestorů odbor VP VTR uváděl především nut-

nost posílit kromě odborného zaměření i koncepční a informační úlohu gestorů, která

se nesmí zúžit jen na plánovací proces při přípravě pětiletého plánu vlastní orga-

nizace. Dále bylo doporučeno vydat gestorům pověření VP VTR, vyjasnit postavení

některých gestorů v hierarchii řízení, svolávat pravidelné schůzky gestorů HSV, pro-

vést hodnocení účinnosti metodického pokynu přílohy č. 1 opatření č. 24/83 ministra

o právech a povinnostech gestorů HSV.

V odboru VP VTR pre PEK byly též posuzovány připomínky gestorů jednotlivých

HSV k prohloubení jejich činnosti ve vztahu k inovačnímu procesu a k podkladovým

materiálům pro jednání kolegia. Obojí bylo využito k návrhu řídící normy - opatře-

ní ministra "Řízení inovačního procesu v resortu paliv a energetiky". V tomto opat-

ření se s odvoláním na usnesení kolegia ukládá:

- vypracovat projekt automatizovaného informačního systému inovací a jeho provozo-

vání v resortu,

- využívat systém řízení inovací při koordinaci prací na dlouhodobých prognózách,

výhledech a koncepcích v oblasti rozvoje PEK,

- zajistit využívání informačních systémů pro řízení inovací vybraných resortů

/FMHTS, FMVS, MSt/ včetně posuzování inovací technologií a výrobků těchto resor-

tů, pokud ovlivňují rozvoj odvětví paliv a energetiky,

- zajistit dle požadavků gestorů HSV v síti vědeckotechnických informací podklady

a údaje pro sestavování a evidenci inovačních listů.

Cílem tohoto opatření je pomocí systému řízení inovačního procesu dosáhnout

prohloubení vazby mezi hlavními oblastmi plánovitého řízení technického rozvoje,

tj. propojit prognózy a výhledy rozvoje odvětví paliv a energetiky s plány rozvoje

vědy a techniky, zejména s plány investic a výroby. Systém řízení inovací upravuje

též vztahy mezi organizacemi, které se podílejí na zabezpečování jednotlivých fází

inovačního procesu.

Základem systému řízení inovací jsou inovační listy, které slouží:

- k rozhodování o navrženém způsobu a termínech zajištění inovace,

- případné zajištění v plánech RVT,

- k jednotné kvantifikaci technickoekonomických parametrů a evidenci /automazizova-

ný informační systém inovací/,

- ke koordinaci vědeckotechnického rozvoje v síti gestorů HSV.
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Celý proces řízení inovací je členěn do tří táží. První fázi zabezpečme ges-

tor hlavního směru výzkumu 01 "Palivoenergetlcký komplex" - tedy Výzkumný ústav pa-

liVoenergetického komplexu ve spolupráci s ostatními gestory HSV. VÚPEK vytváří

podklady získané při systémovém výzkumu rozvoje PEK s ohledem na vnější i vnitřní

vazby. Vychází z:

- prací na prognózách VTR,

- prognostických ťídajů o dlouhodobém rozvoji národního hospodářství,

- programů státní vědeckotechnické politiky,

- prognóz, výhledů a koncepcí rozvoje PEZ ,

- vědeckotechnických a ekonomických informací a z informačních systémů o inovacích

v průmyslu.

Druhá fáze je zajištována gestory HSV, kteří především vyplňují inovační listy

a promítají navrhované inovace do projektů svých HSV. Gestoři dále:

- konfrontují navrhované inovace s koncepcemi dlouhodobé technické politiky VHJ,

- posuzují inovace předkládané organizacemi jiných resortů, které svou činností

ovlivňují rozvoj odvětví paliv a energetiky,

- projednávají inovace s potenciálními řešiteli, realizátory a uživateli a upřesňu-

jí návrh na zajištění inovace.

V třetí fázi procesu rozhodovací sféra /FMPE, VHJ/ zabezpečuje projednání a

schválení inovace, promítnutí do plánů VHJ, kontrolu výzkumu a vývoje včetně nábě-

hu inovace s vyhodnocením technickoekonomických parametrů /ve spolupráci s gestorem

HSV/.

V souvislosti s metodikou řízení inovací byl ve VP VTR vypracován i návrh na

doplnění práv a povinností gestorů uvedených v příloze k 0M č. 24/83.

Odbor VP VTR se zabýval na žádost FMPE přehodnocením podkladů ke stanovení eko-

nomických přínosů státních, resortních a ostatních hospodářských líkolů RVT za obdo-

bí 7. a 8. pětiletky.

Dále byla zpracována odborná stanoviska ke koncepcím technické politiky koncer-

nů OKD, SHD a HDB, které byly pod vedením FMPE projednávány.

Odbor VP VTR ve spolupráci s ostatními úseky zajišťoval dále různé podklady a

materiály o plnění úkolů RVT ve VÚPEK, záměrech výzkumných úkolů RVT na další léta

8. pětiletky a upřesnění cílů státního vědeckotechnického programu P 01.

2. JEDNOTNÝ PLAN ÚK0L8 ROZVOJE VĚDY A TECHNIKY ZA PALIVOENERGETICKÝ" KOMPLEX

Odbor rozvoje vědy a techniky FMPE s cílem získat úplný přehled o celé šíři

řešených problémů v odvětvích paliv a energetiky zadal VÚPEK ve funkci VP VTR pro

PEK vypracování jednotného plánu úkolů rozvoje vědy a techniky pro PEK. Nejprve by-

la zpracována metodika pro sestavení plánu, a ta byla na FMPE schválena. Do konce

roku v souladu s plánem prací byla vypracována I. etapa jednotného plánu RVT. Cílem

této etapy bylo zejména propojení plánů rozvoje vědy a techniky v jednotlivých HSV

i v koncernech a organizacích W Z resortu, včetně zlepšení vzájemné informovanosti

a možnosti širšího využití výsledků úkolů RVT. Vypracovaný jednotný plán je podkla-

dem pro gestory HSV; ve své konečné podobě umožní zhodnotit pokrytí gesčního oboru

212



úkoly RVT, případně odstranit duplicity a odhalit ty případy, kdy problematika ne-

ní řešena v rámci úkolů RVT. Jednotný plán RVT byl zpracován ve formě tabulek obsa-

hujících údaje o státních, resortních a koncernových úkolech v členění dle hlavních

směrů výzkumu a jednotlivých jejich komponent. Podnikové úkoly nebyly zahrnuty,

neboř představují pouze 4 % neinvestičních nákladu z celkového objemu neinvestič-

ních nákladů na výzkum pro 8. pětiletku /jsou též krátkodobé a zásadně neovlivňují

technický rozvoj podniků/. U každého úkolu je uvedeno evidenční číslo, název, doba

řešení, neinvestiční prostředky, počet realizačních výstupů, ekonomické účinky,

realizátor, koordinátor, potřeba investic. Určitá část úkolů RVT nebyla zařazena

do HSV daných OM č. 24/83. Jednalo se o úkoly zaměřené na problematiku strojíren-

ství a opravárenství; byl pro ně vytvořen zvláštní soubor s členěním do komponent

dle charakteru úkolů. Obdobně bylo postupováno s úkoly týkajícími se projektováni

a úkoly, které řeší organizace resortu paliv a energetiky pro jiné resorty.

Předpokládá se, že jednotný plán RVT PEK po projednání na FMPE bude předložen

k připomínkám gestorů HSV a dopracován v dalším období tak, že bude doplněn o pře-

hled úkolů státního plánu základního výzkumu a úkoly, které jsou pro resort paliv

a energetiky řešeny v jiných resortech /FMHTS, FMEP ap./.

3. SYSTČM PLÁNOVANÍ RVT A NÁMĚTY KE ZDOKONALENÍ ŘÍZENI RVT

Strategická linie urychlení hospodářského rozvoje ČSSR vyžaduje co nejvyšší

zhodnocení vědeckotechnických poznatků v praxi, což si nelze představit bez důsled-

nějšího přístupu k plánování rozvoje vědy a techniky a důraznějšího řízení celého

procesu.

VÚPEK ve funkci VP VTR již dříve vypracoval podklady pro studii "Náměty na

zvýšení účinnosti řízení a realizace výsledků RVT". Na tuto práci navazoval další

materiál "Komplexní řízení RVT ve vazbě na investiční proces v resortu paliv a ener-

getiky", zpracovaný koncem roku 1986. Materiál byl zaměřen na úkoly formulované

především v opatření č. 16/86 ministra paliv a energetiky ČSSR /o zvýšení účinnosti

řízení RVT/ a je v něm shrnuta:

- úloha plánu v řízení národního hospodářství,

- analýza současného stavu tvorby plánu rozvoje vědy a techniky a plánu reprodukce

základních prostředků a jejich postavení v soustavě národohospodářských plánů

podle Jednotných metodických pokynů pro 8. 5LP, schválených SPK, SK VTRI a FMF.

- odborná představa o významných opatřeních ke zvýšení účinnosti řízení a investič-

ní výstavby.

V této práci se kromě jiného konstatuje, že proces přípravy plánů RVT tvoře-

ných jednotlivými úkoly neprobíhá systematicky. Úkoly jsou navrhovány izolovaně a

projevuje se sklon k zabezpečení nerizikovosti výzkumu. Přestože vzájemné vztahy

mezi programy a jejich gestory jsou vymezeny státními či resortními směrnicemi, ne-

jsou koordinační vazby plně respektovány, zvláště mezi jednotlivými resorty a pro-

sazování jednotné státní vědeckotechnické politiky probíhá proto zpomaleně.

Odbor VP VTR vypracoval též příspěvek k dopracování jednotné vědeckotechnické

politiky resortu, při respektování hlavních zásad uložených XVII. sjezdem KSČ a

celoresortním aktivem. Připomíná se nutnost kontinuální aktualizace cest k dosaže-

ní cílů jednotné vědeckotechnické politiky na všech úrovních řízení, nezbytnost

zvýšení pravomoci a odpovědnosti gestorů HSV a nutnost organizačního zabezpečení

řízení státních programů v resortu.
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Určitým souhrnem poznatků a námětů z oblasti řízení rozvoje vědy a techniky

byl i ve VP VTR zpracovaný příspěvek pro seminář vedoucích pracovišE VTR, konaný

v říjnu 1986 v Brně. Shrnují se v něm hlavní zásady a opatření uplatňované v resor-

tu paliv a energetiky při zabezpečování úkolů RVT na sklonku 7.pětiletky a při pří-

pravě 8. pětiletého plánu. Jsou oceňovány organizační změny VVZ, stanovení hlav-

ních směru výzkumu a jejich gestorů, formulování jednotné resortní vědeckotechnické

politiky, jsou uvedeny charakteristiky W Z resortu, hlavní státní programy zabezpe-

čované v resortu a je hodnocena ekonomická efektivnost úkolů RVT. V příspěvku je

též zdůrazněna významná úloha VtJPEK ve funkci VP VTR při zabezpečení prací na pří-

pravě plánu RVT na 8. pětiletku a při uvádění hlavních směrů výzkumu do praxe.

Odbor VP VTR vypracoval v této oblasti dále pro FMPE informaci o jednání sek-

ce plánování a řízení VTR při SK VTRI, stanovisko k pracovním materiálům Rady pro-

gramu SVTP- 01 a upravenou verzi programu DVTP 01-6 "Zušlechťování uhlí" ve spolu-

práci s (JVP.

4. ZAJIŠŤOVANÍ SPECIFICKÝCH INFORMACÍ

Výnos č. 4 z roku 1972 FMTIR ukládá vedoucím pracovištím vědeckotechnického

rozvoje v souladu s jejich pověřením zajišťovat specifické informace z oblasti je-

jich působnosti.Na základě plánu práce bylo v roce 1986 vypracováno celkem 9 "Infor-

mací VP VTR pro PEK", pro jejichž zpracování byly využity materiály mezinárodních

organizací, především EHK-OSN a plány RVT. Informace VP VTR byly předány spolupra-

cujícím organizacím a vybraným centrálním orgánům a VHJ v resortu i mimo resort v

tomto pořadí:

1/86 Zplyňování a zkapalňování uhlí v NSR

3/86 Program výzkumu technologií pro využití méně výhřevných tuhých paliv ve vybra-

ných zemích EHK

4/86 Energetická situace v oblasti zemí EHK

5/86 Poptávka po elektřině, jaderná energetika a uhlí

6/86 Zdroje energie v zemích EHK a jejich užití pro výrobu tepla

7/86 Energetika a energetické strojírenství SSSR v letech 1986-9O a v období

do r. 2000

8/86 Situace uhlí v oblasti EHK v r. 1985

9/86 Suché chlazení koksu

Pro vystoupení zástupců FMPE na mezinárodních konferencích a jednáních byly

zpracovány ve VP VTR tyto referáty:

- "Rozvoj uhelného průmyslu ČSSR" - SKUP RVHP

- "Rozvoj uhelného hornictví po roce 1945" - UV EHK.

Dále byly zpracovány ve spolupráci s W U Ú Radvanice podklady pro hlavní refe-

rát na technickou konferenci "Ostrava 1987".

Pro FMPE bylo provedeno zhodnocení studie ÚVP "Průběžné sledování a hodnocení

stavu výzkumu a vývoje technologie zkapalňování uhlí v zahraničí ve vazbě na možnos-

ti aplikace v podmínkách ČSSR". V této studii byly uplatněny připomínky týkající se

jak surovinové základny ČSSR, tak i využití nejnovějších odborných informací z mezi-

národních organizací.

Dále byly pro FMPE zpracovány:

- informace o plnění úkolů vyplývajících z opatření č. 16/86, 5/85, 9/84 a 24/83
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ministra paliv a energetiky ČSSR,

- připomínky k návrhu nového způsobu vykazování těžeb v OKR,

- připomínky ke studii o rozvoji koksárenství vypracované v Hutním projektu

Frýdek-Místek,

- návrhy na zlepšení a zefektivnění spolupráce členských zemí RVHP.

V návrhu definice hmotných a nehmotných realizačních výstupu, zpracované též

pro FMPE, byly zahrnuty připomínky gestoru HSV v resortu paliv a energetiky k dosud

platné definici vedené v Jednotných metodických pokynech pro 8. 5LP. Současné bylo

doporučeno pro přípravu 9. pětiletky zavést zcela jinou klasifikaci realizačních

výstupů, založenou na hodnocení jejich skutečných efektů. Odbor VP VTR organizačně

i věcně zabezpečoval též 3. zasedání vědecké rady VÚPEK, která za přítomnosti zás-

tupců nadřízených orgánů a spolupracujících organizací vyslovila souhlas se zaměře-

ním výzkumné činnosti tístavu v 8. pětiletce a s postupem řešení vybraných hlavních

úkolů RVT zařazených v Hlavních směrech výzkumu, jejichž gestorem je Výzkumný ústav

palivoenergetického komplexu.

Styk s vybranými organizacemi resortu a mimo resort probíhal na Úrovni dohod

o vědeckotechnické spolupráci formou vzájemné výměny informací, zpráv a účasti na

zasedáních poradních orgánů VP VTR příp. oponentních řízeních.

Podrobnější informace o řešení vybraných úkolů VTÍPEK byly předány do VtÍJE v

Jaslovských Bohunicích, WUtí Radvanice a Skoda-ZES, k. p. Plzeň.

Dále byly vypracovány informace o:

- výzkumu v oblasti tekutých kovů pro ČSKAE,

- rozvoji koksárenství ve světě a možnostech aplikace v CSSR pro ÚGG-ČSAV,

- zabezpečení 3. prioritního směru "KP VTP členských zemí RVHP" pro Škodu-ZES,

k. p. Plzeň,

- výsledcích výzkumu z oblasti stanovení a řízení vědeckotechnického potenciálu

/v rámci SPEV 908/.

Závěrem lze říci, že úkoly plynoucí ústavu z výkonu funkce vedoucího pracoviš-

tě vědeckotechnického rozvoje s meziodvětvovou působností pro palivoenergetický

komplex byly splněny podle plánu. Řada úkolů byla provedena mimo plán a splněna v

mimořádně krátkých termínech /zpracování 1. etapy jednotného plánu RVT pro PEK/

nebo musely být práce konány v předstihu /problematika převzetí odpovědnosti za

hlavní pracoviště programu SVTP-01/.

PE3I0ME • SUMMARY • RESUMÉ

iJ PABOTä pyKOBOZlflUIErO UEHTPA HAytJHO-TEXHOTECKOrO PA3BHTHH 3A 1S86 r .

KHJC. HH IIoyqeK

PaGoTH pyKOBosamero n.eHTpa Haytmo-TexmmecKoro pasBimtii JMU
KOMiuieKca B HayjHO-uccjieaoBaTejibCKOM MHCTMTyTe ToiuinBHO-3HepreTimecKoro
5MJIH B 1986 r . HanpaBjieim npeawe Bcero Ha

- o6pa6oTKy cTaTeS no ynpaBjieHiin TexHjimecKHM paaBHTHeu n ynpaBjicmiB npoueccoM K H -
HOBaiIMH B BeAOMCTBe T01MHB II
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- разработку методики создания единого плана тем развития науки и техники в ве-

домстве;

- обеспечивание специфических информации о состоянии и развитии науки и техники

в соответствующей области.

Некоторые работы были проведены в тесном содействия с сотр^дняклцими организациями

и вышестоящими органами.

RESULTS OF THE ACTIVITY OP THE HEAD OFFICE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL

DEVELOPMENT IN 1986

Jan Pouček, Engr.

The activities of the Head Office for Scientific and Technical Development

in the fuel and energy complex were in the Research Institute of the Fuel and

Energy Complex oriented in 1986 primarily to:

- compilation of contributions to control of technical development and that of

the innovation process in the branch of fuel and energy?

- elaboration of methodics for formation of unified plan of themes of the

scientific and technical development in the branch;

- provision for specific informations on the state and development of science

and technique in the field of charge.

Some works were made in close co-operation with co-operating organizations and

superior authorities.

ERGEBNISSE DER ARBEIT DER LEITSTELLE DER WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN ENTWICKLUNG

IM JAHRE 1986

Dipl.-Ing. Jan Pouček

Die Arbeit der Leitstelle der wissenschaftlich-technischen Entwicklung für den

brennstoffenergetischen Komplex wurden im Forschungsinstitut des brennstoffenerge-

tischen Komplexes im Jahre 1986 insbesondere gerichtet auf:

- Bearbeitung der Beiträge zur Leitung der technischen Entwicklung und Leitung des

Innovationsprozesses im Ressort der Brennstoffe und Energie;

- Ausarbeitung der Methodik zur Bildung einheitlichen Plans der Themen der wissen-

schaftlich-technischen Entwicklung im Ressort}

- Sicherstellung spezifischer Informationen über den Stand und die Entwicklung der

Wissenschaft und Technik im Umfang der Beauftragung.

Einige Arbeiten wurden in enger Zusammenarbeit mit zusammenarbeitenden Organisa-

tionen und übergeordneten Organen ausgeführt.
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