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Předmluva

Sborník prací Výzkumného ústavu palivoenergetického komplexu za rok 1985 představuje odborné veřejnosti výsledky práce v třetím roce činnosti ústavu.
Při výběru byl kladen důraz na to, aby publikované práce v tomto "SBORNÍKU 85"
již výrazněji prezentovaly výzkumné zaměření ústavu a jeho působnost v hlavních
směrech výzkumu stanovených Federálním ministerstvem paliv a energetiky.
Odlišností "SBORNÍKU 85" od předcházejícíchje uvedení prací ve dvou částech.
V první části jsou prezentovány relativně ucelené výsledky dosažené při řešení stěžejních výzkimných úkolů za období 7. pětiletky a v druhé části, pak významné výsledky za období roku 1985.
Tímto pojetím "SBORNÍKU 85" chceme zahájit tradici, aby v závěrečném roce pětiletky byly vedle výzkumných výsledků daného roku, hodnoceny a odborné veřejnosti
předkládány dosažené výsledky a zejména realizace při řešení rozhodujících státních, resortních i oborových výzkumných úkolů.

Ing. Evžen Synek, CSc.
vědecký tajemník

1. ČÁST
Rozvoj energetického hospodářství
při intenzivním snižování energetické náročnosti

Ing. Petr Kopáč
CHARAKTERISTIKA ÚKOLU
Do státního plánu RVT na období 1981-1985 byl zařazen závazný úkol ZA 02-125-107 "Rozvoj energetického hospodářství při intenzivním snižování energetické náročnosti", orientovaný jednak na komplexní řešení rozvoje energetického hospodářství k horizontům roku 2000 a 2030, jednak na řešení rozhodujících problémových
okruhů, především snižování energetické náročnosti, efektivní užití obnovitelných
a druhotných zdrojů energie, ekonomické a mimoekonomické nástroje stimulující realizaci energetické politiky a na tvorbu a užití matematicko-ekonomických modelů nezbytných pro komplexní řešení dané problematiky.
Cílem úkolu byl výzkum rozvoje energetického hospodářství po roce 1990 ve vztahu na rozvoj zdrojů paliv a energie, růst ekonomiky a snižování energetické náročnosti. Výsledky řešení byly cílově konkretizovány v pěti realizačních výstupech nehmotného charakteru.
Úkol byl řešen prostřednictvím pěti dílčích úkolů:
DÚ 01 - "Výzkum dlouhodobých prognóz rozvoje EH ČSSR a jeho vztahu k rozvoji ekonomiky"
DÚ 02 - "Výzkum obnovitelných zdrojů, přeměn a zušlechtováni paliv a energie"
DÚ 03 - "Výzkum snížení energetické náročnosti národního hospodářství a jeho vlivu
na konečnou spotřebu paliv a energie"
DÚ 04 - "Výzkum jednotné soustavy ukazatelů EH ČSSR a stimulů pro realizaci energetické politiky"
DÚ 05 - "Výzkum soustavy matematickoekonomických modelů pro řešení rozvoje systému EH"
Doba řešení všech Dťf byla totožná s dobou řešení celého úkolu.
DÚ 01 kromě své koordinační úlohy syntetizoval výsledky řešení ostatní DÚ, především DÚ 03, 04 a 02 a využíval matematickoekonomické modely vyvinuté v DÚ O5 v rámci své orientace na komplexní řešení souhrnné problematiky rozvoje PEK. Pro zpracování souhrnných úvah o dlouhodobém rozvoji PEK byly průběžně využívány výsledky řešení státních a resortních úkolů, zejména SPEV 901-125-415, SPEV 901-125-401, A 01-125-110, A 02-125-106, R 10-125-021, R 10-125-007, R 10-125-024 a R 10-125-042.
Výsledky řešení úkolu, především DÚ 01, pak zpětně orientovaly řešení uvedených úkolů tím, že definovaly postavení a úlohu jednotlivých subsystémů EH v kontextu jeho
dlouhodobého rozvoje, a to až k horizontu 2030.
V letech 1981-1982 byl úkol řešen ve Výzkumném ústavu energetickém /EGÚ/. V souvislosti se vznikem "ýzkumného ústavu palivoenergetického komplexu k 1.1.1983 byl
z EGÚ delimitován tento úkol a jeho řešitelský kolektiv. V odboru výzkumu PEK /odb.
131/ byly řešeny DÚ 01, 02, 04 a 05. V odboru snižování energetické náročnosti
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/odb. 132/ byl posílen řešitelský kolektiv DD 03. Vedením ústavu byly vytvořeny podmínky pro postupnou koncentraci řešitelské kapacity na řešení tohoto rozhodujícího
líkolu. Formou týmové spolupráce byly kapacitně posíleny řešitelské kolektivy DÚ 01,
02, 04 a 05 a zabezpečena lízká spolupráce obou výzkumných odborů v rámci celého tíkolu. Do řešitelských týmů především DÚ 01 a 04 byli již v roce 1983 zařazeni další
výzkumní pracovníci potřebné ilrovně a požadované profese, situace se plně stabilizovala v roce 1984. Plnou kapacitou se' v letech 1984-1985 na řešení líkolu podílelo
celkem 73 pracovníků, z toho 39 pracovníků iístavu a přibližně 35 pracovníků ve spolupracujících organizacích, v tom 10 vědeckých pracovníků a 57 vysokoškolsky vzdělaných pracovníků.
Plánovaný objem neinvestičních prostředků na řešení úkolu činil 48 617 tis. Kčs,
celkový objem čerpaných neinvestičních prostředků pak byl 42 945 tis. Kčs. V období 1983-1985, kdy úkol byl řešen ve VÚPEK, byly plánované neinvestiční prostředky
čerpány na 94,6 %.
VÝSLEDKY ŘEŠENÍ
Globální cíl dkolu, uvedený vtfše, byl podrobně specifikován pro jednotlivé DlJ
a obsahově orientován pěti realizačními výstupy nehmotného charakteru na
- vypracování návrhu rozvoje energetického hospodářství pro rozvojovou koncepci odvětví paliv a energetiky a zaměření energetické politiky do r. 2000 /rok 1982/,
- vypracování návrhu opatření ke snížení energetické náročnosti národního hospodářství v 8. PLP pro vypracování státního programu racionalizace spotřeby /1982,',
- vypracování návrhu jednotné soustavy ukazatelů energetického hospodářství pro výkaznictví a plánování /1983/,
- vypracování návrhu soustavy stimulačních opatření k prosazení energetické politiky /1983/,
- vypracování návrhu, variant rozvoje energetického hospodářství pro koncepci dlouhodobé energetické politiky po'roce 2000, zaměřené na snižování energetické náročnosti /1985/.
Hlavními uživateli výsledků řešení byly orgány řídící sféry, především FMPE,
SPK, SK VTIR, FMF, Fed a FSÚ, jejichž zástupci na závěrečném oponentním řízení líkolu potvrdili, že cíl úkolu byl v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínech splněn
nejen prostřednictvím plně využitelných realizačních výstupů, ale rovněž řadou dalších výzkumných zpráv a studií. Oceněna byla rovněž vysoká aktivita řešitelského kolektivu VÚPEK při zavádění výsledků řešení do praxe orgánů řídící sféry.
Přínosy řešení vlkolu lze konkretizovat do tří oblastí:
- rozšíření stavu poznání o možném vývoji zkoumaného objektu, tj. čs. palivoenergetického komplexu, a to v rovině věcných poznatků a v rovině teoretických znalostí /příkladem lze uvést zpracování variant rozvoje čs. PEK do roku 2010 s plným
respektováním rozhodujících vnitřních a vnějších vazeb PEK / I / . Variantní řešení
konečné spotřeby paliv a energie s plným průmětem racionalizačních záměrů / 2 , 3/,
zpracování hypotézy rozvoje čs. PEK v 1. třetině XXI. století /4, 5/, vypracování
systému matematickoekonomických modelů pro tvorbu vnitřně konsistentních prognóz
dlouhodobého rozvoje čs. PEK /6, 7/, výzkum podmínek pro rozvoj elektrizace konečné
spotřeby po roce 2OOO / 8 / a další/,

- zpracování návrhů, jak dosáhnout zadaných cílů a jakými prostředky /např. vyy^.-acováním návrhu racionalizačních záměrů na úsporu paliv a energie s uvedením te^hnickoekonomických údajů a prognóz měrných spotřeb u vybraného souboru energeticky náročných výrobků pro období 8. PLP /9/, zpracování souboru konkrétních návrhů
ekonomické stimulace snižování energetické náročnosti a prosazování záměrů energetické politiky /10/, zpracování návrhu ekonomicky efeKtivního a technicky možného využívání druhotných energetických zdrojů /li/ a další/,
- příprava konkrétní, podrobně strukturované informace, umožňující objektivní rozhodování /příkladem je tvorba databáze druhotných energetických zdrojů na území
ČSSR a uvedení této databáze do provozu /12, 13/
Výsledky řešení úkolu vytvořily předpoklady pro snižování energetické náročnosti a pro orgány řídící sféry snížily rizika rozhodování. Ekonomický efekt řešení
úkolu vzhledem k nehmotným výsledkům nelze vyčíslit, společenská efektivnost dosažených a realizovaných výsledků je nesporná a řádově převyšuje náklady vynaložené
na řešení úkolu.
NOVÉ VĚDECKOTECHNICKÉ A EKONOMICKÉ POZNATKY
V roce 1984 byl cílově programovým přístupem zkoumán možný rozvoj PEK do r.
2030 ve vazbě na sociální a ekonomické cíle společnosti. Užita byla technika scénářů a v nich respektována míra prosazení vědeckotechnického rozvoje, ekologické bariéry, investiční náročnost, stupeň nasycenosti NH energií z hlediska mezinárodního
srovnání, stupeň elektrizace energetické bilance. Podrobně byl posouzen reálný
stav PEK v roce 2000, který je výchozí pozicí pro dlouhodobou prognózu k roku 2030.
Za tím účelem byl posouzen reálný rozvoj rozhodujících složek PEK /jaderná energetika, dovozy paliv, snižování energetické náročnosti, tuzemské zdroje fosilních paliv/. Varianta s vyšší intenzifikací /podíl výr. spotřeby na HSP v r. 2OOO ve výši
56 %/ identifikuje pro zabezpečení dynamiky tvorby ND v období 198O-2OOO ve výši
2,91 % ročně tuzemskou spotřebu PZE v r. 2000 ve výši 114,1 mil. tmp, varianta s nižší intenzifikací /podíl výr. spotřeby na HSP v r. 2OOO ve výši 58 %/ pak při stejných soc. ekonomických cílech vyžaduje pro tuz. spotřebu v r. 2000 117,1 mil. tmp
PZE. Pro období do roku 2000 je v obou variantách propracováno jejich ekonomické
hodnocení /investiční a devizová náročnost, náklady národní práce na zabezpečení
PZE, náklady národní práce paliv a energie na vstupy do konečné spotřeby/. Variantní řešení rozvoje PEK do r. 2000 bylo provedeno v návaznosti na zásadní dokumenty
řídící sféry. Významným přínosem řešení je další rozpracování problematiky dlouhodobého rozvoje PEK
- formou podrobného ekonomického hodnocení variantního rozvoje PEK do r. 2000,
- kvantitativním propojením spotřební části PEK s definovanými sociálními a hospodářskými cíli,
- identifikací klíčových problémů dalšího rozvoje PEK v 1. třetině XXI. století.
V roce 1985 byla zpracována komplexní prognóza rozvoje PEK do roku 2010. Prognóza vychází ze sociálních a ekonomických cílů, změn ve struktuře čs. ekonomiky
a z těchto základních údajů je pak odvozen vývoj konečné spotřeby paliv a energie
ve výrobní a nevýrobní sféře včetně zapracovaných efektů snižování energetické náročnosti. Bilančním modelem EH je zabezpečena konsistence spotřební a zdrojové části PEK při respektování koncepce dlouhodobého rozvoje resortu paliv a energetiky
a dovozů paliv. Je provedeno ekonomické hodnocení rozvoje PEK k roku 2010, výhod-

noceny jsou ekologické dopady a potřebný rozsah uplatnění VTR. Proti předchozím pracem je přínosem řešení především
- vypracování kontinuální kvantitativní prognózy rozvoje PEK až do časového horizontu 2010,
- prognóza rozvoje PEK je propojena s cílovým projektem SPEV 901, z něhož přebírá
jak sociální a ekonomické cíle, tak vývoj struktury čs, ekonomiky do r. 2000,
- pro období po r. 2000 je provedeno orientační ekonomické ocenění rozvoje PEK,
- výsledky řešení jsou transformovány do plánovací metodiky řídící sféry.
Samostatně je koncipován návrh energetické politiky do r. 2010. Z výsledků řešení
vyplývá,že pro zabezpečení meziročního růstu hrubého ND 2 , 5 % v 8 . PLP a 4 % v 9.
a 10. PLP při uvedené cílové struktuře čs. ekonomiky bude nezbytné pro tuzemskou
spotřebu zabezpečit PZE k roku 2000 na úrovni 117,6 mil.tmp, resp. v rozmezí 125,5 - 131, 1 mil, tmp v roce 2010. Potřebná míra prosazení VTR je kromě jiného podmíněna růstem brutto spotřeby elektřiny na úroveň 142 - 155 TWh v cílovém roce 2O1O.
Byla vypracována databáze druhotných energetických zdrojů /DEZ/, zahrnující
hledisko organizační a územní. DEZ je charakterizován kvalitativně a kvantitativně,
je definován vztah jeho výskytu k příslušnému technologickému procesu. Evidován je
současný stav využívání DEZ a plánované /předpokládané/ využití DEZ do r. 2OOO
z podnikového hlediska. V databázi jsou uloženy informace z celkem 3 162 pasportních štítků DEZ a 705 štítků utilizačních zařízení. Bylo dokončeno potřebné programové vybavení a databáze DEZ byla uvedena do provozu na ústavním počítači SM 4/10.
Objem ekonomicky efektivně využitelných DEZ k roku 2000 přesahuje 87 PJ, tj. 3 mil.
tmp. Z dostupných informací o postupu prací na využívání druhotných energetických
zdrojů v zemích RVHP vyplývá, že čs. výzkum v této oblasti postoupil nejdále vytvorením databáze DEZ, umožňující propracovat navrženou koncepci do jednotlivých adresných záměrů.
Z výsledků prací orientovaných na výzkum snižování energetické náročnosti a
problematiku konečné spotřeby paliv a energie /KS/ je třeba uvést:
- přípravu SCP 02 na období 1986-1990, kde byly vytypovaný konkrétní potenciální
racionalizační akce s celkovou roční úsporou energie ve výši 287 PJ prvotních
energetických zdrojů. U jednotlivých akcí bylo provedeno jejich technickoekonomické hodnocení,
- na základě zhodnocení možností realizace akcí rozvoje vědy a techniky byly odhaleny možnosti ročních úspor ve výši 243 PJ prvotních energetických zdrojů konkrétními racionalizačními akcemi v období 1990-2000,
- byly zhodnoceny hlavní technologické inovace v jednotlivých komplexech národního
hospodářství a oceněn jejich vliv na výši a strukturu energetického potenciálu
do r. 2030,
- kontinuálně byla prováděna variantní prognóza konečné spotřeby paliv a energie
do r. 2000, která sloužila jednak jako podklad pro svodné práce SÚ a jednak jako
míra intenzity racionalizačního procesu. V roce 1983 a 1984 byly zpracovány scénáře konečné spotřeby do r. 2030 a v roce 1985 prognóza konečné spotřeby do
r. 2010.
Současně byly řešeny některé teoreticko-metodické otázky potřebné pro další
práce. Jde zejména o následující okruhy problémů:

- možnost zvýšeného uplatnění elektřiny ve vybraných technologiích a spotřebních
oblastech výrobní sféry,
- vypracování metodiky pro výpočet komplexních měrných spotřeb pro vybrané výrobky
včetně ověření funkce výpočetního systému,
- vypracování a odzkoušení výpočetního modelu prognózy KS paliv a energie nevýrobní
sféry,
- možnosti využívání obnovitelných a druhotných energetických zdrojů v nevýrobní
sféře,
- možnosti iíspor paliv a energie při vytápění a přípravě TUV v nové a modernizované bytové výstavbě inovací otopných soustav,
- možnosti ovlivňování volby způsobu vytápění a přípravy TUV u obyvatelstva ve vazbě k maloobchodním cenám spotřebičů.
V oblasti ekonomických nástrojů pro realizaci energetické politiky a ve výkaznictví energetického hospodářství bylo dosaženo těchto konkrétních výsledků:
- návrh metodiky stanovení nákladů národní práce no jednotlivé formy energie a jejich užívání při kvantifikaci vývoje velkoobchodních cen, ekonomickém hodnocení
dlouhodobého rozvoje EH a při rů-iných výpočtech ekonomické efektivnosti,
- návrh koncepce a řešení vývoje cen jednotlivých forem energie v 8. pětiletce ke
zvýšení jejich účinnosti v procesu zhodnocování energie,
- návrh na rozšíření a prohloubení stimulačních prvků v soustavě cen a tarifů se
zvláštním zaměřením na metodiku tarifní kalkulace nákladů na elektřinu a teplo na
základe energetické bilance,
- návrh na úpravu relací maloobchodních cen vybraných energetických spotřebičů,
- návrh na opatření v oblasti státního rozpočtu a úvěrové soustavy na podporu realizace SCP 02,
- návrh metodiky hodnocení ekonomické efektivnosti opatření pro racionalizaci spotřeby energie,
- prohloubení metodologie výpočtu a prognózovaní nákladů národní práce a tvorby cen
jednotlivých forem energie,
- zpřesnění prognózy vývoje nákladů národní práce na jednotlivé formy energie, a to
jak na prvotní zdroje, tak na přeměny a zušlechtování a na formy energie dodávané
do spotřeby; zpřesnění vychází jednak z prohloubení metodického a obsahového,
jednak z upřesněné prognózy bilance paliv a energie do r. 2000,
- vyhodnocení nákladů národní práce PEK ve vazbě na národní hospodářství /ND/ a investiční náročnost subsystémů PEK,
- upřesnění a sjednocení základních pojmů EH a EB a konvencí užívaných při sestavování EB v souvislosti s pracemi na dlouhodobém výhledu EH,
- obsahově metodické upřesnění a sjednocení ukazatelů plánových a výsledky EB. Návrh
obsahuje opatření směřující k upřesnění a sjednocení ukazatelů prvotních energetických zdrojů, upřesnění a sjednocení ukazatelů druhotných energetických zdrojů
ve vazbě na ON FMHTS, upřesnění ukazatele centralizovaného tepla ve vazbě na připravovaný teplárenský zákon, prohloubení spotřební částí EB z hlediska účelového,
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odvětvového a územního členěni" konečné spotřeby a prohloubení informací o nevýrobní sféře.
- návrh ukazatelů zhodnocování energetických zdrojů, zásad komplexního hodnocení
snižování energetické náročnosti čsl. ekonomiky a jejich subsystémů, metodiky
hodnocení úspor energie a dokonalejšího sledování druhotných energetických zdrojů,
- návrh katalogu definic základních prvků jednotné údajové základny organizací
/JÓZO/ v oblasti hospodaření energií.
V oblasti matematického modelování je výsledkem řešení modelová soustava, která byla běžně aplikována při výpočtech variant rozvo'je EH cílově programovým přístupem v rámci DÚ 01. Tato soustava umožňuje:
- vyhodnotit informace získané expertním šetřením,
- ověřit a iterativně zajistit konzistentnost vstupních podkladů z jednotlivých
subsystémů EH,
- optimalizovat strukturu zdrojové části EH při respektování bilančních, ekonomických a ekologických faktorů,
- optimalizovat strukturu konečné spotřeby,
- sestavit energetickou bilanci včetně technickoe^onomických a ekonomických ukazatelů,
- sestavit podklady pro rozdělovači bilanci, bezprostředně použitelné v plánovací
praxi.
Podrobné informace o dosažených výsledcích řešení, způsobu jejich realizace,
jakož i zásgdní informace o celém úkolu jsou uvedeny ve zprávě /14/.
Dosažené výsledky řešení v rovině věcného i teoretického poznání i v rovině
metodicko-metodologické, jakož i zkušenosti řešitelského kolektivu jsou zárukou
efektivního řešení problematiky dlouhodobého rozvoje čs. PEK a snižování energetické náročnosti v období 8. PLP.
Kontinuita řešení této národohospodářsky významné problematiky je zabezpečena
řešením dvou navazujících úkolů, a to úkolu SPEV 901-125-303 "Výzkum ekonomiky
rozvoje PEK ČSSR" a úkolu SP RVT A 02-125-801 "Snižování energetické náročnosti NH
progresivními technickými prostředky a opatřeními", na jejichž řešení v období 8.
PLP je orientována kapacita kolektivu, který řešil \íkol SP RVT A 02-125-107.
Literatura
/I/ KOPÁČ, P. a kol.: Koncepce energetické politiky po roce 2000 /VZ/, Praha,
VÚPEK 1985
/ 2 / VANIš, J. a kol.: Varianty konečné spotřeby ve výrobní sféře
je /VZ/, Praha, VÚPEK 1984
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/3/ BRYCHTA, P. a kol.: Varianty konečné spotřeby v nevýrobní sféře ve vazbě na
zdroje /VZ/, Praha, VÚPEK 1985
/4/ KOPÄČ, P. a kol.: Varianty základních směrů rozvoje energetického hospodářství
po roce 2000 /VZ/, Praha, VÚPEK 1985
/5/ KOPAČ, P., KADLEC, J., SIM8NEK, V.: Dlouhodobý rozvoj palivoenergetického komp-
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DEVELOPMENT OF ENERGETICS AT INTENSIVE REDUCTION OF ENERGY DEMAND RATE
Petr Kopáč, Engr.
Characteristics of the theme A 02-125-107 solved in 1981 to 1985 as an obligatory theme of the State Plan of Development of Science and Technique, i.e. its target, inner structure, realization outputs, structure of the research team, volume
of spent non-investment means for the problem solution are given. The results of solution and their realization in management practice are described in detail. Effect
of the solution:
- extension of the acquaintance with the Czechoslovak Fuel and Energy Complex as to
scientific informations and theoretical knowledge;
- elaboration of proposals how to achieve the targets given and by what means;
- preparation of concrete, in detail structurized informations enabling objective
decision.

ENTWICKLUNG DER ENERGETISCHEN WIRTSCHAFT BEI INTEKSIVER HERABSETZUNG
DER ENERGIEANSPRUCHSVOLLIGKEIT
Dipl.-Ing. Petr Kopáč
Charakteristik des Themas A 02-125-107 wird angegeben, das in 1981-1985 als
verbindliches Thema des staatlichen Plans der Entwicklung der Wissenschaft und Technik gelost wird, d.h. sein Ziel, innere Struktur, Realisierungsausgaben, Struktur
des Losungskollektivs, Ausmass der auf seine Losung aufgewendeten Nichtinvestitionsmittel. Die Losungsergebnisse und ihre Realisation in der Praxis der Leitungssphäre
werden griindlich beschrieben. Beiträge der Themenlôsung:
- Erweiterung der Kenntnisse íiber die Entwicklung des tschechoslowakischen brenstoffenergetischen Komplexes was die sachlichen Erkenntnisse sowie theoretischen
Kenntnisse betrifft;
- Bearbeitung der VorschlSge wie die gegebenen Ziele zu erreichen und mit welchen
Mitteln;
- Vorbereitung konkreter, ausfíihrlich strukturierter Informationen, die objektive
Entscheidung ermoglichen.
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Vliv energetické náročnosti čs. ekonomiky a jejích vnějších
ekonomických vztahů na efektivnost a intenzifikační proces

Ing. Marie Košlálová, CSc, Ing. Adolf Suk
CHARAKTERISTIKA ÚKOLU
Uvedený úkol navazoval na hlavní ííkol programu SPEV VII, řešený v letech
1975-1980 s názvem "Podmínky zajišťování vnějších zdrojů paliv a energie". V prvních třech letech 7. PLP byl úkol řešen v programu SPEV 907, od r. 1984 byl převeden do programu SPEV 901. Řešení víkolu probíhalo ceslou pětiletku podle úvodní studie, schválené oponentní radou programu 9O7 v říjnu'198O. Plánované náklady do r.
1983 byly 2670 tis. Kčs, skutečné 2460,2 tis. Kčs, v letech 1984-85 byly plánované
náklady 1780 tis. Kčs, skutečné 1779,8 tis. Kčs.
Cílem úkolu bylo zpracování analýz a prognóz a z nich vyplývajících návrhů
opatření, která by vedla k ekonomicky optimálnímu zabezpečení energetických zdrojů
dovozy, zejména ropy, zemního plynu a elektrické energie, a ke snižování energetické náročnosti čs. ekonomiky změnou struktury čs. vývozu a dovozu a dosahováním vyššího zhodnocování energií obsažených ve vyvážených výrobcích. Účelem prací bylo
poskytnout informace o energetické bilanci čs. zahraničního obchodu, o zhodnocování
energií prostřednictvím vnějších ekonomických vztahů a ve vnitřní ekonomice tak,
aby řídící sféra /SPK, FMZO, resortní ministerstva/ mohla vzít v úvahu energetický
faktor při profilování struktury vývozu, dovozu a výroby.
S ohledem na uvedené cíle úkolu byly řešeny dva problémové okruhy:
1. Podmínky zajišťování přímých palivoenergetických zdrojů prostřednictvím vnějších
ekonomických vztahů.
2. Energetická náročnost čs. ekonomiky a její projev ve vnějších ekonomických vztazích.
Odpovědným pracovníkem tohoto hlavního úkolu byl po celou pětiletku ing. Adolf
Suk. Trvale po celou pětiletku na úkole pracovali ing. M. Koštálková, C S c , M.Janáček, ing. P.Horák, ing. J.Koudelka, ing. V.Větrovský, ing. V.Souček, v posledních
třech letech ing. P.Richter, CSc.
VÝSLEDKY ŘEŠENÍ
Výzkum problematiky vnějších vztahů v palivech a energii jako specifické discipliny výzkumu palivoenergetického komplexu ČSSR prokázal svou oprávněnost. Obecně je význam vnějších ekonomických vztahů pro palivoenergetický komplex dán téměř
40 % podílem dovozů na krytí potřeb energetických zdrojů ČSSR a cca 25 % podílem
nepřímého vývozu energie v hotových výrobcích na konečné spotřebě energie v národním hospodářství.
Cílem zpráv,

které se zabývaly možnostmi dovozů paliv a energie bylo charak-

terizovat vnější okolí, čs. vnější ekonomické vztahy a vliv obou těchto faktorů
na podmínky pro realizaci dovozů paliv a energie. Vzhledem k tomu, že rozhodující
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pro formování čs. palivoenergetické bilance jsou dovozy ze SSSR, byl výzkum přednostně zaměřen na rozbor podmínek vývoje energetiky v SSSR, na vývoj čs.-.sovětských
ekonomických vztahů a na možnosti dovozů palivoenergetickych surovin, zejména pak
ropy a zemního plynu ze SSSR.
Mezi hlavní faktory, které budou ovlivňovat možnosti dovozů paliv a energie
ze SSSR ve výhledu do r. 2000 patří:
a/ Vliv situace v palivoenergetické oblasti v SSSR. Podmínky rozvoje energetických
zdrojů v SSSR se v důsledku přesunu těžeb do oblastí na východ od Uralu podstatně změnily - zvýšily se nároky na přepravu, investice, pracovní síly. Liší se
i možnosti rozvoje jednotlivých druhů paliv, zejména ropy a zemního plynu. Vnitřní problémy SSSR, které ovlivňují dynamiku těžeb ropy, budou i v příštích 15 letech působit na vývozní možnosti, kde lze očekávat stagnaci, event, snižování
vývozů. Na rozdíl od ropy je u zemního plynu reálný významný růst, podmíněný
dverovou účastí na těžbu a dopravu plynu v SSSR a úhradu těchto dovozů vybraným
zbožím ekvivalentním vývozu plynu.
b/ Vliv vývozních podmínek SSSR.
Možnosti krytí energetických potřeb ČSSR a ostatních zemí RVHP ze sovětských
zdrojů jsou limitovány i podmínkami, za kterých SSSR vývozy energie uskutečňuje
jak v současné době, tak zejména těmi, za kterých se vývozy budou realizovat
v budoucnosti. V polovině šedesátých let se ČSSR spolu s ostatními zeměmi RVHP
začalo podílet na rozvoji sovětských energetických zdrojů. V r. 1966 byla uzavřena dohoda o ropě, v r. 1964 dohoda o dodávkách zemního plynu a výstavbe- plynovodu, v r. 1974 dohoda o Orenburgu, v roce 1976 dohoda o výstavbě Chmelnické jaderné elektrárny, dále byly uzavřeny dohody o výstavbě tranzitních plynovodů a přenosových elektrických vedení. Ekonomický smysl těchto dohod byl v tom, zo finanční úvěry pomáhaly snižovat investiční zatížení SSSR a prostřednictvím konkrétních dodávek - technologických zařízení, dovážených rour a zařízení z VKS, dodávek spotřebního zboží a dodávek stavebních kapacit byly kryty naléhavé potřeby sovětské ekonomiky. Podmínky úvěrových účastí se však stávají stále nárocnější. U právě uzavřené dohody o účasti ČSSR na výstavbě plynovodu Progress
/Jamburg/ stoupá podíl stavebních prací v rámci poskytovaného úvěru. Mení se
rovněž podmínky pro hrazení dodávek po splacení úvěru, a to od zboží dodávaného
do SSSR v rámci celkové struktury vývozu ke zboží, které SSSR bude požadovat
ve specifické nomenklatuře tvořící 'podle jeho požadavků ekvivalent za dodávky
energie.
c/ Vliv růstu cen energetických surovin.
Podmínky účasti na rozvoji energetických zdrojů v SSSR a možnosti získávání energie ovlivnil růst cen palivoenergetickych surovin. Cena za ropu se zvýšila v průběhu 10 let /1974-1984/ více než desetkrát, cena za zemní plyn téměř devětkrát.
Tento růst cen se odrazil na struktuře čs.-sovětských obchodních vztahů. Podíl
dovozů paliv a energie na celkových dovozech ze SSSR činí v současné době cca
1/ Výzkumné zprávy:
Dovozy a vývozy paliv a energie do r. 2000, VtfEPE, 1981
Klíčové problémy snižování energetické náročnosti národního hospodářství v oblasti vnějších ekonomických vztahů, VÚPEK, 1984

15

60 %, spolu s ostatními surovinami a materiály cca 70 %. Podíl dovozů strojírenských výrobků ze SSSR poklesl pod 20 %, ostatní komodity, tj. spotřební zboží,
chemické výrobky, zemědělské produkty se podílejí necelými 10 %. Nutnost hradit
stále vyšší dovozy vyplývající jak ze značných fyzických objemů dovážených paliv,
tak jejich cen, ještě prohloubil jednostranně dovozní orientaci na paliva a suroviny a naproti tomu vývozní orientaci na stroje a spotřební zboží /podíl vývozu strojů na čs. vývozu do SSSR je cca 68 %, podíl spotřebního zboží cca 18 %/.
Tato struktura čs.-sovětských ekonomických vztahů se stala brzdou rozvoje vzájemných vztahů na úsecích, které oboustranná snaha o intenzifikaci vyžaduje rychle
rozvíjet /specializace a kooperace ve strojírenství, vzájemná výměna spotřebního
zboží, vědeckotechnická spolupráce/.
Vysoké ceny dovážené energie a nižší růst cen československého vývozu způsobil,
že se podstatně zhoršily směnné relace v čs. zahraničním obchodě se SSSR. V současné době klesly asi na polovinu roku 1970. To znamená, že k získání stejného fyzického objemu dovozů je nezbytné vyvézt dvojnásobné množství zboží.
V krátkodobém výhledu, tj. do r. 1990 lze očekávat v podstatě stagnaci cen
dovážených paliv a energie ze SSSR. Pokud jde o cenovou úvahu do r. 2O00, je značně
podmíněná. Hlavními faktory, určujícími světovou cenu ropy, jsou ekonomický růst,
vliv úsporných opatření na spotřebu ropy, náklady na přerušení dodávek ropy atd.
Všeobecně se očekává, že po poklesu cen ropy v současné době, od r. 1990 ceny opět
porostou - i když nižšími tempy - cca o 2 % ročně.
V důsledku působení výše uvedených vlivů lze očekávat, že se dodávky paliv a
energie ze SSSR do ČSSR zvýší v průběhu příštích 15 let cca o 5 % s tím, že dodávky ropy budou stagnovat, event, i klesat a porostou dovozy zemního plynu a elektrické energie.
V dlouhodobém výhledu by nejnižší hranicí dovozů ropy mělo být takové množství,
které by zabezpečilo potřebnou výrobu motorových paliv a chemických produktů, nebofc v těchto oblastech nebude pravděpodobně substituce jinými zdroji příliš významná. Při postupné výstavbě potřebných jednotek hydrogenačního kraku by byla pro výrobu cca 7,5 mil. t světlých produktů pro pohonné látky a petrochemii dostatečná
vsázka cca 12 mil. t ropy.
Uzavřená dohoda o čs. účasti na výstavbě plynovodu Progress zabezpečí v r.
1995 zvýšení dodávek zemního plynu o 5 mld m . K r. 1995 se rovněž zvýší dodávky
zemního plynu za tranzit o 1,3 mld m proti r, 1985. Aby bylo dosaženo k roku 2O0O
dalšího zvýšení dovozu zemního plynu /nad uvedené množství/ bylo by nezbytné uzavřít
nové dohody o účasti na těžbě plynu, dále uzavřít dohody o pokračování dodávek vyplývajících z účasti na Orenburgu /končí v r. 1998/, jakož i usilovat o prodloužení
dohod o tranzitu, které končí v r. 2002. Zabezpečení potřebných objemů zemního plynu a jejich růst i po r. 2000 bude vyžadovat další dverové účasti, event, jiné formy spolupráce. Dá se očekávat, že úvěrové podmínky vzhledem k stále obtížnějším
těžebním podmínkám budou stále náročnější - už ze srovnání měrných úvěrových nákladů na pořízení 1 mld m 3 zemního plynu z Orenburgu s náklady na zemní plyn z Jamburgu vyplývá dvojnásobné zvýšení.
Růstovým zdrojem energie budou i dodávky elektrické energie, vyplývající z Účasti na výstavbě Chmelnické jaderné elektrárny.
Kvantifikace vývoje prvotních palivoenergetických zdrojů do r. 2000 /dovážených

i tuzemských/ ukazuje na omezené možnosti národního hospodářství zabezpečovat paliva a energii pro další ekonomický rozvoj. Základním předpokladem rozvoje národního
hospodářství za podmínek omezeného růstu energetických zdrojů je podstatné snížení
energetické náročnosti národního hospodářství, což je v rozhodující míře podmíněno
výrazným zvýšením efektivnosti celého reprodukčního procesu.
Vzhledem k vysokému podílu výrobní sféry na konečné spotřebě paliv a energie,
koncentruje se problematika adaptace na změněné podmínky v získávání palivoenergetických a dalších materiálových zdrojů do snížení výroby odvětví vyrábějících materiály a do vyššího zhodnocování energie ve zpracovatelských odvětvích průmyslu.
Energetická náročnost národního hospodářství není určována jen podílem spotřeby
energie v materiálových odvětvích, ale především mírou a úrovní zhodnocení materiálových vstupů v zpracovatelských odvětvích. Proces snižování energetické náročnosti závisí od dosažení vyšší efektivnosti a tím i zhodnocování paliv a energie ve
finální produkci.
Prostředkem pro poznání rozložení spotřeby energie ve výrobní sféře, nároků
jednotlivých druhů produkce na energii v rámci celého reprodukčního procesu, jakož
i pro zjištění úrovně zhodnocování energie ve finální produkci je analýza energetické náročnosti na základě ukazatelů komplexní /plné/ spotřeby energie. Komplexní
energetická spotřeba na daný druh produkce představuje souhrn přímé spotřeby energie a nepřímé spotřeby energie vynaložené na výrobu potřebných materiálových vstupů.
Pomocí těchto ukazatelů byla ohodnocena jak vnitřní energetická náročnost, tak
i energetická náročnost zahraničního obchodu. Kromě zjištění celkového objemu energie ve vyvážených a dovážených výrobcích a tím sestavení energetické bilance zahraničního obchodu, je možné rovněž posuzovat úroveň zhodnocování energie a tím efektivnost využití energie, a nakonec též zjišEovat vývoj a eventuální změny struktury
zahraničního obchodu z energetického hlediska. Úroveň zhodnocování energie obsažené
ve vyvážených výrobcích je zjištěna na základě ceny dosahované při vývozu za jednotku energie ve vyváženém zboží. Vyšší zhodnocování vložené energie a změna struktury
vnějších vztahů by mohly přispět ke snížení energetické náročnosti čs. národního
hospodářství.
V průběhu prací v letech 1981-1985 byla metodika rozšířena o postupy při výpočtech jak analýzou výrobních řetězců, tak při využití statistických sestav /tj.
především Bilance mezioborových vztahů/. Kromě vlastního výpočtu komplexních energetických náročností byla metodika doplněna o postupy výpočtů objemů energie a výpočty komplexní energetické bilance, byly objasněny, principy přepočtu koeficientů
matic a prohloubena byla i metodika propočtů energetické náročnosti ZO. Práce metodického charakteru spolu s uvedením do provozu vlastního počítače ve vCJPEK Praha
/1983/ umožnily vytvořit soubory programů pro zpracování úloh tohoto typu. Podrobně
je metodika popsána ve zprávě z r.,1985 "Hlavní závěry z BMV za rok 1982 z hlediska
energetické náročnosti čs. ekonomiky a jejích vnějších ekonomických vztahů". Obsahuje i komplexní energetickou náročnost oborů výrobní sféry čs. národního hospodářství v r. 1982 a komplexní energetickou náročnost čs. ZO v r. 1983.
Analýzou energetické náročnosti čs. vnějších ekonomických vztahů r. 1980 a oceněním energetické náročnosti v r. 1985 se zabývala "Souhrnná zpráva o vlivu vnějších
ekonomických vztahů v palivech a energii na čs. ekonomiku" z r. 1982.
Ve zprávě z r. 1983 "Prognóza vývoje vnějších ekonomických vztahů z hlediska
energetické náročnosti" byla energeticky ohodnocena pracovní úvaha FMZO, odboru
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dlouhodobých výhledů a koncepcí, o vývoji hlavních proporcí vývozu v 8. PLP a v dlouhodobém výhledu. Z energetického ohodnocení této varianty vyplývá, že vývoj v peněžních jednotkách roste rychleji, než v měrném palivu. V důsledku toho roste i zhodnocení kg měrného paliva ve vyvážených zpracovatelských výrobcích, a to v letech
1985-1995 o cca 20 %. Tento příznivý výsledek je ovlivněn předpokládaným rychlejším
růstem vývozu strojírenských výrobků proti vývozu ostatních odvětví. Vzhledem k tomu,že strojírenská výrobky dosahují ve vývozu nejvyššího zhodnocení, má i kvantitativní růst bez změny kvality pozitivní vliv na úroveň zhodnocení celkových vývozů.
Hlavními otázkami snižování energetické náročnosti ve strojírenství, v chemickém a spotřebním průmyslu a v zemědělsko-potravinářském komplexu se zabývala zpráva
z r. 1984 /Klíčové problémy snižování energetické náročnosti NH v oblasti vnějších
ekonomických vztahů/.
Ve studii z r. 1985 /Vybrané problémy energetické náročnosti vývozu strojů ve
výhledu na 10-15 let/ byl posouzen plánovaný rozvoj strojírenské výroby a vývozu
ve výhledu do r. 2000 z hlediska jeho vlivu na energetickou náročnost. Zpráva se
zabývala postavením těžkého a všeobecného strojírenství v čs. výrobě a vývozu. Podrobnější rozbor vývoje výroby, vývozu a energetické náročnosti byl proveden u výrobků automobilového průmyslu a u obráběcích a tvářecích strojů.
Ocenění možností substituce ropy zemním plynem zejména v oblasti chemie a motorových paliv obsahuje studie zpracovaná v r. 1985.
PŘEHLED REALIZAČNÍCH VÝSTUPB
Výsledky výzkumu byly průběžně předávány Radě ekonomického výzkumu a nositelům
stěžejních úkolů,tj. Výzkumnému ústavu vnějších ekonomických vztahů a ústřednímu
ústavu národohospodářského výzkumu. V řídící sféře byly výsledky výzkumu postupovány
SPK, FMPE, FMZO a u vybraných problémů Úřadu předsednictva vlády ČSSR. Byly využity
zejména tyto výsledky výzkumné činnosti: oborové koeficienty komplexní energetické
náročnosti výrobní sféry, které byly v rámci výzkumu zpracovány, byly předány FMZO,
SPK a u zemědělsko-potravinářského komplexu ministerstvu zemědělství ČSR.
Na základě požadavků SPK bylo provedeno
- energetické ohodnocení vývozů určených pro čs. účast na potravinovém, palivoenergetickém a dalších programech rozvoje SSSR,
- energetické ohodnocení perspektivního čs. vývozu strojírenských výrobků do socialistických zemí na základě předběžných údajů SPK o koordinaci plánů na r. 1990.
Dále byl energeticky vyhodnocen pracovní materiál Prognóza vývoje vývozu v 8.
PLP a dlouhodobém výhledu, zpracovaný odborem dlouhodobých výhledů a koncepcí FMZO.
Výzkumné práce o vnějších ekonomických vztazích v palivech a energii byly využity zejména SPK při zpracování dlouhodobého výhledu v oblasti dovozů ropy a zemního plynu z SSSR pro 8. PLř a výhled do r. 2000 a pro stanoviska k těmto dovozům vyžádaná vedením FMPE a příslušným odborem FMZO.
Výsledky výzkumu byly dále využity
- pro zpracování studie o možnostech využití zemního plynu pro SK VTIR,
- pro zpracování podkladů pro cílový projekt 901 /ÚÚNV/. Zejména byla zpracována
mezioborová bilance do r. 2000 za paliva a energii a podklady o progresivních změnách do r. 2000 v palivoenergetickém komplexu,
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- pro zpracování podkladů pro nultou variantu meziodvětvové prognózy VTR /VÚVTR a
SK VTIR/,
- pro zpracování podkladů pro přílohu "K možnostem spolupráce SSSR jakožto základní
relaci ve vnějších ekonomických vztazích ČSSR", která byla součástí "Expertízy k
systémovým a organizačním předpokladům rozvoje přímých vztahů hospodářských organizací členských států RVHP" /program 9O7/.
Výsledky výzkumu jsou využívány v činnosti Mezinárodního autorského kolektivu
působícího při Mezinárodním ústavu ekonomických problémů světové socialistické soustavy při RVHP,a to v programu, který se zabývá problematikou mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky. V rámci této činnosti byly uplatněny zejména
- metodika výpočtu komplexní energetické náročnosti ve vnějších ekonomických vztazích,
- hlavní poznatky z výzkumu vlivu a úlohy energie na zahraniční obchod členských
států RVHP a jeho struktury.
ZÁVĚRY PRO DALSf VÝZKUM
Výzkumné práce řešené v rámci hlavního úkolu SPEV 901-125-419 byly v r. 1985
ukončeny s tím, že na tento uzavíraný hlavní dkol tématicky bezprostředně navazuje
výzkum v 8. PLP, a to jako dílčí úkol č. 3 a 4 v hlavním úkolu SPEV 901-125-303
"Výzkum ekonomiky rozvoje palivoenergetického komplexu ČSSR".
Při řešení jednotlivých problémových okruhů DÚ 03 bude věnována pozornost zejména otázce ekonomické efektivnosti společenských nákladů spojených s opatřováním
dovážených zdrojů, zhodnocování energie prostřednictvím vnějších v tahů, ekonomické efektivnosti integračních akcí v palivech a energii. Kromě věcných řešení se
úkol bude zabývat též metodickým zabezpečením, které bude zaměřeno na vypracování
formal.!zovaných postupů pro jednotlivé problémové oblasti.
Koeficienty komplexní energetické náročnosti jako nástroje zjišťování energetické náročnosti a zhodnocování energie ve vnějších ekonomických vztazích budou
v příští pětiletce zdokonalovány a rozvíjeny v DÚ 04 zmíněného hlavního úkolu SPEV.
V rámci rozvoje mezinárodní spolupráce bude pokračovat účast na výzkumu uskutečňovaném Mezinárodním autorským kolektivem pro potřeby Mezinárodního ústavu ekonomických problémů světové socialistické soustavy při RVHP. Výsledky tohoto výzkumu budou využity při pracech na rozvoji integrace v oblasti paliv a energie.
Seznam výzkumných zpráv za r. 1981 - 1985
401-01-01-1
KOSŤÄLOVÄ, M.: Dovozy a vývozy paliv a energie do r. 2000. Praha, VÚEPE 1981, 42 str.
4O1-O2-OO-1
SUK, A., KLVAČ, A.: Podmínky vývoje energetické náročnosti č s . ekonomiky do r. 2000
a r. 8. PLP. Praha, VÚEPE 1981, 24 s t r .
401-02-01-1
KOUDELKA, J.: Energetická náročnost metalurgicko-strojírenského komplexu. Praha,
VÚEPE 1981, 34 str., 8 příloh
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401-02-02-1
HORÁK, P., KLVAČ, A.: Energetická náročnost chemického a spotřebního průmyslu.
Praha, VÚEPE 1981, 38 str., 6 příloh
401-02-03-1
VĚTROVSKÍ, V.: Energetická náročnost zemědělsko-potravinářského komplexu. Praha,
VÚEPE 1981, 27 str., 9 příloh
401-01-02-1
SUK, A. a kol.: Souhrnná zpráva o vlivu vnějších ekonomických vztahů v palivech
a energii na čs. ekonomiku. Praha, VÚEPE 1982, 79 str., 2 přílohy
4O1-O2-OO-1
KLVAČ, A. a kol.: Podmínky vývoje energetické náročnosti čs. ekonomiky /průběžná
zpráva/. Praha, VÚEPE 1982, 78 str., 17 příloh
401-02-04-1
KLVAČ, A. kol.: Souhrnná zpráva o podmínkách vývoj= energetické náročnosti čs.ekonomiky. Praha, VÚEPE 1982, 114 str., 14 příl.
401-01-03-1
NOVOTNÁ, G.: Energetická situace v zemích RVHP. Praha, VÚEPE 1982, 30 str.
401-01-04-1
JANÁČEK, M.: Vývoj obchodu a cen jednotlivých druhů paliv a energie na světových
trzích. Praha, VÚEPE 1982, 42 str., 3 přílohy
401-01-06-1
KOŠŤÁLOVÁ, M.: Energetická náročnost vnějších ekonomických vztahů s jednotlivými
zeměmi RVHP. Praha, VÚPEK 1983, 99 str., 1 příl.
401-01-07-1
KOŠŤÁLOVÁ, M.: Prognóza vývoje vnějších ekonomických vztahů z hlediska energetické
náročnosti. Praha, VÚPEK 1983, 91 str., 2 přílohy
431-01-01-1
KOUDELKA, J.: Analýza energetické náročnosti perspektivního vývozu a dovozu stroj,
výrobků. Praha, VÚPEK 1984, 10 str., 132 příl.
431-01-02-1
SUK, A. a kol.: Klíčové problémy snižování energetické náročnosti NH v oblasti vnějších ekonomických vztahů. Praha, VÚPEK 1984, 1O5 str.
431-OO-OO-1
KOŠŤÁLOVÁ, M., SUK, A.: Vliv energetické náročnosti čs. ekonomiky a jejích vnějSích
ekonomických vztahů na efektivnost a intenzifikační proces /závěrečná zpráva/. Praha, VÚPEK 1985, 43 str., 4 přílohy
Studie:
RICHTER, P. a kol.: Ekonomický význam ropy a zemního plynu a globální i čs. podmínky jejich dostupnosti v perspektivním období. Praha, VÚPEK 1984,
62 str.
KOUDELKA, J.: Vybrané problémy energetické náročnosti vývozu strojů ve výhledu na
10-15 let. Praha, VÚPEK 1985, 36 str.
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RICHTER, P.: Substituce ropy zemním plynem /hlavní směry a předpoklady/. Praha,
VÖPEK 1985, 30 str.
VĚTROVSKÍ, V.: Hlavní závěry z BMV na rok 1982 z hlediska energetické náročnosti
ös. ekonomiky a jejích vnějších ekonomických vztahu. Praha, VÚPEK
1985,
40 str.

РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ • РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ
ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОЦЕСС ИНТЕНСИФИКАЦИИ
Инж. Марие Коштялова, к.т.н., инж. Адольф Сук
Статья информирует о ходе и результатах пятилетнего решения основного гадания государственного плана экономического исследования 901-125-419 /Ш ВУПЭК 43100-00-1/ "Влияние энергоемкости чехословацкой экономики и ее внешних экономических отношений на эффективность и процесс интенсификации". Основное внимание уделяется возможностям и условиям импорта топлива и энергии, особенно нефти и природного газа, в связи с внешними экономическими отношениями со СССР. Описывается
ход решения проблематики энергоемкости внешний экономических отношений ЧССР, в
заключении статьи приводится связь задания с заданием, решаемым в течение в-го
пятилетнего плана "Исследование развития экономики топливно-энергетического комплекса ЧССР".

EFFECT OF THE ENERGY DEMAND RATE OF THE CZECHOSLOVAK ECONOMY AND ITS EXTERNAL
ECONOMIC RELATIONS ON THE EFFECTIVENESS AND THE INTENSIFICATION PROCESS
Marie Košfcálová, Engr., C S c , Adolf Suk, Engr.
The contribution informs of the course and results of five-years' solution of
the main theme of the State Plane of Economic Research 901-125-419 /VtfPEK 4 31-00-00-1/ "Effect of the energy demand rate of the Czechoslovak economy and its external
economic relations on the effectiveness and the intensification process". Main
attention is paid to the possibilities and conditions of imports of fuel and energy,
especially crude oil and natural gas, in connection with external economic relations
with USSR. Solution of the problems of the energy demand rate of external economic
relations of Czechoslovakia is described. Concluding, connection of the theme with
that solved in the 8th five-year plan "Investigation of the development of the
economy of the Czechoslovak Fuel and Energy Complex" is stated.
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EINFLUSS DER ENERGIEANSPRUCHSVÖLLIGKEIT DER TSCHECHOSLOVAKISCHEN ÖKONOMIK UND IHRER
ÄUSSEREN ÖKONOMISCHEN BEZIEHUNGEN AUF DIE EFFEKTIVITÄT UND DEN INTENSIVIERUNGSPROZESS
Dipl.-Ing. Marie Koštálová,CSc., Dipl.-Ing. Adolf Su.
Der Beitrag informiert über den Verlauf sowie die Ergebnisse fünfjähriger Lösung des Hauptthemas des staatlichen Plans der ökonomischen Forschung 901-125-419
/VÖPEK 431-ОО-ОО-1/ "Einfluss der Energieanspruchsvölligkeit der tschechoslowakischen Ökonomik und ihrer äusseren ökonomischen Beziehungen auf die Effektivität
und den Intensivierungsprozess". Die Hauptaufmerksamkeit wird den Möglichkeiten
und Bedingungen der Brennstoff- und Energieeinfuhr, insbesondere der Erdöl- und
Erdgaseinfuhr, mit Bezug auf äussere wirtschaftliche Beziehungen mit der UdSSR
gewidmet. Der Vorgang bei Lösung der Problematik der Energieanspruchsvölligkeit
der ČSSR im Zusammenhang mit äusseren ökonomischen Beziehungen wird beschrieben.
Abschliessend wird die Verbindung dieses Themas mit dem im 8. Fünfjahrplan gelösten
Thema "Forschung der Entwicklung der Ökonomik des brennstoffenergetischen Komplexes
der ČSSR" angegeben.
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Základní problémy rozvoje PEK
a vztah jejich řešení na čs. ekonomiku

Ing. Pavel Erban, Ing. Josef Kadlec,
RNDr. Vlastimil Kraus, CSc, Ing. Vladislav Trčka
Úkol resortního plánu rozvoje vědy a techniky R-1O-125-O27 "Základní problémy
rozvoje PEK a vztah jejich řešení na čs. ekonomiku" byl řešen ve VÚPEK v období
1.7.1983 - 31.12.1985. Tento úkol vyplynul pro VÚPEK z jednání porady PMPE dne 22.
12.1981, kde bylo rozhodnuto o založení VÚPEK, který bude svou činností plnit integrující funkci ve výzkumu rozvoje PEK pro vrcholovou rozhodovací úroveň. Cílem úkolu
bylo vytvoření strategie výzkumné účinnosti ústavu, která umožní tuto integrující
funkci plnit.
Samotné zadání úkolu zřejmě plyne z toho, že výsledky technicko-ekonomického
výzkumu dosahované konvenčními pracovními postupy založenými na dílčích studiích
"a rozborech převážně jednotlivců a malých kolektivů a zpracovávané bez předem systematicky promyšleného jednotícího principu neumožňují v obecném pohledu exaktní syntézu potřebnou pro řízení rozvoje národohospodářských komplexů. Rozsah integrace je
tak obrovský, že není v silách jednotlivců, resp. dílcích kolektivů obsáhnout tradičními pracovními metodami a prostředky potřebný soubor technických, ekonomických,
sociálních a ekologických informací v odpovídajících časových a prostorových souvislostech. Zlepšení úrovně výzkumu na tomto poli a to nejen v energetickém výzkumu,
nýbrž ve všech národohospodářských odvětvích, lze zřejmě dosáhnout jen soustavným
rozvíjením systémových přístupů a automatizováním výzkumného procesu.
Vzhledem k dosud dosažené úrovni aplikací systémových přístupů v oblasti složitých technicko-ekonomických objektů inklinuje takto pojatý úkol v podstatě k základnímu výzkumu, spojenému s řešením řady teoretických otázek z několika vědních disciplin, především teorie systémů, teorie řízení, modelování a vytváření typového
aplikačního programového vybavení poskytujícího prostředky pro automatizování nejen
sběru a uchovávání dat, ale též analytických, výpočetních i syntetických prací ve
výzkumu požadovaných.
šíři problematiky pojaté do řešení tohoto úkolu stručně naznačují poznatky a
závěry, shrnuté do dále uvedených dvaceti bodů, a dokumentují zprávy citované v připojeném přehledu.
A.

TEORETIČKE ZÁKLADY PEK:

1. Marxistické pojetí vzájemného působení výrobních sil a výrobních vztahů se musí
ve VÚPEK projevit důsledným propojováním technického a ekonomického výzkumu do
jediného celku /technicko-ekonomický systémový výzkum energetického problému
ČSSR/, který musí respektovat i sociálně politické souvislosti /24/.
2. Řešení problému vymezení PEKu pomocí konstrukce systému na velmi složité realitě
s následnými řešeními různých úloh o struktuře a chování zkonstruovaného systému
vyžaduje aplikaci poznatků z několika teoretických disciplin. Kromě poznatků systémové analýzy jde především o aplikace některých partií teorie grafů, booleov-
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ských nelineárních funkcí a nestandardních algeber. Protože se pracuje s rozsáhlou
multistrukturou, je algoritmizace řešení řady potřebných úloh značně komplikovaná
/5, 14, 23/.
B.

MODELOVÝ APARÁT PEK

3. Implementované poznatky teorie systémů vyústily ve zpracování pravidel pro /modelový/ popis zkoumané reality a vznik dvou programových souborů:
- PANS /Projektování a analýza systémů/ /22/
- SPAS /Systém programů pro analýzu struktury/

/13/.

Každý z těchto programových souborů pracuje samostatně a vzájemně se doplňují.
SPAS řeší úlohy založené na teorii grafů, PANS vytváří popis zkoumané reality
a slouží ke kontrole konzistence, logické úplnosti popisu, transformaci multistruktury na monostrukturu a řadě dalších logických a kvantitativních analýz nezařazených do SPAS. Databáze BDANS tvoří datovou základnu pro analýzy prováděné
programy SPAS a PANS /13/. Vytvořenými nástroji byly dosud uskutečněny dva popisy, které svou šíří zasahují jak přírodu, tak společenský proces
- popis stavu 1983 /proveden kvantitativně v územním členění na 32 oblasti - 7,
8, 12, 15, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30/,
- popis vzdáleného stavu - tzv. "nový horizontálně integrovaný energetický systém" /proveden kvalitativně pro celek ČSSR a částečně - pokud jde o jaderně
palivový cyklus - pro SSSR/.
4. Popis složitých objektů nelze uskutečnit ani uchovávat /tím méně aktualizovat/
konvenčními způsoby, jakými jsou grafické zobrazování, tabulky a soupisy.
5. Vypracovat logicky ucelený a konzistentní záznam objektu, jako prvků a vazeb mezi těmito prvky, je namáhavým a složitým postupem.Ověření jeho správnosti a vypovídací schopnosti je možné jen přesně algoritmizovanými analýzami pomocí počítače. Analýzy simulováním "poruch" - tj . umělým /záměrným/ vyřazováním vhodně
volených prvků nebo rušením jejich některých výstupů, má zásadní význam při ověřování úplnosti a konzistence popisu.
6. Základní stupeň rozlišení tak široce chápaného objektu jak je vymezen v projektu
tohoto úkolu, vede k rozsáhlé databázi těžko manipulovatelné na malém počítači třídy SM4. Ukazuje se, že bude nutné i v této základní podobě .sáhnout k užití
metagrafů umožňujících formulování vhodných subsystémů nebo dílčích systémů. To
ovšem vede k hierarchickým strukturám již v základním popisu a tedy ke značným
algoritmickým potížím.
7. Ve směru kvantifikovaného popisu a v důsledku toho i kvantitativních analýz, právě tak jako pro výstavbu ucelené soustavy modelu rozhodovacích, optimalizačních
apod. se v plném světle ukázaly /očekávané/ kolize s opatřováním /dostupností/
dat a také se potvrdila skutečnost, že některá data v národohospodářské evidenci
vůbec chybí. Pozitivum je, že se došlo k poznání, o které údaje se konkrétně jedná /23, 30/.
8. Přesvědčivě se ukázalo, že popis PEK, který je použitelný pro koncepční práce
rozvoje, vede na velmi komplikovanou multistrukturu s velkým množstvím zpětných
vazeb vedoucích k velkému počtu cyklů vytvářejících jediné nepřehledné klubko.
Tato okolnost je dokladem toho, proč veškeré prognostické práce na složitých
technicko-ekonomických objektech jsou mimořádně namáhavé a složité. Existence
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spletitých cyklů totiž vede k tomu, že většina rozhodnutí strategické povahy
vyvolává nějakou odezvu téměř u -všech prvků. Dosah těchto odezev ovšem nelze vyhodnocovat konvenčními bilančními metodami.
9. Databáze pro výzkumné práce, které rozhodujícím způsobem mohou přispět jednak
k automatizaci výzkumných prací a jednak podpořit využitelnost modelových výpočtů a systémový přístup k řešení úkolů vůbec, musí být koncipovány na schématu promyšlené struktury objektů, které jsou předmětem zkoumání a nikoli na systematicky uspořádaném souboru technických a ekonomických ukazatelů.
10.Podle standardizovaného vzoru byly shromážděny popisy cca 50 modelů /3/, které
v další fázi prací sloužily m j . i k vyhodnocení úrovně dosaženého stavu matematického modelování PEK a jeho částí v ČSSR, k vytypovaní event, limitujících
faktorů, které brání dalšímu rozvoji této discipliny a k návrhu hlavních směrů
dalšího rozvoje matematického modelování PEK.
11.Hlavní nedostatky existujících matematických modelů PEK a jeho částí z hlediska
jejich věcného obsahu, resp. metodologického charaKteru jsou následující /6/:
- relativní izolovanost, nedostatečná vzájemná informovanost a malá spolupráce
tvůrců jednotlivých modelů a z toho plynoucí heterogenita a nemožnost vzájemné
komunikace modelu,
- nedostatečné modelové zázemí, nejednotná představa o struktuře modelovaných
objektů a nejednotné systémové chápání jejich vzájemných vztahů a vazeb,
- absence zastřešujícího výzkumu, který by systematicky směřoval k vytvoření provázané soustavy vzájemně komunikujících globálních a satelitních modelů celého PEK,
- tvůrci modelů se ve většině případů omezují na uživatelsky jednodušší, průzračnější a méně náročné typy modelů. Jsou akcentovány modely, vedoucí k relativně
snadno algoritmizovatelným a pokud možno i programově zabezpečným modelovým
úlohám. Tvůrci modelů dávají přednost osvědčeným typům standardních modelů,
mnohdy i na úkor jejich adekvátnosti a vypovídací schopnosti. Ve vztahu k výsledkům dosahovaným v zahraničí /jde o modely IIASA a modely MNIIPU/ lze konstatovat,že droveň dosažená v ČSSR je podstatně nižší /39 - 43/.
12.Ke zlepšení tohoto stavu by mohl v dalším období výrazně přispět seminář "systémový přístup k modelování PEK", který je ve smyslu závěrů interního semináře
VÚPEK /Pardubice, květen 1985/ chápán jako trvalá a otevřená instituce v tom
smyslu, že ve vhodné době věcně příslušné výzkumné odbory /resp. odpovědní pracovníci výzkumných úkolů/ zorganizují obdobným způsobem interní "subsemináře" zaměřené k prohloubení systémových poznatků širšího dosahu, a to jak v oblasti modelů struktury, tak v oblasti dalších modelů /s modelem struktury kompatibilních/
/23/.
13.Další rozvoj ekonomicko-matematického modelování PEK by měl probíhat v následujících třech základních směrech:
- globální a satelitní modely PEK
základníncílem tohoto problémového okruhu by mělo být vypracování hierarchické
soustavy modelů PEK a jeho vztahů k národnímu hospodářství,
- modelářské nástroje
do tohoto problémového okruhu by spadala tvorba, algoritmické a programové zpra-
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cování drobnějších analytických nástrojů, které by jako pomocné nástroje při
řešení úkolů v předmětu výzkumu VÚPEK /jako např. dosud vyvinuté MSS, aparát
B-křivek, SEZAM/,
- systém práce s experty
v souvislosti s tvorbou dlouhodobých prognóz rozvoje PEK se stále naléhavěji
dostává do popředí nutnost vytvořit jednotný a efektivní způsob organizace
a průběhu kolektivních expertíz a práce s experty vůbec. Do tohoto problémového okruhu by tak spadal celý komplex psychologických problémů a problému statistického zpracování expertních odhadů.
Modelové řešení výzkumných problémů je nutno chápat jako "prostředek" pro
dokonalejší poznání "energetických" procesů probíhajících v rámci celé společnosti. Vývoj nových modelů proto může začít pouze na základě zadání, v němž je
kvalifikovaným způsobem vyjádřena potřeba modelově řešit určitý problém z předmětu výzkumu VÚPEK.
14.Programově a algoritmizačně byly v letech 1983 až 1985 vypracovány následující
vybrané typy ekonomicko-matematickych modelů /i, 11, 18, 20, 29/:
- model alokace investic /MALIN/

/20/

Hlavním posláním modelu je provádět dlouhodobé prognózy optimální investiční politiky v rámci palivoenergetického komplexu. Na daném stupni agregace je model schopen odpovídat i na celou řadu ualších otázek, souvisejících s problematikou hledání optimálních variant dlouhodobého rozvoje čs. PEK.
Cílem celého modelu je na základě znalostí výchozího stavu energetického
systému /v modelu je popsán pomocí tzv. bazických a predeterminovanych transformací/ a na základě jeho budoucích možností /jsou popsány pomocí tzv. spojitých
a diskrétních proměnných transformací/ určit takovou trajektorii rozvoje, která
by se co nejvíce přibližovala možnostem i potřebám národního hospodářství;
- model strategických scénářů /MSS/

/li, 18, 32, 48/

Hlavním posláním modelu je přiřadit subjektivním soudům vhodné a odpovídající místo v soustavě objektivních a formalizovaných matematických postupů. Konkrétně byla použita metoda tzv. kauzální analýzy křížových dopadů. Časový interval
budoucnosti je v modelu rozdělen do podintervalů /tzv. scén/. Základní pojmy modelu jsou pojem událostí a pojem trendu. Událostí se rozumí endogenní nebo exogenní kvalitativní změna v modelovaném systému či v jeho okolí. Trendem se rozumí vývoj jedné z rozhodujících kvantitativních charakteristik systému v čase.
Mezi událostmi a trendy probíhá proces vzájemného ovlivňování /křížové působení/
z jedné scény na scénu následující. Ckolem modelu je upřesnit a kvantifikovat
verbálně popsaný proces křížového působení mezi událostmi a trendy tak, aby se
jeho mechanismus co nejvíce přiblížil skutečně probíhajícímu procesu v modelovaném systémuj
- trendová analýza pomocí B-křivek

/38, 47/

Důvodem vzniku této partie byla naléhavá potřeba analytického nástroje pro
práce se složitějšími trendy, než jsou běžně užívané linearizovatelné modely.
Za základ algoritmu byly zvoleny dvojité S-křivky, které jsou nazvány B-křivky. Byl vypracován algoritmus a následný program pro práci ee dvěma typy B-křivek, které měly za základ logistickou, resp. Gompertzovu křivku. Program provádí
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odhad parametrů křivek na základě naměřených hodnot a analyzuje průběh odhadnutých křivek /hledá maximum, inflexní body, koncová úroveň apod./.
- model SEZAM /29/
Tento matematický model umožňuje posoudit výhodnost různého stupně centralizace zásobování teplem ve zvolené oblasti.
Předpokládá se, že oblast obsahuje:
- oblastní zdroj /např. KEOT nebo JEOT/ schopný dodávat teplo,
- určitý počet /max. 25/ lokalit, které je třeba zásobovat teplem a to buä z oblastního zdroje anebo ze zdroje umístěného přímo v lokalitě /z lokálního zdroje/.
Vypočtou se nodnoty ekonomických, ekologických a jiných kriterii pro postupně všechny možné kombinace lokalit zásobovaných z oblastního zdroje /zbývající
lokality jsou vždy zásobovány teplem ze "svých" lokálních zdrojů/. Každá tato
kombinace je jednou teplofikační variantou dané oblasti. Na základě uvedených
dílčích kriterií se pro každou variantu vytvoří kriterium výsledné - celkové roční převedené náklady. Celý algoritmus- je naprogramován na počítači, takže umožňuje rychlou a efektivní práci.
Popis modelu včetně příkladu použití je uveden ve výzkumné zprávě:
Model SEZAM - 1 k posuzování oblastních teplofikačních soustav, VÚPEK 1984 /autoři: J.Michalička, L.Bohal, F.Černý, J.Vlach - iíkol 4O4-OO-OO-5, prosinec
1984/.
15.Ze zahraničních modelů připadá v úvahu využití modelů 11ASA a MNIIPU /17/:
- MEDE E2

/IIASA/:vstupem modelu jsou základní scénářové předpoklady: růst populace, ekonomický růst, technický pokrok a strukturní změny v ekonomice. Výstupem modelu jsou požadavky na objem a druhy spotrebovaných
energií. Model byl adaptován pro SM4. Využitelný je pro nevýrobní sféru, pro výrobní sféru je příliš agregovaný.

- MESSAGE

/IIASA/: vstupem jsou výsledky modelu MEDEE 2 a dále omezení dodávek
energií, možnosti konverzí a údaje o cenách ropy. Výstupem je optimální struktura energetického hospodářství pro pokrytí požadavků konečné
spotřeby, nároky na prvotní zdroje a jejich skladbu, včetně výstavby
nových kapacit v energetice.Model není zatím ve VÚPEK využíván, má
však některé zajímavé části /např. zatížení při výrobě el. energie,
znečištění životního prostřední atd./.

- IMPACT

/IIASA/:hodnotí varianty vybrané modelem MESSAGE z hlediska dopadů na
ekonomiku a životní prostředí. Model je náročný na vnitřní paměfc počítače - možno provozovat jen na EC. Jeho využití by bylo zajímavé
a velmi aktuální.

- SMIOT

/IIASA/: model provádí simulaci světového obchodu s ropou.

Modely IIASA jsou vhodné pro modelování ve větším měřítku než jeden malý
stát. Pro tento účal jsou příliš agregovány.
- MAKRO-SOPOT /MNIIPU/: systém makroekonomických modelů rozvoje národního hospodářství na úrovni víceodvětvových komplexů národních ekonomik zemí
RVHP.
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- MAKRO-PEK

/MNIIPU/: v rámci systému MAKRO-SOPOT se zabývá problematikou PEK.
Je to dynamický lineární optimalizační model určující optimální dynamiku struktury výrobních procesů uvnitř PEK tak, aby byla zajišštěna jejich vzájemná konzistence, dodávky paliv a energie co do
množství i sortimentu a aby byly minimální náklady na výrobu a provoz výrobních zařízení a náklady na přípravu paliv a energie.

- MAKRO-PEK

/MNIIPU/: optimalizuje dluhodobý rozvoj PEK s určením hlavních směrů rozvoje a bere v úvahu vzájemnou zastupitelnost využívání paliv
a energie v technologických procesech. Základem modelu jsou varianty rozvoje NH, prognóza vědecko-technického pokroku ve výrobě a využívání energie, varianty úsporných opatření, technicko-ekonomické
ukazatele zásob energetických zdrojů a prognóz rozvoje světového
trhu paliv a energie. Na základě těchto vstupních informací model
provádí výpočet potřeb NH na paliva a energii, vyčísluje objem investic a potřebu pracovních sil pro rozvoj PEK. Programově se řeší
úloha lineárního programování. Pro práci s modelem je k dispozici
rozsáhlý programový aparát, který zahrnuje:
- programy pro vstup a výstup informací ve formě matic,
- programy pro přípravu matic pro úlohy lineárního programování a
- programy pro řešení úlohy lineárního programování.
V roce 1985 byl zkoumán na souboru vstupních dat, které byly shromážděny ve VÚPEK za účelem ověření modelu /49/.

Modely MNIIPU jsou odvozeny z modelu IIASA a upraveny na poměru socialistické ekonomiky. Samotný model MAKRO-PEK není pro čs. podmínky příliš vhodný /je
příliš agregovaný/. Zajímavý by byl celý systém MAKRO-SOPOT, ale jeho implementace přesahuje možnosti VÚPEK.
C. MEZIODVĚTVOVĚ KOMPLEXY
16.V rámci národohospodářského komplexu zaujímá významné místo palivoenergetický komplex. Palivoenergetický komplex se vyznačuje komplexním charakterem vazeb mezi
přírodou a společností, vzájemnou návazností odvětví získávajících pracovní předměty a odvětvími vytvářejícími pracovní prostředky, hierarchií vazeb mezi odvětvími těžícími energetické suroviny a odvětvími, které je přeměňují v ušlechtilejší formy, vytvářením národních energetických systémů a jejich propojením a vzájemnou závislostí se světovými energetickými systémy, nepřetržitým ovlivňováním
strukturních změn ve společenské výrobě a spotřebě. Obsahuje značný počet kvalitativně odlišných prvků, čímž je dán jeho složitý charakter. Funkční struktura
PEK je podmíněna cílovou orientací PEK na efektivní zabezpečování národního hospodař áství palivy a energií v potřebném množství, struktuře a kvalitě /45/.
17.Mezi rozhodující parametry, které charakterizují postavení komplexů v rámci celého národního hospodářství, patří údaje o:
- podílu na tvorbě společenského produktu a národního důchodu,
- stavu základních prostředků,
- investicích,
- pracovních silách,
- devizové náročnosti.

28

Tyto lidaje jsou obsaženy v cyklicky vydávaných bilancích mezioborových vztahů /1977- 1982/, v Historické statistické ročence, atd.
Z publikovaných údajů vyplývá, že podíl PEK na celkové hodnotě základních
prostředků ve výrobní sféře byl relativně stálý a činil 12 %. Stejně tak podíl
pracovních sil na celkovém počtu pracovníků v materiálové oblasti se příliš nemění a tvoří cca 4 %. Rozhodující z hlediska růstu celkové nákladovosti PEK je
růst investičních nákladů na devizové náročnosti. Podíl investic do PEK rostl
takto:
- ve vztahu k výrobní sféře
1977
14 %

1982
18 %

- ve vztahu k celkovému objemu investic do národního hospodářství
1977
1982
9 %
12,4 %
Netto dovozy vzrostly v letech 1977 - 1982 cca dvaapůlkrát /45/.
18.Pro vymezení palivoenergetického komplexu byly použity systémové přístupy vycházející jednak z teorie grafů, jednak bilance mezioborových vztahů /za rok 1982/
kombinovaná s analýzou těsnosti vazeb při použití principu shlukové analýzy
/9, 21, 22, 33/. Z dosažených výsledků lze odvodit následující závěry:
- na palivoenergetický komplex, stejně tak jako na víceodvětvové komplexy vůbec,
nelze pohlížet jako na exaktně vymezené pojmy. Hlavní funkcí je vyjádřit a zachytit skutečné vazby, které v důsledku společenské dělby práce vznikají a do
které vstupují různé oblasti společenské výrobní i nevýrobní činnosti;
- význam vymezení komplexu není v jejich exaktní definici, ale v tom, že umožňují spojit organizačně rozdílné oblasti, které ve skutečnosti tvoří jeden celek.
Takovéto charakterizování komplexů je především důležité pro další výzkum jejich rozvoje v národhospodářských souvislostech a méně, případně jenom nepřímo
a zprostředkovaně, pro plánovací činnost /45/.
D.

VĚDECKOTECHNICKÝ ROZVOJ V RŽMCI PEK PO R. 1990

19.Energetický výzkum je nutno chápat jako
problému /44/. Jeho hlavním posláním je
tému /pojem "energetický" systém je zde
tické technologie tak, aby byl zajištěn
směry výzkumu /I, 2, 31, 46/:

organickou složku řešení energetického
"vnášet" do celkového energetického syschápán v nejSirším smyslu/ nové energejeho vyvážený rozvoj. Existují základní

- konverzní technologie, které lze dále rozčlenit na:
- dobývání a úpravu uhlí,
- progresivní způsoby energochemického využití tuzemské primární uhlíkaté suroviny ,
- klasické technologie výroby el. energie a tepla,
-

jaderné zdroje elektřiny a tepla,
nekonvenční zdroje el. energie a tepla,
přenos a rozvod el. energie,
dálková doprava a místní rozvody tepla,
řízení ES a oblastních SCZT,
těžba ropy a zemního plynu,
technologie konečné spotřeby.
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Velkou pozornost musí výzkum věnovat otázce hodnotvorné stránky reprodukčního procesu v energetické oblasti.
20.Úspěšnost energetického výzkumu v rozhodující míře závisí na kvalitě jeho řízení. V této oblasti existují značné rezervy jako důsledek těchto nedořešených problémů:
- jasné a kvalifikované vymezení potřeb nových energetických technologií /ve formě systémově zdůvodněných technicko-ekonomických zadání/,
- organizační, kádrové a materiálně-technické zabezpečení vybraných /a perspektivních/ směrů vývoje nových energetických technologií,
- absence aktivního přístupu ve vztahu k možnostem zahraničních dovoz-!:.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ • РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ОТНОШЕНИЕ ИХ РЕ/
ШЕНИЯ К ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Инж.П.Эрбан, Инж.Й.Квдлец, д-р В.Краус, к . т . н . , инж.В.Трчка
Статья коротко характеризует тему ведоиственного плана развития науки и т е х ники, касающуюся основных проблей развития топливно-энергетического комплекса и
отношения их решения к чехословацкой экономике; описывает вопрос решения и о б о б щает основные полученные результаты. Эти знания доказывают действительность, что
системнопонятое исследование нужно опирать на теоретические основы несколько научных дисциплин, т р е б у е т применения продуманного модельного аппарата и высокой
отепени использования вычислительной машины, направленной на автоматизированное
проектирование.

BASIC PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX AND THE
RELATION OF THEIR SOLUTION TO THE CZECHOSLOVAK ECONOMY
P. Er ban,

Engr., J. Kadlec, Engr., V. Kraus, RNDr., C S C , V. Trčka, Engr.

The theme involved in the plan for development of science and technique regarding the basic problems of the development of the fuel and energy complex and the
relation of their solution to the Czechoslovak economy is briefly characterized.
Steps of solution are indicated and main results obtained are summarized. These
results document the fact that a system-comprehended investigation should be based
on theoretical fundamentals of several science disciplines, it requires application
of sophisticated model machinery and high level of computer application tending to
automatized projecting.

GRUNDPROBLEME DER ENTWICKLUNG DES BRENNSTOFFENERGETISCHEN KOMPLEXES UND VERHÄLTNIS
IHRER LÖSUNG ZU DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN ÖKONOMIK
Dipl.-Ing. P. Erben, Dipl.-lng. J. Kadlec, RNDr. V. Kraus,CSC, Dipl.-Ing. V.TrCka
Im Beitrag wird das Thema des Ressortplans der Entwicklung der Wissenschaft
und Technik kurz charakterisiert, das sich mit den Grundproblemen der Entwicklung
des brennstoffenergetischen Komplexes und mit dem Verhältnis ihrer Lösung auf tschechoslowakische Ökonomik befasst; der Lösungsvorgang wird angedeutet und die Haupterkenntnisse, zu denen man kam, werden zusammengefasst. Diese Erkenntnisse beweisen
die Tatsache, dass systemmässig angefasste Entwicklung sich an theoretische Grundlagen einiger Wissensdisziplinen anlehnen muss und Einsatz eines wohlüberlegten
Modellapparates und hohe Stufe der Rechneranwendung, die auf automatisierte Projektierung hinzielt, erfordert.

33

Rozvoj čs. jadrovoenergetického komplexu

Ing. Tibor Rajci, CSc.
CHARAKTERISTIKA ÚLOHY
Úloha Štátneho plánu rozvoja vedy a techniky "Rozvoj československého jadrovoenergetického komplexu" A Ol-125-ľ10 vznikla z poverenia FMPE na koordinačnom
pracovisku EGÚ pobočka Bratislava spojením dvoch navrhovaných iíloh v ústavoch EGÚ
a ÚJV Řež.
Tatkto vytvorená úloha boha systémovou úlohou so širokou medziodvetvou nadväznosťou s priamou riešiteískou účasťou štyroch rezortov: FMPE, FMTIR /SKVTRI/, FMHTS
a MSvCSR. Úloha mala priekopnícku pozíciu v takomto poňatí. Takáto zložitá úloha,
zahrňujúca celé systémové okolie rozvoja jadrovej energetiky ešte nebola súborne
nikdy riešená.
Už svojim pojatím zložitá úloha bola ešte sprevádzaná radom nepriaznivých vplyvov. Spočiatku to boli €ažkosti so zaistením riešitela pre oblast jadrovoenergetického strojárenstva. Potom nasledovali nepríjemné reorganizácie. Najprv bola časť
riešitelského kolektívu z oblasti jadrovej bezpečnosti delimitovaná do VÚJE Jaslovské Bohunice a potom v roku 1963 aj celé kordinadné pracovisko bolo delimitované do
novovzniknutého ústavu VÚPEK. Tieto a tiež ešte niektoré ďalšie vplyvy zasahovali
nepriaznivo do koordinácie úlohy.
Nehladiac na tieto skutočnosti urobilo koordinačné pracovisko všetko v prospech
toho, aby úloha úspešne pokračovala a dosiahla vytýčený ciel. Riešitelia boli v neustálom kontakte so zadávateľmi a realizátormi, ktorí v ročne upřesňovaných zadaniach
usmerňovali riešenie k zadanému cielu.
V súlade so snažením riešitelského kolektívu bola úloha aj úspešne zavŕšená.
Dňa 10.12.1985 sa uskutočnila záverečná oponentúra, ktorá konštatovala splnenie všetkých cielov úlohy po stránke vecnej i finančnej. Udeleným kódom 31 súhlasila so
splnením realizačných výstupov a zaistenosti ich realizácie.
Pri vytváraní úlohy boli pôvodne plánované finančné náklady na riešenie stanovené vo výške 80 mil.Kčs. Racionalizáciou postupov riešenia, zefektívnením využívania počítačov, odstránením duplicít s inými úlohami a využívaním riešení získaných
v iných úlohách, náhradným riešením experimentov pri využívaní zapožičaných prístrojov - podařilo sa znížiť výslednú cenu riešenia úlohy o 11 mil.Kčs pri splnení všetkých realizačných výstupov a iných plánovaných cielov úlohy. Čerpanie nových limitov
nákladov bolo na 99 %.
Zhodnotenie efektívnosti riešenia úlohy prinieslo tiež pozoruhodné výsledky.
Celková efektívnosť úlohy dosiahla 8,08 KČs/Kčs s dobou návratnosti 4 roky je velmi
priaznivá a bola s uspokojením prijatá a potvrdená na záverečnom oponentnom jednaní.
Mimo uvedených finančne vyjádřitelných prínosov úlohy je v záverečnej správe vymenovaný celý rad prínosov, kde ich finančné vyjadrenie je velmi obtiažne a spočíva
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bud v zlepšení životného prostredia, záchrane ludského zdravia či života a vo velmi
dôležitej oblasti znižovania rizika rozhodnutí centrálnych riadiacich a plánovacích
orgánov.
Ciel úlohy - byt nástrojom riadenia štátneho cieíového programu 01 a riešit
vecné problémy rozvoja jadrových zdrojov elektriny a tepla - je vyjadrením štruktúry systémovej úlohy. Táto bola delená na dielčie úlohy podlá ponímania štruktúry
samotného jadrovoenergetického komplexu /JEK/:
- Súhrnné spracovanie koncepcie rozvoja čs. JEK
- Koncepcia rozvoja jadrových zdrojov elektriny a tepla
- Koncepcia palivového cyklu čs. JEK
- Koncepčné problémy zaistenia jadrovej bezpečnosti
- Koncepcia jadrovoenergetického strojárenstva
- Koncepcia rozvoja jadrovoenergetického stavebníctva
Prvé tri dielčie úlohy riešilo koordinačné pracovisko - VÚPEK Bratislava a äalšie DÚ po jednej VCÍJE J. Bohunice, TES Praha a ÚRS Praha.
0 priebehu riešenia a o jeho značnom rozsahu hovorí štatistika, podľa ktorej
bolo v úlohe vydaných 274 výskumných správ a riešenia sa zúčastnilo 170 skúsených
vedecko-výskumných pracovníkov v štruktúre - 8 pracovníkov na úrovni prof., d o c ,
a DrSc. 35 kandidátov vied, 105 vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov a 22 erudovaných technických pracovníkov. Všetky zúčastnené organizácie vynaložili velké úsilie
k splneniu ciela a dosiahnutý dobrý výsledok riešenia je ich spoločným úspechom.
VÝSLEDKY RIEŠENIA
Vzhľadom k velkej rozsiahlosti nie je možné popísaf všetky dosiahnuté výsledky,
ani spôsoby splnenia ich realizačných výstupov, z ktorých boli niektoré velmi agregované a obsahovali výsledky takmer celej úlohy.
Realizačné výstupy boli formulované k splneniu cieľov úlohy a preto čast RV,
ktoré boli zamerané na splnenie ciela "byt nástrojom riadenia SCP 01" boli určené
centrálnym riadiacim orgánom ako FMPE, ČSKAE, čiastočne SPK a druhá čas€ RV, ktoré
sledovali ciel "riešit vecné problémy rozvoja jadrových zdrojov elektriny a tepla"
boli smerované VHJ rezortu a prevádzkovatelom jadrových elektrární.
V popise výsledkov riešenia nebudem uvádzat žiadnu literatúru, ktorá je velmi
obšírna a je presne uvedená v záverečnej správe úlohy. Postupne podlá jednotlivých
dielčích úloh spomeniem najvýraznejšie výsledky riešenia.
V oblssti súhrnného spracovania koncepcie rozvoja čs. JEK boli spracované podkladové materiály pre vedecko-technickú prognózu riešenia palivoenergetických problémov ČSSR do r. 2000 a na 3alšiu perspektívu na základe zadania FMPE v zmysle opatrenia ministra č. 13/81 a materiály pre "Prognózy rozvoja čs. jadrovej energetiky",
ktoré boli spracované v gestorstve ČSKAE pre potreby prognostických prác orgánov
RVHP.
Pomocou vytvoreného matematického aparátu sa riešili niektoré konkrétne koncepčné úlohy ako spôsob zabezpečenia požiadaviek ES po roku 200(J .
Na základe požadovanej ročnej výroby v JE vo výhlade k r. 2020, očakávaného
tempa výstavby blokov VVER-1000, resp. VVER-1500, predpokladanej životnosti blokov
/25 r/ vychádza nasledujúce porovnanie nárokov na výrobu z JE a možnej výroby.
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Tab.

č. 1
1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

22,5
až
27

38
až
42,4

52,5
až
57,5

68
až
70,5

80,5
až
83,0

94
až
96,5

108
až
111

21,5

39,3

52,5

WER-1OOO

62,4
až
66

71,6
až
76,7
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výroba elektriny
v JE/TWh/

Z porovnania týchto výrob v JE s WER-1000 s požiadavkami na JE zo strany ES je
zrejmé, že za predpokladu vyraďovania JE s WER-440 po ukončení ich projektovej životnosti /25 r/ vzniká manko vo výrobe už v 11. PRP a rýchlo sa zväčšuje. Značný
podiel vyraďovaných blokov WER-440 /6/ v 13. a 14. PRP spôsobuje stagnáciu, resp.
pokles výroby medzi rokmi 2O15 a 2O2O.
Nároky na výrobu elektrickej energie spĺňa variant s nasadzovaním blokov W E R 1500 po r. 2000, pričom vyššie hodnoty platia pre prípad uvádzania 7 blokov v priebehu desatrofiia. Z týchto výsledkov vyplývajú nasledujúce závery:
- starostlivým sledovaním dodržovania prevádzkových režimov, dôkladnou údržbou a dalšími opatreniami sa treba usilovaf o predĺženie prevádzky blokov WER-440 nad 30
rokov;
- organizačnou prípravou, presadením progresívnych metód výstavby a montáže technologického zariadenia vytvoriť podmienky na zvýšenie tempa výstavby na 7 blokov
W E R vyššieho výkonu za 10 rokov;
- v rámci medzinárodnej spolupráce so zapojením fis. jadrovoenergetického strojárenstva prlepravova£ prechod na WER-1500 eäte v 11. päťročnici. /Prvé práce na overení možnosti výroby hl. komponentov WER-1500 boli urobené v rámci tejto úlohy

v

ZES SKODA

Plzeň.

V priebehu riešenia sa ukázal problém koncentrácie výkonu na jednej lokalite
ako jeden z velmi závažných problémov predovšetkým z dôvodov dodávky tepelnej energie.
Porovnaním pôvodnej koncepcie 4 blokov WER-1000 na lokalite s výstavbou 2 blokov a dostavbou na pripravenom stavenisku po cca 15 rokoch tak, aby druhá generácia
JE 2xWER 1000 /resp. W E R 1500/ bola uvedená do prevádzky cca 25 rokov po uvedení
do prevádzky prvých dvoch blokov, by umožnilo zabezpečenie dodávky elektrickej energie a tepla z lokality najmenej na obdobie 50 rokov. Pretože po odstavení a bezpečnom uzatvorení bloku JE po ukončení jeho životnosti na 25 až 30 rokov klesá rádioaktivita zariadenia na cca 5 % pôvodnej max. hodnoty, umožňuje to menej náročný spôsob likvidácie zariadenia a uvolnenie lokality pre ďalšie použitie, v tomto prípade pre ďalší jadrový zdroj elektriny a tepla; takto by sa mohla lokalita využívaC
v potrebnom veľmi dlhom časovom odseku.

V úlohe sa preverili aj vplyvy vývoja investičných nákladov na výstavbu JE.
Bolo konštatované, že náklady na JE ve všetkých zložkách vnútornej stavb" prepočtov
a rozpočtov vzrastajú, výsledkom čoho je priemerný 7 % ročný nárast celkových nákladov JE, čo predstavuje zdovjnásobenie každých 10 rokov. Dôvodom sú, ako vyplýva
aj z rozborov konkrétnych položiek za jednotlivé prevádzkové súbory a stavebné objekty v stavbách JE V-2 a JE Mochovce, nasledovné vplyvy:
-

neustále zvyšovanie požiadaviek na jadrovú bezpečnost a spoľahlivosť.,
zvyšovanie vecného rozsahu stavebnej a technologickej časti,
zvyšovanie merných cien za suroviny, materiály a zariadenia,
obtiažnejšie podmienky staveniska /JE Mochovce/,

- antiseizmické opatrenia /JE Mochovce/,
- zmeny a dodatky počas prípravy a výstavby,
- vplyv "mnohostrannej dohody" a rozdelení výroby zariadení JE,
- predlžovanie doby výstavby.
EfektívnosC investície môže byt ovplyvnená skracovaním doby výstavby, znižovaním rozpočtových nákladov a kvalitou prác. Poukazuje sa na príčinu predlžovania doby výstavby /rozostavanos€/ a zainteresovanost dodávatela stavby na velkej rozostavanosti, na hmotnej zainteresovanosti organizácií, na používanie materiálovo náročných technológií, tj. na vysokých rozpočtových nákladoch. Pre 8. a 9. pätročnicu sa
navrhuje ekonomický model riadenia odvetvia jadrového stavebníctva vrátane opatrení
a nástrojov. Je urobený rozbor účinnosti a rizík navrhovaného modelu a záverom je
uvedený návrh postupného prechodu na nový model.
Ďalej sa úloha zaoberala postavením čs. jadrovej energetiky v EH, racionalizáciou perspektívneho využívania potenciálu JE. Osobitne bola rozoberaná problematika sústavy akumulácie tepla v akumulátoroch tepla v tesnej blízkosti jadrového zdroja a v diaľkových tepelných napájačoch ako nástroji regulácie špičkových výkonov
z JE.
Využitie jadrového zdroja pre technologické účely s osobitným zretelom na chemický priemysel rozoberá mnohé technológie, v ktorých bude v budúcnosti zohrávat
jadrový zdroj značnú úlohu pri znižovaní energetickej náročnosti a pri vytěsňovaní
fosilných palív. Toto ukazuje príklad uvedený v tab. č. 2.
V oblasti koncepcie rozvoja jadrových zdrojov elektriny a tepla bol vytvorený »•
program MORNAP, ktorý modeluje technickoekonomické možnosti prevádzky subsystému
volitelného počtu JE v čs. ES. Výsledky modelu boli použité pre potreby prognózy
zara3ovania zdrojov a model je využívaný pre modelovanie a analýzu prevádzky sústavy čs. JE s VVER 440 pri variantných úpravách kampaní so zadávanými okrajovými podmienkami /dáta spustenia, zakázané obdobia odstávok, dĺžky prestojov, zákaz prekrytia sa rozšírených GO v ČSSR vzhladom na unikátne kontrolné zariadenia apod./.
Dynamika bloku VVER 440 bola analyzovaná modelom DYNAMIKA podľa konzultácií
s GR ČEZ. Výsledky potvrdili, že blok VVER 440 je schopný, vůaka samoregulačným
vlastnostiam s necitlivos€ou regulátora 1,4 % p m e n » pracovaf v regulácii frekvencie,
ak budú skokové zmeny pod touto hodnotou /v tomto rozsahu sa výkon reguluje bez zmeny polohy regulačných tyčí/. Program DYNAMIKA bol prepracovaný i pre modelovanie
bloku W E R 1000.
V oblasti databázy o spoľahlivosti prvkov a systémov, ktorá je základom spolahvostných analýz, bol vytvorený systém údajov o technických parametroch a pohotovost-
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ných ukazovateloch JE vo svete. Neustále doplňované súbory boli postupne spracovávané jednoparametrovou a viacparametrovou regresnou analýzou'. Okrem tohoto súboru
bol z MAAE prevzatý a spracovaný súbor výpadkovosti JE. Z híadiska preskúmania možností, ktoré poskytuje štandardizácia vo vztahu k zvyšovaniu spoľahlivosti prevádzky JE boli skúmané spôsoby štandardizácie JE ve svete i v ČSSR. Bol vyvinutý výpočtový programový komplex s využitím metódy automatizovanej tvorby porúch CATSPREP*KITT.
S týmto programom boli prevedené spolahlivostné analýzy systému havarijných ochrán
JE v-1 a V-2, koncepčných schém sekundárneho okruhu W E R 440 a W E R 1000 a dieselgenerátorov pre JE s W E R 440, V-213. Podlá výsledkov analýz a návrhov boli v prevádzke EBO vykonané zmeny.
Na žiados£ GR SEP bola spracovaná štúdia rizika požiarov káblov na JE V-1, ktorá bola rozšírená i pre bloky V-213. Boli vykonané práce v oblasti metodológie hodnotenia rizika. Bola vypracovaná metóda pravdepodobnostného hodnotenia ekonomického
rizika pri návrhu nového zdroja do systému vrátane demonštračného príkladu.
Boli prevedené práce hodnotiace vplyv prevádzky na spolahlivos£. Bol vypracovaný podklad pre návrh automatického systému hodnotenia čerpania technického života
zariadení W E R . Bol vyvinutý a vyrobený prototyp čítača životnosti turbíny.
Samostatnými oblasťami bol výskum vyvedenia tepla z jadrových zdrojov a metodika určenia vplyvu chladiacich veží JE na živctné prostredie.
V prvej oblasti na základe analýzy výsledkov vykonaných prác boli vybrané a doporučené najvhodnejšie technologické schémy na vyvedenie tepelného výkonu z JEZ
v pare pomocou tzv. vložených orkuhov, a to tlakovodného /so sekundárnym parogenerátorom/, parovodného /s meničmi pary/ a so syntetickými teplonosnými látkami.
V oblasti strednej potenciálnej úrovne je riešený systém dodávky tepla pomocou
tzv. vysokopotenciálnych čerpadiel s termokompresiou, ktorý zais€uje dodávku horúcej vody a pray /hybridný systém CZT/. Sú spracované návrhy technologických schém
pre 2 konkrétne prípady dodávky tepla z JE s reaktormi W E R 440 a W E R 1000. v návrhu pre W E R 1000 je uplatnené rieSenie, kde sa para získava v uvolňovačoch pary
a pre W E R 440 sa para vyrába v sekundárnom parogenerátore. Na základe schém boli
Specifikované požiadavky na ich technologické prvky a ich technické riešenie.
Na prenos tepla do velkých vzdialeností a na vysokej teplotnej úrovni sa perspektívne, vo väzbe na sovietske vysokoteplotně reaktory uvažuje so systémom ADAMEVA. Bol vypracovaný návrh na vyvedenie tepelného výkonu z VTR s predpokladným výkonom 1000 MWt v stanici EVA. V oblasti nízkopotenciálneho tepla sú navrhnuté spôsoby na využitie odpadného kondenzačného tepla z chladiacich okruhov JE a tepla vody
z vratných vetiev horúcovodných napájačov SCZT s predpokladaným využitím v polnohospodárskopotravinárskom komplexe. Konkrétne sú vypracované dva spôsoby:
- zvýšenie potenciálnej úrovne odpadového tepla na technicky využiteInú úroveň pomocou tepelných čerpadiel /Tč/,
- využitie nízkopotenciálneho tepla priamo na teplovzdušné vykurovanie krytých pestovatetských plôch.
V oblasti vplyvu chladiacich veží na Životné prostredie boli sledované hlavné
spôsoby ovplyvňovania okolia prevádzkou chladiacich veží a bola prevedená ich klasifikácia s prihliadnutím na hodnotenie v literatúre i s využitím výsledkov vlastných meraní. Bolo konStatované, že podlá stupňa pôsobenia je treba sledovaC predo-
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všetkým spád z veži a možnost interakcie vlečiek ventilačného komína JE a chladiacich veží.
Pre výpočet priebehu chladiacich kriviek veže s prirodzeným £ahom bol stanovený výpočtový program využívajúci výpočet Merkelovho integrálu. Zostavený program
umožní výpočet chladiacich kriviek aj pri zmene šírky chladiaceho pásma či hydraulického za£aženia, príp. výpočet priebehu reálnej chladiacej krivky na základe reálnych výsledkov merania na chladiacej veži. Navrhlo sa niekoľko alternatív úprav pre
zabezpečovanie zimnej prevádzky chladiacej veže na základe známych a u velkých veží
používaných princípov doplnených návrhom na usporiadanie typov systémov veží.
Výskum palivového cyklu JEK sa robil v oblasti zaisťovania a hospodárenia s jadrovým palivom v čs. JEK v dlhodobej perspektíve so zameraním na:
- analýzu neutrónovo-fyzikálnych a technických charakteristík aktívnych zón pri návrhoch prevádzky blokov JE s reaktormi W E R ,
- rozmiestnenie palivových kaziet v aktívnej zóne reaktora s cielom zvýšit efektívnosť využitia jadrového paliva pri jeho jednorázovom prechode aktívnou zónou,
- koncepčnú problematiku palivového cyklu jadrovej energetiky v čs. podmienkach
s ekonomickým hodnotením jednotlivých technologických uzlov palivového cyklu.
Pre výpočty neutrónovo-fyzikálnych a teplotechnických charakteristík reaktora
WER-1000 boli z medzinárodnej knižnice programov MDK prevzaté programy BIPR-6
a ORAKS, o ktorých môžeme predpokladať, že sa stanú štandardnými a porovnávacími
programami pre výpočet základných charakteristík kampaní tohoto reaktora. Programy
boli osvojené a overené najprv pre reaktor WER-440 a potom na údajoch z 5. bloku
NVJE. Po menších úpravách v organizácii výpočtov a v spôsobe získavania vstupných
údajov boli počítané neutrónovo-fyzikálne charakteristiky reaktora WER-1000 na
JE Temelín. Boli získané základné charakteristiky 1. a 2. kampane reaktora s dvojročnou výmenou paliva, účinnost pracovnej skupiny regulácie, velkost stacionárnej
a nestacionárnej Xe-otravy a ich vplyv na zásobu reaktivity, vyhorenie vyberaných
kaziet a iné. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva;
- V priebehu prvej kampane po 260 dňoch prevádzky pri výkonovej zmene zo 100 % na
0 % sa reaktor dostáva do podkritického stavu /jódovej jamy/, a to na dobu rovnajúcu sa dobe postupného vypalovania Xe.
- Okamžitý návrat na 100 %-ný výkon v maxime nestacionárneho Xe procesu je možný
v prvej kampani do 190 ef. dní prevádzky a v druhej kampani do 240 ef. dní prevádzky.
V áalšom priebehu kampaní sa dá uskutočniť výkonová zmena iba na nižšiu úroveň
než .100 % s postupným zvyšovaním výkonu maximálne 8 % za hodinu.
Stredné špecifické tepelné zaťaženie paliva a celkový tepelný výkon reaktora
sú podmieňované rozmiestnením paliva v aktívnej zóne reaktora. Zníženie výkonu najviac tepelne zaťaženej palivovej kazety znížením koeficientu nerovnoměrnosti K
dovoluje zväčšiť stredné špecifické tepelné zaťaženie paliva a tým i tepelný výkon
reaktora. Velkosť zvýšenia je ohraničená limitnými hodnotami ohrevu chladivá v kazetách a koeficientami nerovnoměrnosti vývinu tepla, ktoré zabezpečujú splnenie
predpokladov o neprípustnosti tavenia paliva a vylúčenie krízy varu na povrchu palivových článkov. Tento spôsob zvýšenia tepelného výkonu reaktora nevyžaduje žiadne
konštrukčné zmeny na zariadení jadrového reaktora.
Pre rozhodovanie o možnosti využiť jadrový blok elektráne EBO Bohunice po jeho
životnosti na teplárenské účely boli rozpracované zloženia palivových vsádzok kampaní
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reaktora a jeho základné neutrónovo-fyzikálne charakteristiky pri zmenených parametroch /tepelný výkon 570 MWt, stredná

teplota chladivá v aktívnej zóne 190 °C,

tlak chladivá 6 MPa/. V spolupráci ZES škoda Plzeň boli navrhnuté stacionárne vsádzky paliva a schémy výmien paliva, ktoré zabezpečuji! ročné kampane reaktora.
Projekt reaktorov typu WER-44O stanovuje doplňovanie palivom aj spôsob usporiadania paliva v aktívnej zóne - kartogramy palivových vsádzok. Pri použití doplňujúceho paliva s obohatením 2 , 4 % a 3 , 6 % a pri maximálne povolenom pobyte paliva
v reaktore 3 kamapne reaktora, zloženie palivových vsádzok zodpovedalo priemernej
dĺžke stacionárnych kampaní približne 320 efektívnych dní. Projektové kartogramy
palivových vsádzok využívajú stratégiu OUT-IN, tj. čerstvé palivové kazety počas
prvej kampane svojho pobytu v reaktore sú umiestňované v krajných pozíciách aktívnej zóny a v dalších kampaniach sa umiestňujú vo vnútorných pozíciách AZ. Pri hladaní nových možností využitia paliva v AZ bol navrhnutý a výpočtovo overovaný spôsob rozmiestnenia paliva v aktívnej zóne reaktora WER-44O využívajúci modifikáciu
stratégie IN-OUT bez použitia vyhorievajúcich absorbátorov. Podlá tohoto spôsobu
sa do vybraných krajných poziícií umistňujú čistočne vyhorené palivové kazety. Využitím tohoto spôsobu vytvárania kartogramov palivových vsádzok a pri rovnakom zložení doplňovaného paliva ako ho uvažuje projekt, predĺži sa priemerná dĺžka stacionárnych kampaní o 6-7 efektívnych dní, čo predstavuje zvýšenie vyhorenia vyberaných
kaziet a tedy i využitie paliva približne o 2 %. Podlá stratégie IN-OUT bol vypracovaný návrh usporiadania paliva v aktívnej zóne pre 5. - 7. kampaň I. bloku elektrárne V-l v Jaslovských Bohuniciach. Návrh bol realizovaný a prevádzkové výsledky
5. kampane potvrdili výpočty neutróvo-fyzikálnych a teplotechnických charakteristik.
Prvý blok V-l vyrobil v S. kampani o 264 mil. KWh elektrickej energie naviac. Ďalším efektom je podstatné zníženie /o 30 %/ integrálnej neutrónovej dávky na nádobu
reaktora.
Bol vypracovaný podrobný popis fis. palivového cyklu, ktorý zahrňuje pohyb paliva od dodávky palivových kaziet do ČSSR až po jeho odvoz. V rámci pohybu paliva
v fis. palivovom cykle boli rozobrané nežnosti vzniku havarijných podmienok v období
existencie čerstvého, ozařovaného a vyhoreného paliva v ČSSR. Ako príklad sa spracoval odhad pravdepodobnosti vzniku havarijných podmienok pri železničnej preprave
čerstvého paliva na území ČSSR. Bola tiež porovnaná dosiahnutá úroveň v palivovom
cykle tlakovodných reaktorov vo svete a v ČSSR s prihliadnutím k možnostiam zaistenia jednotlivých technologických uzlov v ČSSR.
Bol spracovaný rozbor materiálovej a ekonomickej náročnosti palivového zásobovania čs. JE podía vtedy platného výhladového variantu do r. 2000.
Na základe operatívnych požiadaviek realizátora bol spracovaný prehlad vývoja
cien prírodného uránu, konverzie a obohacovacej práce do roku 1980. Bol vykonaný
rozborpodielov nákladov palivovej zložky na cenu 1 kWh pri rôznych variantoch palivového cyklu. Diskusii boli podrobené cenové relácie jadrového paliva, skladovanie
vyhoreného paliva tak krátkodobé ako aj dlhodobé, prepracovanie vyhoreného paliva,
uránu a plutónia. Bolo potvrdené stanovisko, že za súčasných cenových relácií je
pre čs. jadrovú energetiku najefektívnejšie vyhorené palivo odváža£ do ZSSR bezplatne, bez nárokov na úhradu s tým, že je nutné vývoj cien dôsledne sledová€ a v budúcnosti reagovat na novovzniklú situáciu. Boli posúdené ekonomické prínosy základných
úprav v prevádzke reaktorov WER-440. Práce na tejto problematike sa stali podkladom pre formulovanie čs. stanoviska a návrhu účasti čs. organizácií na spoločnom
programe výskumných a vývojových prác členských krajín RVHP. Boli zhromždené názory
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čs. organizácií na potreby a možnosti práce na lepšom využití paliva a spracované
súhrnné fis. stanovisko, ktoré bolo poslané do ZSSR. Komplexný program lepšieho využitia paliva, pracovný plán spolupráce, ako i návrh dohody o spolupráci spracovaný
následne sovietskou stranou boli posúdené z hladiska možnej iíčasti čs. organizácií
a spracované boli návrhy na doplnenie SCP 01, prípadne i ÚSP RVT. Podlá posledného
variantu pracovného plánu by mali byt spoločné výskumné a vývojové práce zamerané
na:
- lepšie využitie súčasne používaného paliva W E R /vyššie.vyhorenie, doba pobytu
paliva v AZ, tepelné zaťaženie, výkonové zmeny/, potvrdené úpravou technologických podmienok na palivo a prevádzku reaktorov;
- zlepšenie konštrukcie, technológie, materiálové zmeny stávajúceho paliva, tj.
inováciu, umožňujúcu zvýšenie jeho využitia;
- vývoj nových zariadení - stendov, umožňujúcich o. i. opravy poškodených palivových
článkov a ich opätovné použitie v prevádzke reaktora.
Predbežný odhad ukazuje, že uplatnením výsledkov prác na uvedenom spoločnom
programe by bolo možné znížiť palivovú zložku nákladov na vyrábanú energiu v JE
s reaktormi W E R až o 15 % s príslušným znížením celkových nákladov na vyrábanú
energiu.
Oblasť koncepčných problémov zaistenia jadrovej bezpečnosti bola riešená v troch
problémových oblastiach:
- Systémová bezpečnosť prevádzky JE
- Radiačné problémy bezpečnosti JE
- Zaistenie kvality zariadení JE
Najvýznamnejším zdrojom zvyšovania celkovej úrovne bezpečnosti prevádzky JE
sú plučenia z prevádzkových udalosti. Preto bol vypracovaný návrh na zavedenie systému rozboru a rozširovania informácií z bezpečnostné významných událostí v prevádzke JE formou Opatrenia ministra FMPE. Cielom je prenos informácií a realizácia opatrení u prevádzkovatelov ďalších blokov, u projektantov, u výrobcov zariadení a vo
výskumných ústavoch pre preventívne predchádzanie opakovanému výskytu podobných bezpečnostné významných udalostí.
čs. systém je v súlade s návrhom MAAE na národné systémy zberu, rozboru a rozširovania informácií z bezpečnostné významných nehôd a poskytuje podklady pre hlásenie nehôd čs. JE do Systému hlásenia nehôd /IRS/ MAAE a pre pripravovanú výmenu
informácií o havarijných situáciách so ZSSR. Mimoriadny dôraz je kladený na realizáciu opatrení; návrhy opatrení VÚJE sa predpokladajú schváliť komisiou rezortu FMPE
preniesť prostredníctvom stávajúceho spolahlivostného informačného systému cez
ORGREZ a VÚEZ.
Pofity bezpečnostné významných porúch v prevádzke JE Bohunice dokumentuje nasledujúca tabulka č. 3:
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Tab. č. 3

JE

V-2

Počet poruchových
hláseniek

Počet
bezpečn.
významn.
porúch

z toho
zvláš£
významných

stredne
významných

málo
významných

1983
1984

196
153
153
174
147

+
+
32
23
30

1
2
3

5
4
7

26
17
20

1984

65

40

1

22++

17

1980
1981
1982

V-1

+
++

Rok

bezpečnostně významné poruchy neboli vyhodnocované
z toho 18 prípadov zapracovania HO, z toho 6 falošných
Bezpečnostně zvlášť významné udalosti v prevádzke EBO boli:

- úplná strata napájania vlastnej spotreby pracujúceho bloku zo siete v dôsledku
skratu v sústave izolovaných vodičov 6 kW
- poškodenie kanálov teplotechnickej kontroly pri demontovanom reaktore
- netesnosti deliacich rovín primárnych kolektorov parogenerátorv a poškodenie svorníkov
- úplná strata napájania vlastnej spotreby zo siete pri výmene paliva z dôvodu falošnej činnosti havarijnej zábleskovej ochrany
- nekontrolované zvyšovanie výkonu automatickým regulátorom reaktora z dôvdu chybného
prepínania režimov regulátora obsluhou
- falošné príznaky prasknutia rúrky parogenerátora.
Žiadna z týchto bezpečnostné zvlášť významných porúch nemala skutočné bezpečnostné následky, čo dokumentuje vysokú úroveň bezpečnosti prevádzky JE Bohunice.
Progresívnym spôsobom hodnotenia úrovne bezpečnosti JE je pravdepodobnostné
hodnotenie rizika /bezpečnosti/ PRA alebo PSA. Tento prístup predstavuje systematický rámec zaisťovania jadrovej bezpečnosti vo väzbe na rôzne aspekty. Očaváva sa, že
metódy PRA budú postupne doplňovať doteraz používané deterministické prístupy. Využívajú sa na určenie a hodnotenie obecných bezpečnostných problémov, na hodnotenie
prevádzkových skúseností a na zdokonalovanie prevádzkových a havarijných predpisov,
havarijných plánov a postupov kontrol, skúšok, údržby a opráv. Prístup PRA umožňuje
dokonalejší a podrobnejší pohfad na bezpečnosť.
Cielom prác v oblasti monitc ovania dávok žiarenia z globálneho vplyvu JE bolo
vytvorenie systému monitorovania v pevných bodoch na území štátu a aplikácia niektorých metodík hodnotenia externých dávok žiarenia, čo vytváralo predpoklady pre
zavedenie týchto moderných metód v prevádzke JE.
Hodnotenie vplyvu sústavy čs. JE na životné prostredia vyžaduje vykonávať systematické monitorovanie a gamaspektrometrické meranie vybraných umelých rádionuklidov mimo pôsobnosti laboratórií vonkajšej dozimetrie JE, tiež vzhladom na medzištátne vzťahy. Systém bol vybudovaný na staniciach HMÚ Jaslovské Bohunice, Mochovce,
Hurbanovo, Kuchařovice, Kostelník, Myslová, Ostrava-Poruba, Lysá Hora a Dukovany.
Pre rýchle hodnotenie vplyvu prevádzkolých udalostí JE na životné prostredie je potrebná vysoká operatívnosť a meranie dávok Žiarenia na velkých plochách v krátkom
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čase. Najvhodnejším spôsobom je monitorovanie niektorých parametrov póla žiarenia
pomocou detektora z paluby vrtulníka. Táto metóda by mala byt zaradenná v systémoch
havarijnej radiačnej kontroly okolia JE. Pre overenie metódy sa vykonalo letecké
gamaspektrometrické predprevádzkové monitorovanie pozadia lokality Je Dukovany na
ploche 560 km2.
V oblasti zaistenia akosti zariadení JE bol vypracovaný prehlad súdobých prístupov a koncepcií zaisťovania kvality JE v zahraničí. Boli identifikované dva krajné prístupy - orientovaný na produkt a orientovaný na systém. Ďalší vývoj smeruje
k optimalizácii s využitím výhod oboch krajných prístupov.
Oblas€ koncepcie rozvoja jadrovoenergetického strojárenstva sa riešila v nasledujúcich problémových okruhoch:
- Dlhodobý program rozvoja JEK vo vz€ahu ku koncepcii rozvoja jadrovoenergetického
strojárenstva a jeho technickoekonomická účelnosť
- Podmienky výroby amontáže jadrovoenergetických zariadení z híadiska dodavatelských
kapacít jedrovoenergetického strojárenstva
- Investičná náročnosť výstavby JEK v porovnaní s možnosťami investovania v čs. priemysle
- Dodávky čs. jadrovoenergetického strojárenstva pre export.
V rámci riešenia týchto okruhov sa v zmysle výsledných riešení:
- vykonalo zhodnotenie východzej základne /SCP 01, Prognóza čs. JEK do r. 2000/ pre
vypracovanie dlhodobého programu rozvoja čs. jadrovoenergetického strojárenstva,
- analyzovali rozpory m-edzi predstavami výrobnej základne strojárenstva a prognózovaním vývojom - možnosti riešenia,
- navrhol vlastný možný variant programu rozvoja čs. jadrovoenergetického komplexu
a úloha čs. jadrovo-energetického strojárenstva,
- zvažovala ekonomická závažnosť a únosnosť výstavby čs. jadrovo-energetického komplexu,
- stanovila úloha čs. jadrovo-energetického strojárenstva v exportných dodávkách,
- určili dodávky tepla z jadrových zdrojov a úloha čs. jadrovo-energetického strojárenstva,
- porovnal rozvoj čs. JEK je vzťahu ku kapacitným ©možnostiam čs. jadrovo-energetického strojárenstva.
Oblasť koncepcie rozvoja jadorovoenergetického stavebníctva

je členená na tri

vecné okruhy:
- Organizácia riadenia velkých stavieb.
- Podklady pre štátny cielový program 01.
- Uplatnenie exaktných metód, modelov a dalších postupov s využitím výpočtovej a inej
techniky.
Výslekdy riešenia úlohy spĺňajú v jednotlivých vecných okruhoch plánované ciele.
Spracované výstupy pre realizačný v/stup i pre širšie využitie znamenajú pre výstavbu 1. JE s blokmi 1000 MW - JETE v relácii k výstavbe predchádzajúcich jadrových
elektrární v ČSSR prínosy v:
- zdokonalení organizačnej štruktúry a funkcií riadenia dodavatelského systému stavebnej časti,
- príprave zavedenia moderných postupov s účelným využitím spojovej a dispečerskej
technikypri operatívnom riadení procesov výstavby.
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- využití skúseností a informácií riadiacich pracovníkov EBO a EDU,
- uplatnení matematických modelov pri bilancovaní na jednotlivých úrovniach plánu
výstavby pre EMO /DIS/ a zálohové pre JETE a obecnejšom využití na áalších velkých stavbách,
- rozšírení o využívanie informačnej bázy, o sledovanie postupu prác a dodávok materiálu pre výstavbu JETE.
Spoluprácou riešiteíského kolektívu pri zaistení a spracovaní podkladov pre SCP
01 boli získané materiály, ktoré umožňujú lepšiu orientáciu a dielčím spôsobom prispevajú k riešeniu otázok prognózy výstavby JEK v ČSSR.
Výsledky riešenia problematiku organizácie a riadenia velkých stavieb a jadrových elektrární zvláš£, neuzatvárajú. Priebeh riešenia ukázal, že rad otázok v súvislosti s výstavbou JE bude vyžadova€ naäalej sústredenie záujmu kompetentných
pracovníkov a riešitelských kapacít všetkých partnerských organizácií výstavby.
Úloha štátneho plánu rozvoja vedy a techniky "Rozvoj čs. JEK" bola úspešne
ukončená. Podlá horeuvedeného ale predovšetkým podlá výsledkov obsiahnutých v už
spomínaných vyše 270 výskumných správach priniesla mnohé nové vedecko-technické riešenia, návrhy na nové postupy práce a značný ekonomický efekt. Naškrtla však aj nové problémy, ktoré sa budú mušiet riešit v äalšlch obdobiach.
Nedostatkom tohoto ďalšieho obdobia je predovšetkým to, že podobná úloha systémového charakteru nebude v äalšom období riešená a problematika je rozdrobená vo
viacerých úlohách štátneho i rezortného plánu. Toto bude klásf na orgány koordinujúce riešenia úloh v centrálnej riadiacej sfére vyššie nároky v tom, aby niektoré
dôležité problémy rozvoja jadrovej energetiky nezostali nepokryté novými úlohami.
Literatúra
/I/ RJACI, T. a kol.: Rozvoj čs. JEK, Správa pre záverečnú oponentúru úlohy ŠP RVT
A 01-125-110, Bratislava, október 1985
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PA3BWTHE lEXOCJIOBAUKOro AT0MH03HEPrETÍWECK0r0 KOMIMEKCA
MHX. Tttfiop Paftmi,

K.T.H.

oScyjwaeT pesyjibTaTii, flocTHmyTue B Teiemie naTHJieTHero nepnoaa pemeHHH rocyaepcTBeHHoii Teuu PB3BHTHH HayKH n TexHHKH "Pe3BHTKe tiexocaoBemcoro BTOUIIOÄOÔHHII OGpaaOM K8K

C06CTBeHH0 OHCTeMHOe nOHHTKe BTOMHOOHepreTHVeCKHfi

KOM-

Taicxe 8BflBHne 6u.no pasaejieHo Ha cjieflynmie UBCTH: oOJiacTb oSmefi paapaQoTKH
aTo>iH03HepreTK»jecKoro KornineKca, paBBMTMe siAepHux HCTOMHHKOB ajieKTpi!H TenaoBol oHepriiH, ToiwMBHHfl UHKJI lexocjioBauKoro BTouHOSHepreTMiecKoro
npoOaeuH KcmueimuH oOecneueHHH BTOUHOR BesonacHocTH, pasBHTiie BTOMHO3HepreTHiecKHX MaumHocTpoeHMH H

В стать« коротко обобщены результаты решения задания, в рамках которого были изданы 274 научно-исследовательских отчетов и большое количество статей и обзоров.

DEVELOPMENT OF THE CZECHOSLOVAK NUCLEAR ENERGY COMPLEX
Tibor Rajci, Engr., CSc
The contribution deals with the results of the solution of the science and technique development theme "Development of the Czechoslovak nuclear energy complex"
during the last five years.
Analogously with the system term nuclear energy complex, the theme was divided
into general elaboration of the nuclear energy complex conception, development of
nuclear sources of electric power and heat, fuel cycle of the Czechoslovak nuclear
security, development of the nuclear-energy mechanical engineering and civil engineering.
The results of the theme solution are briefly summarized in the contribution;
274 research reports, many articles and studies were published during the solution.

ENTWICKLUNG DES TSCHECHOSLOWAKISCHEN KERNENERGETISCHEN KOMPLEXES
Dipl.-Ing. Tibor Rajci, CSc.
Der Beitrag befasst sich mit den in der fünfjährigen Periode erzielten Ergebnissen der Lösung des Themas der Entwicklung der Wissenschaft und Technik "Entwicklung des tschechoslowakischen kernenergetischen Komplexes".
Ähnlich wie der systeiranäsige Begriff "kernenergetischer Komplex" selbst wurde
auch das Thema auf zusammenfassende Ausarbeitung der Konzeption des kernenergetischen Komplexes, Entwicklung der Elektrizität- und Wärmequellen, Brennstoffzyklus dee tschechoslowakischen kernenergetischen Komplexes, Konzeptionsprobleme
der Sicherstellung der Kernsicherheit, Entwicklung des kernenergetischen Maschinenbaus und Bauwesens gegliedert.
Die Ergebnisse der Themenlösung, wobei 274 Forschungsberichte, viele Aufsätze
und Studien herausgegeben wurden, werden kurzgefasst.
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Tab. č. 2

konvenčná technológia

inovácie s uplatnením JZ

Porovnanie spotreby fosilných palív v súčasných konvenčných technológiách a inovovaných
technológiách s uplatnením jadrového zdroja /JZ/

Variant

Druh paliva

Výroba H 2

Výroba CHjOH
GJ^.t"1

var. 1 a 2

zemný plyn

var. 3

hnedé uhlie

19,7
min 14,61

/«/

GJfp.t"1

/%/

GJ^.t"1

/%/

60

105,6

59,1

29,87

45,7

44,5
83,3

max 27,31
referenčná technológia:
parný reforming
metánu

zemný plyn

32,8

o
1OO

parciálna
oxidácia

mazut

35,9

109

splynovanie

hnedé uhlie

72,9

o
200

tlakové
štiepenie

x - v súčasnosti v ČSSR prevádzkované technológie
+ - pripravovaná výroba
O - štúdie /ÚVP, CHEMOPROJEKT/

Výroba N H 3

0

0

0

178,8

+
100

45,6

0

100

x

38,7

85X

x

Koncepce rozvoje hnědouhelných revírů ČSSR
do vyuhlení jejich zásob

Ing. Erich Goldberger, Ing. Karel Šmíd
1. CHARAKTERISTIKA J K O L U

ťfkol vznikl na základě úvodní studie, vypracované v roce 1980 pod názvem "Program výzkumu báňsko-ekonomického rozvoje podkrušnohorských revírů do jejich vyuhle11

ní

/ I / . Oponentní řízení této úVodní studie rozhodlo rozšířit předmět výzkumu

o problematiku koncepce hnědouhelných a lignitových revírů zbývajícího koncernu ULB.
Takto založený výzkumný úkol "Koncepce rozvoje hnědouhelných revírů ČSSR do vyuhlení jejich zásob" byl zařazen do resortního plánu RVT na léta 1981 až 1985 pod číslem R 10-125-007.
V průběhu řešení doznal \ikol převážně z podnětu zadavatele tři základní změny:
- Podle závěrů kontrolního dne z března 1982 byla vyhotovena a upravena přepracovaná úvodní studie / 2 / , projednaná průběžným oponentním jednáním v listopadu 1982,
která kromě toho, že respektovala zmíněné rozhodnutí rozšířit předmět úkolu, reagovala již i na některé dodatečně vzniklé skutečnosti, zejména pak na zahájení
prací na generelech rozvoje revírů.
- Podle závěrů kontrolního dne z prosince 1983 bylo uloženo promítnout do plánu na
rok 1984 některé dodatečné požadavky zadavatele, vzniklé v souvislosti se zabezpečováním jeho pracovních úkolů.
- Podle závěrů prověrky úkolu z května 1984 a navazujícího stanoviska zadavatele
bylo rozhodnuto o úpravách termínů a struktury úkolu a s tím souvisejících plánů
na léta 1984 a 1985.
Jak v původní, tak v přepracované a upravené úvodní studii byl úkol rozvržen
na dvě postupné fáze řešení, z nichž každá měla svůj plánovaný cíl. Bližším plánovaným cílem v první fázi řešení úkolu bylo zpracovat pro FMPE, příp. i pro jiné řídící úrovně resortu vybrané podklady pro přípravu rozpisu 8. pětiletého plánu a dalšího výhledu do roku 2OOO na jednotlivé koncerny hnědouhelných revírů. Konečným plánovaným cílem v druhé fázi řešení úkolu pak bylo zpracovat pro FMPE, příp. i pro
jiné řídící úrovně resortu, potřebné podklady pro přípravu strategického rozhodování
o koncepci hnědouhelných revírů do vyuhlení jejich zásob.
Původně byl úkol členěn do pěti dílčích úkolů 01 až o5, počínaje schválením
přepracované úvodní studie pak do sedmi dílčích úkolů 11 až 17. V souvislosti s touto změnou byly dílčí úkoly a jejich etapy logicky přeskupeny a nově očíslovány, později v souvislosti s ostatními zmíněnými změnami pak byly některé etapy vypuštěny
ci upraveny, jiné naopak nově zařazeny. V konečné podobě lze členění úkolu charakterizovat následovně:
V rámci dílčího úkolu 11 byla řešena jediná etapa, která se zabývala prognózou
potřeby hnědého uhlí a lignitu do roku 2000. Dílčí úkol 12 se ve svých čtyřech etapách zabýval ověřováním míry báňskotechnické zabezpečenosti těžeb z hlediska účin-
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nosti technického rozvoje a posouzení variantních řešení rozvoje těžeb hnědého uhlí
v SHD a HDB. Dílčí úkol 13 se ve svých pěti etapách zabýval kvantifikací finální
produkce úpraven pro bilancování či odhad zdrojů v souvislosti s určováním směrů
využití hnědého uhlí z SHD a HDB. V rámci šesti etap dílčího dkolu 14 byla vytvořena aktuální datová základna variant rozvoje dolů za SHD a HDB způsobem, umožňujícím
vypracovat optimální návrh koncepce v bližším výhledu i ve vzdálenějším výhledu do
vyuhlení zásob. Tři etapy dílčího dkolu 15 se zabývaly problematikou střetů zájmů
na území SHD a HDB, odhadovaných na více než 200 mld. Kčs vyvolaných investic,
v závislosti na rozsahu a struktuře těžby a na způsobu zpracování uhlí. V rámci
tří etap dílčího úkolu 16 byla vytvořena datová základna za ULB způsobem, umožňujícím vypracovat optimální návrh koncepce v bližším výhledu i ve vzdálenějším výhledu
do vyuhlení zásob. Uvedených šest dílčích úkolů přes své specifické zaměření plnilo
jedinou společnou úlohu - kvalitně a včas připravit metodicky jednotné a vzájemně
srovnatelné informace, nezbytné pro řešení rozhodujícího dílčího úkolu 17. Tento
poslední dílčí úkol ve svých šesti etapách tedy završoval práci všech ostatních
dílčích úkolů a zabezpečoval dosažení bližšího a konečného cíle celého úkolu. Přitom uplatňoval gesci ve vztahu k pracem na podkladech pro generely revírů i ke zpracování souhrnných podkladů pro přípravu rozpisu 6. pětiletky, výhledu, koncepce
a strategie hnědouhleného hornictví.
V rámci celého úkolu bylo během jeho řešení vydáno 30 zpráv za ukončené etapy,
19 dílčích zpráv v rámci některých etap a 1 závěrečná zpráva za celý úkol / 3 / ,
v jejíž příloze je uveden soupis všech zpráv.
Řešení úkolu se za celé období 1981 až 1985 zúčastnili celkem 23 pracovníci
ústavu, samozřejmě ve velmi rozdílném rozsahu své kapacity, takže by bylo správnější uvádět průměrný počet 10 pracovníků. Kromě toho se na řešení podílely i 3 cizí
organizace. Kooperace Terplanu - Státního ústavu pro územní plánování tvořila obsah dílčího úkolu 15, kooperace SHR - k.ú.o. Báňské projekty. Teplice tvořila obsah
jedné z etap dílčího úkolu 14 a kooperace ULB - k.ú.o. Banské projekty Bratislava
spočívala v přípravě podkladů pro etapy dílčího úkolu 16. Přitom náklady, plánované
částkou 8530 tis. Kčs. byly čerpány ve výši 8182 tis. Kčs. Úkol byl tedy vyřešen
s využitím cca 96 % plánovaných prostředků.
2.

DOSAZENÍ C Í L 8 A SPLNĚNÍ REALIZAČNÍCH vfSTOPfl

V rámci předcházející charakteristiky již bylo uvedeno, že úkol byl rozvržen
na dvě postupné fáze řešení, z nichž každá měla svůj plánovaný cíl. Výsledky první
fáze řešení byly jako realizační výstup 00 R 003 shrnuty ve zprávě za etapu "Vybrané podklady pro přípravu rozpisu 8. pětiletky a bližšího výhledu" /4/, převzatou
zadavatelem na základě oponentního projednání v únoru 1984. Výsledky druhé fáze
řešení pak byly jako realizační výstup OO R 004 předmětem zprávy za etapu "Komplexní vyhodnocení variant rozvoje hnědouhelných revírů se zvláštním zřetelem k exploataci zásob v ochranných pilířích a koridorech SHP" /5/, kterou zadavatel převzal
na základě závěrečného oponentního jednání v prosinci 1985.
Pro zabezpečení uvedených dvou rozhodujících, věcně orientovaných závazných
realizačních výstupů úkolu byly zpracovány i předcházející dva metodicky a technicky orientované závazné realizační výstupy, tzn. realizační výstup 12 R 001, obsažený ve zprávě za etapu "Formulace a programové zabezpečení modelu rozvoje lomu" /6/,
převzaté zadavatelem po kontrolním výpočtu v září 1983, a realizační výstup 13 R 002,
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obsažený ve zprávě za etapu "Formulace a informační zabezpečení modelu úpravy těžného uhlí na finální produkty" /!/, převzaté zadavatelem po kontrolním výpočtu v prosinci 1963.
Také oponentní rada ve svých závěrech závěrečného oponentního řízení úkolu dne
4. prosince 1985 výslovně konstatovala, že oba cíle úkolu byly splněny postupným
předáním všech čtyř závazných realizačních výstupu.
Realizační výstupy 12 R 001 a 13 R 002 byly již v předpokládaném rozsahu využity při řešení daného úkolu, což však nevylučuje jejich další používání v pracech
výzkumné fii vývojové povahy. Realizační výstup 00 R 003, rozšířený podle požadavku
zadavatele o zprávu za etapu "Návrh rozvoje hnědouhelných revírů v 8. pětiletce"
/8/, byl využit zadavatelem jako podklad pro přípravu rozpisu na jednotlivé VHJ.
Realizační výstup 00 R O04 pak bude využit při přípravě podkladů pro rozpis úkolů
a limitů na VHJ k upřesnění dlouhodobého výhledu uhelného průmyslu do roku 2000 až
2005, dále jako podklad pro objektivizaci informací a údajů dlouhodobé prognózy rozvoje hnědouhelných koncernů a konečně i jako východisko prací v rámci nově založeného státního úkolu P 01-125-815 "Rozvoj uhelného hornictví a těžby živic v CSSR".
Kromě uvedených plánovaných závazných realizačních výstupů byly další, nezávazné či také mimořádné realizační výstupy úkolu využity nejen zadavatelem, ale i jinými uživateli, jako odborem vývoje GŘ koncernu SHD, odborem technicko-organizačního
rozvoje GŘ koncernu SHD, odborem výroby GR koncernu SHD, SHR - k.ú.o. Báňské projekty Teplice a Terplanem.
3.

VÝSLEDKY V OBLASTI METODOLOGIE A METODIKY

Řešení úkolu potvrdilo názor o objektivně dané nutnosti dělby práce při výzkumu budoucnosti, při níž společenskoekonomickým disciplinám a tím i institucím přísluší prioritní úloha formulovat zadání pro přírodovědní a technické discipliny
a instituce, a jimi vypracované podklady a informace uvádět do vzájemné souvislosti
a hodnotit je. Dále potvrdilo nezbytnost systémově orientovaného výzkumu budoucího
rozvoje národního hospodářství a jeho palivoenergetického komplexu; výsledky takovéhoto výzkumu jsou totiž nutné pro zabezpečení informací, potřebných k úspěšnému
řešení rozvoje každého jednotlivého subsystému či prvku.
Rovněž byl formulován poznatek o specifickém postavení hnědouhleného hornictví,
v němž je nutno přijímat strategická rozhodnutí, která významně předurčují vývoj
ve velmi dlouhých časových horizontech, výrazně přesahujících možnost poměrně jednoznačně určit omezení, kladená relevantním okolímt metody ekonomicko-matematické
optimalizace je proto nutno chápat jen jako pomqcný prostředek řešení problému adaptace v bližším období. Na základě poznatku o rozšiřování zóny neurčitosti s délkou
časového horizontu strategického rozhodování byla metoda, založená na hodnocení rizika společenskoekonomických ztrát, vyřešená již v dřívějším výzkumu a oceněná předními fis. odborníky, nejen využita, ale dále obohacena zkoumáním stability racionálně
rovnocenných řešení vůči původně neuvažovaným změnám podmínek jejich realizace;
tím byl pro hnědouhelné hornictví učiněn významný krok při řešení problému strategického rozhodování ve velmi dlouhých časových horizontech.
Byly zdokonaleny a tvůrčím způsobem aplikovány modely, zčásti vytvořené v dřívějších výzkumech a určené k modelování dynamiky rozvoje povrchového dolu postupnou
aproximací rychlosti postupu porubní fronty a výkonů technologických celků. Byl zformulován, ověřen a aplikován původní model přeměny vsázek hnědého uhlí na finální

produkty drtíren, třídfren a prádel, umožňující určit nejen hmotnostní výtěžnost,
ale i jakostní parametry jednotlivých skupin finálních produktů.
Dále byly aktualizovány vztahy a přeformulovány závislosti ekonomické náročnosti těžby na přírodně polohových podmínkách a na účinnosti báňskotechnického řešení otvírek a rekonstrukcí povrchových dolů a na základě toho pak aktualizován
systém tvorby a udržování datové základny metodicky jednotných a srovnatelných informací o variantách rozvoje dolů. Přiměřeně zvláštnostem povrchového dobývání hnědého uhlí byla také zformulována a úspěšně aplikována substituční produkční funkce,
umožňující při uvažovaném stupni technického rozvoje objektivizovat potřebu základních prostředků a pracovníků.
Konečně byl zobecněním poznatků o spodní a horní mezi racionální tvorby velkoobchodních cen získán nástroj pro prognózovaní vývoje jak nejdůležitějších složek
nákladů povrchového dobývání v podobě cen strojů a zařízení pro technologické celky,
tak nejdůležitější složky výnosů hnědouhelných a lignitových dolů v podobě cen jednoiíčelového a kvalitního paliva, obojí v závislosti na vývoji hodnoty a na vývoji
užitné hodnoty, chápané v souvislosti s jejími ekonomickými důsledky.
4.

V?SLEPKY V OBLASTI ŘEČENÍ VĚCNÝCH P R O B L É M B

Předně byl zformulován a odůvodněn předpoklad o úloze hnědého uhlí a lignitu
v dlouhodobé perspektivě rozvoje čs. národního hospodářství. Ani v éře jaderné energetiky klasická energetika na bázi hnědého uhlí a lignitu z ekonomických důvodů neztratí svůj význam při výrobě elektřiny v pološpičkovém režimu, musí se ovšem vyrovnat s ekologickými požadavky. Rovněž z ekonomických důvodů totiž pravděpodobně
nebude možno hromadně realizovat výsledky výzkumu v oblasti řešení problému regulování výkonu jaderných elektráren. S rozvojem využívání jaderné energie pro centralizované zásobování teplem a souvisejícím omezováním úlohy klasické energie na bázi
hnědého uhlí a lignitu je nutno se orientovat na progresivní způsoby zplyňování nejdříve na plynárenské technologie 2. generace, které ještě vyžadují relativně kvalitnější hnědé uhlí, později na plynárenské technologie 3. generace, které by měly
snížit nároky na fyzikální a chemické vlastnosti používaného hnědé uhlí. Výsledky
výzkumu v oblasti progresivních technologií hnědého uhlí by pak dále měly umožnit
ekonomicky efektivně a přitom ekologicky přijatelně využít tuzemské zdroje k částečnému omezení náročných dovozů. To vše předpokládá zdokonalit jak systém hospodaření
se zásobami hnědého uhlí a lignitu, tak soustavu ekonomického řízení hnědouhelného
hornictví.
Dále byla zformulována a odůvodněna základní strategie dlouhodobého rozvoje
hnědouhelného hornictví, v němž by měl být preferován rozvoj dolů, produkujících
vsázku potřebnou k výrobě tříděného a kvalitního f-achového paliva pro zásobování
teplem, později i pro progresivní způsoby výroby plynu; rozvoj dolů, produkujících
jednoúčelové palivo využitelné zatím jen v elektrárnách a teplárnách, by měl být
sice omezován, ale vzhledem k možným změnám v dlouhodobých prognózách potřeb tohoto
paliva by měl být současně vytvořen regulovatelný systém v podobě strategických reserv a útlumového programu. V rozvoji SHD by mělo být dlouhodobě - i po vyuhlení zásob stávajících dolů čs. armády a M. Gorkij - zabezpečeno alespoň 20 mil. t roční
těžby z centrální oblasti; rovněž by měla být zabezpečena životnost sídelně průmyslové aglomerace Chomutov - Jirkov alespoň do roku 2040. Trvale by měl být preferován rozvoj povrchového dobývání před hlubinným dobýváním hnědého uhlí a lignitu
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a proto by měla být věnována mimořádná pozornost exploataci zásob v ochranných pilířích a koridorech nejen v SHD, ale i v HDB.
Byla také navržena základní koncepce, směřující k realizaci strategie dlouhodobého rozvoje hnědouhelného hornictví v ochranných pilířích a koridorech SHD. Zásoby relativně kvalitního hnědého uhlí v centrální oblasti by měly být exploatovány
výhledovým dolera Kohinoor, který by k dosažení 20 mil. t roční těžby měl převzatou
porubní frontu dolu Čs.armády bud rozšířit zářezem do vnitřní výsypky dolu Obránců
míru, nebo doplnit vybudováním další porubní fronty zářezem v prostoru bývalého
hlubinného dolu Nejedlý, a pak dále postupovat přes ochranné pilíře a koridory směrem k dolu M. Gorkij. Likvidace Chemických závodů ČSSP a související náhradní výstavba by měly být uskutečněny tak, aby důl Kohinoor mohl 20 mil. t roční těžby
dosáhnout v období let 2020 až 2025. V témže období by pak podle potřeb této těžby
bylo nutno rozšířit výsypné prostory na území v té době již vyuhleného dolu Vršany
a douhlujícího dolu šverma - západ, a to i za cenu zredukování či úplného opuštění
záměru exploatovat od východu zásoby v zájmovém území Chomutov-Jirkov; při respektování ochranného pilíře chomutovsko-jirkovské aglomerace v západní části tohoto
zájmového území alespoň do roku 2040 by pak možná bylo nutno dříve zahájit důlní
činnost v pětipeské oblasti.
Byly vypracovány podklady pro přípravu rozpisu úkolů a limitů na 8. pětiletku
a bližší výhled, které přispěly zejména k odstranění rozporu mezi požadovanými těžbami hlavně tříděného uhlí a uvolňovanými investičními, resp. i jinými prostředky.
Předně byl posouzen rozvoj slatinicko-bylanské oblasti a doporučeno odsunutí otvírky dolu Bylany s nadprůměrným ukazatelem obtížnosti, nadprůměrnými nároky na náklady i nadpůrměrně negativními vlivy na území a životní prostředí. Dále byly posouzeny některé problémy souběžné exploatace zásob dolů Vršany a šverma a doporučeno do
doby stanovení zásob v dodatkovém poli dolu Šverma - západ omezit investice tohoto
dolu, v případě dolu Vršany pak případnou intenzifikaci zabezpečit v možném rozsahu využitím vyřazených strojů a zařízení a pro komplikovanost technologického schématu i další důvody upustit od navrhované výstavby prádla. V zájmu vytěžení zásob
v hořanském koridoru plynulým postupem dolu Vršany bylo doporučeno bu3 přeložit
související produktovody a energovody do definitivní, příp., i do provizorní náhradní trasy již před rokem 2015, nebo přiměřeně zpomalit rychlost postupu porubní fronty. Dále bylo poukázáno na nesoulad souběžného omezování rozvoje nejefektivnějších
povrchových dolů Merkur, Březno a Libouš a pokračování či dokonce zakládání rozvoje ekonomicky mimořádně náročné těžby na hlubinných dolech Nováky a Gbely. Konečně
byly i ukázány možnosti omezení problémů v zásobování tříděným palivem.
V návaznosti na strategii, dlouhodobou koncepci i bližší výhled byla doporučena opatření taktického charakteru, vytvářející podmínky pro realizaci zmíněných dlouhodobějších záměrů:
- vytvořit doporučeným způsobem strategické reservy v povrchové těžbě hnědého uhlí
v rozsahu 4 až 6, později případně i 10 mil. t ročně;
- vypracovat útlumový program pro případ dlouhodobého omezování těžby jednoúčelového paliva hlubinným způsobem, jehož hlavním cílem by bylo předejít nežádoucím
sociálním důsledkům;
- rozdělit stávající kalkulační okruh velkoobchodních cen /VOC/ veškerého energetického uhlí na samostatné kalkulační okruhy VOC jednoúčelovém paliva a VOC kvalitního paliva;
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- podpořit hospodaření se zásobami a cílevědomé vytváření perspektivy jejich využívání odstraněním přímého přerozdělování hospodářského výsledku a zavedením odvodů
mimořádného zisku z objemu vytěžených i odepsaných bilančních zásob do centralizovaného účelového fondu;
- zavést tvorbu VOC nebilančního paliva, resp. směsí obsahujících nebilanční palivo,
podle individuální kalkulace;
- odstranit hmotnou i nehmotnou zainteresovanost elektráren na dosahování úspory
měrné spotřeby paliva při výrobě elektřiny a tepla a případně zavést jejich motivaci k dosahování úspor v měrných nákladech při výrobě elektřiny a tepla;
- prohloubit střednědobé/pětileté/ a krátkodobé /roční/ plánování tak, aby závazky
odběratelů a dodavatelů byly jednoznačnější co do objemu, sortimentu, jakosti
i času dodávek;
- prioritně zabezpečovat odbyt jednoúčelového paliva z centrálních úpraven a tím
podpořit plynulost produkce tříděného a kvalitního paliva.
Kromě toho byly v rámci úkolu vybudovány, aktualizovány a doplněny datové základny variant rozvoje jednotlivých dolů SHD a HDB, jejichž srovnatelné informace
z oblastí těžby uhlí, reprodukce základních prostředků, nákladů a jejich činitelů,
hospodářského výsledku a kritérií efektivnosti jsou k dispozici na paměťových médiích a výstupních sestavách počítače. Byl také vytvořen zatím jediný soubor informací nejen o rozložení síry jako hlavní škodliviny v zásobách jednotlivých lokalit,
ale i o jejím rozdělení v druzích těžného uhlí a o jejím přechodu do hlavních finálních produktů úpraven.
Dále byl doporučen diferencovaný přístup k exploataci nebilančních zásob tak,
že v mezích možností by mělo být k těžbě bilančního uhlí přibíráno určité množství
nebilancního uhlí, a to i za cenu jistého snížení výhřevnosti směsi proti dřívějším
předpokladům, nemělo by se však zatím počítat s těžbou nebilancního uhlí v samostatných lokalitách, která by vyžadovala plný rozsah skrývkových prací. Současně
byla posouzena problematika ekonomické efektivnosti těžby a využití nebilancního
uhlí a odhadnut rozsah snížení výkonu elektráren, při němž by vzhledem k odpadlým
' nákladům na skrývku nebilancního paliva nemělo dojít ke změně měrných nákladů pali-r
va na výrobu elektřiny.
V souvislosti s postupem výhledového dolu Kohinooor bylo provedeno posouzení
a upřesnění vztahů mezi vyvolanými investicemi a rozsahem ekonomických důsledku
uvažované likvidace Chemických závodů CSSP, což přispělo k objektivizaci rozsahu
jednorázových nákladů spojených s daným záměrem a otevřelo cestu k dalšímu propracování. Byly rovněž doporučeny a zdůvodněny variantní přístupy k exploataci zásob
v chomutovsko-jirkovském zájmovém území, které by umožnily oddálit likvidaci souvisejících ochranných pilířů a koridorů a tím i příslušné vyvolané investice alespoň
o 20 roků, což mělo výrazný vliv na závěrečné práce prognózy rozvoje SHD i na přípravné práce územní prognózy SHP.
5.

DALSf VYUZlTf A ROZVÍJENÍ

Základní rámec dalšího využití výsledků řešení úkolu vyplývá ze závěrů jeho
závěrečného oponentního řízení. Oponentní rada předně doporučila využít závazný realizační výstup úkolu OO R 004 jako podklad pro objektivizaci informací a údajů dlouhodobé prognózy rozvoje hnědouhelných koncernů. Dále doporučila využít poznatky.
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charakterizované v závěrečné zprávě líkolu, jako východisko prací v rámci nově založeného státního úkolu P 01-125-815 "Rozvoj uhelného hornictví a těžby živic v CSSR",
zejména pak při zpracování "Souborné studie prognózy těžby uhlí v SHR po roce 2000
v návaznosti na prognózy společenské potřeby uhlí a jeho užití s vyhodnocením postupu těžby ve srovnatelných technicko-ekonomických variantách včetně definice a zhodnocení ekologických vlivů" v souladu s usnesením vlády CSSR č. 241/85, jakož i při
zpracování technicko-ekonomické studie těžby uhlí v ochranných pilířích a koridorech HDBS. Konečně oponentní rada doporučila využít zpracované údaje a ukazatele
při přípravě podkladu pro rozpis úkolů a limitů na VHJ k upřesnění dlouhodobého výhledu uhelného průmyslu do roku 2000 až 2005.
Radu námětů pro další výzkumné práce, vzniklou v průběhu řešení úkolu, bude samozřejmě účelné rozšířit o další náměty. Závěrečná zpráva úkolu již uvedla námět
na využití souběhu exploatace zásob výhledového dolu Kohinoor,likvidace Chemických
závodů CSSP a omezování výroby v elektrárnách Počerady, Tušimice a Prunéřov k vybudování prvního energeticko-chemického kombinátu na využití hnědého uhlí. Tento
kombinát by vzhledem k výběru Tušimic jako vhodné lokality pro jadernou energetiku
možná mohl přispět k realizaci progresivní technologie zplyňování hnědého uhlí s využitím vysokoteplotních reaktorů. V rámci kombinátu by v případě osvojení téměř
bezztrátové dálkové přepravy vysokopotenciálního tepla přicházelo v úvahu umístění
vlastního zplyňování spolu s chemickými technologiemi hlavního výrobního programu
v prostoru Počerad. Rekonstrukcí elektráren Počerady a Prunéřov by kombinát mohl
realizovat ekologicky přijatelnou a ekonomicky výhodnou výrobu elektřiny v pološpičkovém režimu. Včasná výstavba takovéhoto kombinátu by pak jíš nemusela být chápána
úzce jako záležitost náhradní výstavby za Chemické závody CSSP, ale jako významný
nadresortní úkol rozvoje vědy a techniky. Tento námět by bylo možno využít v souvislosti s hodnocením možnosti vybudovat kombinát na komplexní chemické a energetické zpracování méněhodnotného uhlí, uloženým v usnesení vlády CSSR č. 226/85.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВУРОУГОЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ ЧССР ДО ПОЛНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗАПАСОВ
УГЛЯ
Инж.

Эрих ГолдЗергер, инж. Карел Шывд

Статья прежде всего приводит общую характеристику ведомственной нвучно-исследовательской тепы П 10-125-007, включая е е возникновение, основные изменения
в ходе решения, евплвнировенные цели обеих последовательных фаз решения, рааделение задания включая короткую характеристику его семи подведений, состав исполнительного коллектива и планированные и фактические расходы не решение ведения.
Далее приведен способ достижения с одной стороны обоих методических и технических ориентировочных обязательных реализационных выводов, с другой стороны о б о их решающих иатериальноориентироввнных обязательных реализационных выводов, постепенное выполнение которых отметила заключительная оппонентура темы. Приводится также использование как всех четырех обязательных так и дальнейших необяшательных реализационных выводов.
Между результатами в области методологии и методики доклад в качестве
основного подхода к решению всей материальной проблематики показывает также применение метода, основанного на оценке рисков при стратегическом решении, и его
обогащение путем введения исследования стабильности решения в случае неучитываемых изменений условий.Результаты в облести решения материальных проблем квсаются
роли бурого
угля и лигнита в долгосрочной перспективе и стратегии, концепции и
и более близкой перспективы Зуроугольнои промышленности, но принадлежат к ним
также рекомендуемые тактические мероприятия.
В заключение статья показывает, между прочим, рекомендацию заключительной
оппонентуры использовать результаты задания в качестве основы для объективизации
информации и данных долгосрочного прогноза буроугольных концернов как и исходного пункта рвбот в рамках новой государственной темы П 0 1 - 1 2 5 - 8 1 5 .

CONCEPTION OF DEVELOPMENT OF BROWN COAL DISTRICTS OF CZECHOSLOVAKIA
UP TO BREAKING OUT COAL RESERVES
Erich Goldberger, Engr., Karel šmíd. Engr.
Overall characteristics of the investigation theme R-10-125-007 is given, i.e.
its origin, basic changes during the solution, planned targets of both solution
phases, division of the theme including brief characteristics of its seven subthemes , the research team and planned and real coats of the theme solution are given
in the contribution.

A method is described how both methodically and technically oriented obligatory
realization outputs as well as both decisive, subject-oriented obligatory realization outputs were achieved; their successive fullfilment was confirmed by the concluding opponent session. Application of all four obligatory as well as other nonobligatory realization outputs is also described.
Application of the method based on evalution of risks in strategic decision and
its refinement by introduction of the solution stability investigation with respect
to non-considered variations of conditions are brought forward as the basic approach
to the solution of the subject problems in addition to the results in the field of
methodology and methodics. The results in the field of subject problems refer to the
role of brown coal and lignite in the long-term perspective and strategy, conception
and short-term perspective of brown coal mining; recommended measures of tactical
character belong hereto as well.
Concluding, the contribution refers, among others, to the recommendation of the
opponent session to use the investigation results as a basis for objectivization
of informations and data of long-term prognosis of the development of brown coal
concerns as well as like a basis for investigations within the scope of the new
theme P 01-125-815.

KONZEPTION DER ENTWICKLUNG DER BRAUNKOHLENREVIERE DER ČSSR BIS ZUM AUSKOHLEN
DER VORRÄTE
Dipl.-Ing. Erich Goldberger, Dipl.-Ing. Karel šmíd
Der Beitrag gibt vor allem gesamte Charakteristik des Ressortforschungsthemas
R 10-125-007 an, und zwar seine Entstehung, Grundänderungen während der Losung,
geplante Ziele beider Phasen der Losung, Gliederung des Themas einschliesslich
der kurzen Charakteristik seiner sieben Teilthemen, Umfang des Losungskollektivs
sowie geplante und Istkosten der Themenlosung.
Weiter wird die Methode angegeben, mit der einerseits beide methodiseh sowie
technisch orientierten verbindlichen Realisierungsausgaben und andererseits beide
entscheidenden, sachlich orientierten Realisierungsausgaben erreicht wurden, deren
Erfiillung bei Abschlussopponentur konstatiert wurde. Ausnutzung von alien vieren
verbindlichen sowie weiteren unverbindlichen Realisierungsausgaben wurde gleichfalls
angegeben.
Unter den Ergebnissen auf dem Gebiet der Methodologie und Methodik wird im
Beitrag als Grundzutritt zur Losung der sachlichen Problematik auch die Anwendung
der Methode angegeben, die auf Auswertung von Risikos bei strategischer Entscheidung gegríindet wird, sowie ihre Bereicherung durch Einfiihrung der Untersuchung
der Lôsungsstabilität mit Riicksicht auf die nicht in Betracht gezogenen Bedingungsänderungen angefiihrt. Die Ergebnisse auf dem Gebiet der Losung der sachlichen
Probléme betreffen die Rolle der Braunkohle und des Lignits in langfristiger Perspektive und Strategie, Konzeption, sowie nähere Aussichte des Braunkohlenbergbaus,
aber es gehôren hierzu auch die empfohlenen Massnahmen taktischen Charakters.
Abschliessend weist der Beitrag ausser anderem auf die Empfehlung des Oppponentrates der Abschlussopponentur hin, die Ergebnisse der Aufgabe als Unterlage zur
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Objektivisierung der Informationen und Angaben der langfristigen Prognose der Entwicklung der Braunkohlenkonzerne sowie a l s Ausgangspunkt fiir Arbeiten im Rahmen
des neuen Forschungsthemas P 01-125-815 auszunutzen.
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Zabezpečení efektivnosti v soustavě plánovitého
řízení palivoenergetické základny

Ing. Ladislav Pelcl

1.

CHARAKTERISTIKA ťTKOLU

Vysoká efektivnost výroby a kvalita práce jsou dlouhodobým strategickým cílem
v rozvoji národního hospodářství. Efektivní ekonomika představuje kombinaci takové
výrobní struktury národního hospodářství /dané zastoupením oborů a odvětví a jejich
podílem na celkové výrobě/ a takového hospodářského mechanismu řízení /daného soustavou nástrojů a metod řízení/, které ve svém vzájemném působení zabezpečí vysoké
zhodnocení všech spotřebovaných výrobních činitelů, zvýší kvalitu, technickou úroveň produkce a její exportuschopnost. Intenzifikace ekonomiky představuje z tohoto
hlediska cestu k dosažení efektivní ekonomiky. Základní podmínkou intenzifikace je
ekonomizace řízení, tj. zavedení ekonomických kriterií a hodnocení ekonomiky a ekonomické efektivnosti do všech rozhodovacích a řídících procesů a to na všech úrovních řízení. Systém řízení pro etapu intenzifikace naší ekonomiky znamená vyvážit
řízení hmotné a hodnotové stránky reprodukčního procesu, kdy jedna stránka bude
aktivně ovlivňovat druhou a ani naturální, ani hodnotová stránka řízení nebude preferována.
Nastolované požadavky intenzifikace bude nutné diferencovaně zabezpečovat v odvětvovém řízení. Bude nutné hlouběji prosadit do rozvíjení a formování odvětvové
struktury národního hospodářství ekonomická kriteria, srovnání, rozbory a optimalizační modely. Tento úkol je třeba spoluzabezpečovat i ve výzkumné základně resortů.
Současně s tím musí odvětvová soustava plánovitého řízení zajistit podstatně vyšší
využití výrobních činitelů, vést k vyššímu zhodnocení spotřebovaných surovin, energií, nákladů na pracovní síly a základní prostředky, zvýšit kvalitu produkce a uspokojovat potřeby odběratelů.
Soustava plánovitého řízení v rámci odvětví musí vycházet z obecného modelu intenzifikace řízení a musí zohledňovat specifika reprodukčního procesu v odvětví.
Rozvíjení soustavy plánovitého řízení palivoenergetické základny v pojetí zabezpečující intenzifikaci v odvětvích FMPE připravované pro 90. léta je cílem hlavního úkolu SPEV 902-125-503 "Plánovité řízení palivoenergetické základny", který bude
ve vdPEK řešen v letech 1986-90. Svými výstupy musí výzkumný úkol přispět společně
s dalšími úkoly k určení perspektivní úlohy odvětví resortu FMPE i palivoenergetického komplexu v národním hospodářství a to především prohloubením metod a způsobu
zpracování dlouhodobých výhledů rozvoje odvětví a koncernů resortu FMPE. Současně
s tím musí být navržen hospodářský mechanismus řízení v rámci pětiletého i ročního
prováděcího plánu, který zabezpečí tlak na hospodárnost a celkovou ekonomiku především základního článku řízení, kterým jsou v resortu FMPE koncerny.
Objektem výzkumu úkolu je resort paliv a energetiky, který představuje hospodářství řízené Federálním ministerstvem paliv a energetiky mimo uranový průmysl.
Předmětem výzkumu v úkole je ekonomika resortu včetně systému jejího řízení.
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Při výzkumu soustavy plánovitého řízení odvětví paliv a energetiky pro období
intenzivního národního hospodářství bude nutné vyhodnotit všechny pozitivní zkušenosti, které byly získány s různými nástroji plánovitého řízení v minulosti.
Výzkumný úkol bude řešit interdisciplinární tým 20-ti pracovníků úseku rozvoje
systému řízení ve VťJPEK. Jkol je zařazen do státního programu ekonomického výzkumu
č. 902, jehož gestorem je ťfstřední ústav národohospodářského výzkumu.
Limit prostředku na pětileté období 1986-90 je 14,7 mil. Kčs.
2.

SPOLEČENSKÁ POTREBA R E S E N Í J K O L U

Hospodářská činnost resortu paliv a energetiky je značně rozsáhlá a organizace
resortu jsou z hlediska svých vstupů a výstupů spojeny se všemi odvětvími národního
hospodářství. Výrobní procesy jsou zpravidla nepřetržité, vzájemně propojené, náročné na řízení lidského činitele a se značným ekologickým dopadem.
Ekonomika reprodukčního procesu v resortu se vyznačuje růstem výrobních činitelů, neustálým růstem nákladů na pořizování paliv a energií, cen paliv a energie,
zhoršováním ukazatelů ekonomiky a ekonomické efektivnosti. Ekonomické výsledky resortu silně ovlivňují ekonomiku národního hospodářství, v němž resort zaujímá významnou úlohu.
Potřeba energie v národním hospodářství neustále roste
V období let 198O-B4
bylo však nutné na každé 1 % růstu dodávek paliv a energie /měřených v J/ 2,4 % růst
počtu pracovníků, 6,7 % růst nákladů /ve stálých cenách r. 1984/, 13 % růst základních prostředků /v zůstatkových cenách/ a 20 % růst zásob. K nejméně příznivému vývoji dochází přitom v uhelném průmyslu.
Podmínky, které budou ovlivňovat získávání paliv a energií, v budoucnu povedou
k tomu, že tento nepříznivý trend ve vývoji ekonomiky a ekonomické efektivnosti bude nadále pokračovat.
Podle zpřesněného výhledu rozvoje resortu FMPE do roku 2000 /2OO5/, z května
1985 vzroste sice produktivita práce z výkonů v roce 2000 vůči roku 1980 /za resort
FMPE celkem^v cenách r. 1984/ na 107,4 % a vybavenost pracovníků ZP na 234,5 %, nákladovost výkonů stoupne však na 120,7 % /na 0,93 Kčs na 1 Kčs výkonů/, výkonnost
ZP klesne na 45,8 % a rentabilita výrobních prostředků klesne na 13,2 %.
Náklady a výrobní činitelé porostou v tomto období rychleji než výkony.
Ve struktuře dodávek dojde k poklesu těžby černého uhlí /v r. 2000 na 84 % r.
1980/, hnědého uhlí /87 %/, vzrostou dodávky plynu /184 %/ a výroba elektrické energie /158 %/.
Příčiny vývoje ekonomiky spočívají v neustále rostoucích požadavcích národního
hospodářství a obyvatelstva na dodávky paliv a energií, přičemž zhodnocení spotřeby
energie klesá. Důlně-geologické podmínky těžby uhlí se zhoršují, rovněž tak kvalita uhlí. Nová technika je nedostatečně účinná a nestačí eliminovat zhoršování důlněgeologických podmínek. Soustava plánovitého řízení dosud nedostatečně využívá účinnosti ekonomických nástrojů řízení, existují rezervy ve využívání chozrasčotu, ale
rovněž v úrovni řídící práce.
Tendence vývoje ekonomiky a ekonomické efektivnosti resortu paliv a energetiky
jsou tedy nepříznivé prakticky ve všech plánovacích skupinách, tj. uhleném průmyslu.
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plynárenství a energetice, a bude nutné připravit takový mechanismus řízení, který
bude působit proti dosavadním trendům.
3.

VÝCHODISKA Pfil VÍ ZKUMU

3.1. Základním východiskem prací na výzkumu a rozvoji soustavy plánovitého řízení
musí být poznání faktorů, které ovlivňují ekonomické výsledky reprodukčního procesu, jejich roztřídění, popis, případně kvantifikace nebo zjištění závislostí, algoritmů. Mezi těmito faktory budou hrát významnou úlohu faktory objektivního charakteru, důlně-geologické podmínky těžby, poloha a kvalita ložisek, technická náročnost nových kapacit elektrárenských, náklady na bezpečnost práce ale i náklady na
rekultivaci a ekologii. Náklady vyplývající z těchto faktorů trvale rostou.
Po vytypovaní těchto faktorů bude nutné podle odvětví poznat a stanovit způsob odvození a kvantifikaci výše jimi vyvolaných nákladů a to nejen v rámci analýz
a rozborů minulých ekonomických výsledků, ale využít těchto závislostí v plánování
dlouhodobém, pětiletém a ročním.
Další oblast faktorů ovlivňujících ekonomické výsledky organizací resortu PMPE
se vztahuje ke kvalitě, výkonnosti a cenám základních prostředků dodávaných organizacím z vnějšího ekonomického okolí. Rostou-li ceny základních prostředků /ale
i surovin a materiálů/ bez odpovídajícího růstu jejich výkonnosti a užitné hodnoty,
nutně zhoršují ekonomiku organizací resortu paliv a energetiky. Tento jev souvisí
s náročností soustavy plánovitého řízení v národním hospodářství, která toto chování výrobcům základních prostředků umožňuje.
Eliminace těchto vlivů spočívá v nastolení náročného parametrického prostředí
v národním hospodářství, především v cenové tvorbě.
Třetí oblast faktorů ovlivňujících ekonomiku se vztahuje k účinnosti soustavy
plánovitého řízení v národním hospodářství a v rámci resortu FMPE. Obecným kriteriem pro tuto oblast je shoda zájmů všech ekonomických subjektů se zájmy a cíli
celé společnosti. Poznat a kvantifikovat tyto faktory je obtížné, nebot v této oblasti působí velká řada nástrojů řízení od přímých nástrojů, přes ekonomické nástroje až po organizaci výrobně-technické základny.
Objektivně působící faktory budou nutně promítány do nákladů, budou promítány
do vztahů ke spotřebitelům paliv a energie přes ceny a do finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu a k úvěrové soustavě. Faktory, které bude možné aktivně ovlivňovat rozvíjením soustavy plánovitého řízení, budou hlavním předmětem výzkumu v dkole. Tyto bude nutné poznat a aktivně nástroji plánovitého řízení ovlivňovat.
3.2. Mezi nástroji plánovitého řízení odvětví resortu paliv a energetiky má mimořádně důležitou iílohu dlouhodobý výhled. Charakteristickým rysem dlouhodobého výhledu resortu paliv a energetiky na období do r. 2000 jsou strukturální změny ve
vývoji zdrojové části naší palivoenergetické bilance. Ty budou pokračovat ostatně
i po tomto období. Stavby a akce, které tyto změny naplňují, jsou dlouhodobé. Cykklus projektování a výstavby těchto objektů zpravidla trvá 5-10 i více let. Doba
životnosti se pohybuje kolem 25 i více let. Z toho plyne, že investiční výstavba
dnes zakládaná předurčuje technicko-ekonomickými parametry svých staveb ekonomiku
a ekonomickou efektivnost celého resortu na značně dlouhou dobu dopředu. Ekonomika
reprodukčního procesu resortu je však komplexně plánována až v pětiletém plánu.
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V této době však již není čas ani prostor pro změnu koncepce rozvoje, nebot hlavní
faktory dalšího rozvoje odvětví paliv a energetiky jsou do značné míry předurčeny
/rozestavěnost staveb, dlouhodobě uzavřené DOV, postavení objektů v budoucí palivoenergetické bilanci atd./. Ekonomika pětiletého plánu se musí podřídit realizované
koncepci dlouhodobého výhledu.
Dosavadní postup zpracování dlouhodobého výhledu rozvoje odvětví paliv a energetiky /i celého palivoenergetického komplexu/ je tedy především hmotně bilanční,
zabezpečující potřeby palivoenergetické bilance. Ekonomická stránka zde dosud vystupuje pasivním způsobem a komplexně až v pětiletém plánu. Na podkladě jednoty hmotných
a hodnotových vztahů je třeba již v této fázi plánovacích prací prohloubit práce na
dlouhodobém výhledu rozvoje odvětví paliv a energetiky /i PEK/ ve směru řešení hodnotové a finanční situace jednotlivých koncernů FMPE. V metodice dlouhodobého výhledu
je třeba upřesnit způsob výpočtu ekonomických ukazatelů a do této metodiky zařadit
oblast dlouhodobého plánování finanční situace koncernů a odvětví. Bude nutné
v dlouhodobém výhledu kvantifikovat nákladovost, dlouhodobě plánovat ceny paliv
a energií a vztahy odvětví resortu FMPE k státnímu rozpočtu. Touto cestou lze dospět ke komplexním ekonomickým kriteriím, které ovlivní rozvoj PEK v době, kdy o jeho rozvoji lze fakticky ještě rozhodnout.
Mezi hmotnými variantami rozvoje a jejich ekonomickým oceněním bude existovat
zpětná vazba,která umožní zpětnou koordinaci hmotných řešení z pozice jejich
hodnotového vyjádření.
Součástí takto zpracovávaného dlouhodobého výhledu odvětví resortu paliv a energetiky musí být i dlouhodobý výhled realizačních cen paliv a energie. Předstihová
znalost nákladů a dlouhodobého výhledu cen paliv a energie bude podkladem pro centrální plánovací orgány při koncipování makrostrukturálních změn a stimulem vyššího
zhodnocování spotřeby paliv a energie u spotřebitelů, v jejich produkci.
Do procesu zpracování dlouhodobého výhledu bude třeba zapojit koncerny, které
budou aktivně navrhovat řešení ekonomických otázek a budou dodávat podklady pro hmotně hodnotovou optimalizaci prováděné na úrovni centra. Stanou se aktivními partnery
při řešení otázek strategie rozvoje palivoenergetického komplexu.
3.3.

Vedle prohloubení metody dlouhodobého výhledu bude třeba připravit komplexní

a konzistentní soustavu plánovitého řízení pro odvětví paliv a energetiky /jejíž
součástí bude i dlouhodobý výhled/. V této soustavě plánovitého řízení bude posíleno a zkvalitněno centrální řízení státním plánem, budou navržena objektivní kriteria efektivnosti, navršeny parametrické ceny, jednotné kriteriální a regulující
odvody do státního rozpočtu, bude posílena ekonomická stimulace hospodářských organizací.
V řízení odvětví paliv a energetiky hrají a budou hrát důležitější úlohu přímé
nástroje řízení. Především oblast výroby, struktury a kvality těžby uhlí, výroby
plynu, elektřiny a ' .jpla bude nutné řídit nadále rozpisem dodávek v naturálním vyjádření a to podle druhů a parametrů kvality. Rovněž rozhodující investice, především ty, kterými se realizují strukturální změny ve zdrojové Části palivoenergetické bilance a rovněž řešení sociálních aspektů v rozvoji palivoenergetického průmyslu, budou rozhodnuty v centru a přeřazeno přímými nástroji /ve státním plánu/. Všemi těmito oblastmi se bude předevšín zabývat dlouhodobý výhled.
V dalších oblastech řízení bude však nutné uplatnit chozrasčot, především na
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utuvni základního článku řízení, na úrovni koncernu. Měl by to být chozrasčot se
všemi náležitostmi chozrasčotu i když nebude působit na všechny oblasti činnosti
koncernů. Zavedení chozrasčotu na úrovni základního článku řízení a jeho návazné
rozvedení ve vnitrokoncernových strukturách může přinést pozitivní výsledky především v oblastech vědeckotechnického rozvoje, v hospodaření s přírodním bohatstvím,
v hospodárnosti v nákladech, ve využití výrobních činitelův racionální organizaci výrobně-technické základny atd.
Pro takto výzkumně připravovanou koncepci soustavy plánovitého řízení bude
nutné navrhnout a zdůvodnit potřebné nástroje a podmínky.
Půjde především o:
a/ posílení poznávací a řídící funkce státního plánu. Propracovat metody hmotněhodnotové optimalizace v dlouhodobém výhledu i pětiletém plánu a na této bázi
provádět rozpis ukazatelů státního plánu paliv a energie v naturním vyjádření,
b/ navržení cen paliv a energií ekvivalentních úhradovostl /tj. na úrovni nákladů
národní práce na pořízení forem energie/ včetně důlní renty u fosilních paliv,
c/ využití realizace důlní renty pro vytvoření tlaku na hospodaření s přírodním
bohatstvím,
d/ zohlednění vlivu diferencovaných přírodních podmínek a vytvoření ekonomicky rovnocenných podmínek pro hospodaření všech těžebních organizací,
e/ stanovení ekonomických kondic určujících ekonomicky využitelné geologické zásoby uhlí,
f/ propočtení a navržení kriteriálních a důchodových odvodů do státního rozpočtu,
g/ navržení systému regulace mezd /dvousložkové/

a řešit v ní

nezbytné preferen-

ce hornického povolání,
h/ navržení systému financování investic, vycházejícího z účasti státního rozpočtu na
vybraných dotovatelných investicích, který mimo tyto investice posílí normativní určování fondu investic z odpisu a ze zisku.
Výzkumné rozvíjení soustavy plánovitého řízení v odvětvích paliv a energetiky
pro období intenzifikace bude současně upřesňovat řídící úlohu centrálních orgánů
včetně FMPE a organizací v chozrasčotní oblasti. Při výzkumném rozvíjení odvětvového řízení se bude vycházet z koncepcí rozvoje soustavy plánovitého řízení v národním hospodářství obsažených v materiálech SPK, Vládního výboru pro otázky plánovitého řízení národního hospodářství, Ekonomického ústavu ČSAV, Ústředního ústavu národohospodářského výzkumu a tyto rozvíjeny ve specifických podmínkách reprodukčního
procesu v odvětvích paliv a energetiky. Hlavním cílem řešení úkolu bude navrhnout
a připravit intenzifikační nástroje v soustavě plánovitého řízení palivoenergetické
základny v dostatečné hloubce i v dostatečném časovém předstihu.
Literatura
/ I / Hlavní směry dalšího rozvíjení Souboru opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství /usnesení vlády ČSSR č. 243/84/
/ 2 / Návrh Hlavních směrů zdokonalování soustavy plánovitého řízení NH po roce 1990
/Cílový projekt CP 902/, ťWtJV, 1985
/3/ PELCL, L.: Plánovité řízení palivoenergetické základny /tfvodní projekt úkolu/,
VTÍPEK, 1985
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ • РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПЛАНОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БАЗОЙ
Инж. Ладислав Пельцл
В стати содержится концепция научно-исследовательского развития системы планового управления в отрасли топлив и энергетики для приода интенсивного развития
народного хозяйства. Общественная потребность задания вытекает из требования к
максимальному использованию факторов интенсификации также в условиях отрасли топливно-энергетической базы. Исходным пунктом работ будет анализ экономики и роль
в этом развитии участвующих факторов будет использована в проекте методики разработки долгосрочных трендов в качестве основного инструмента развития топливноэнергетической базы; одновременно с этим будет подготавливаться комплексная к соответствующая система планового управления отрвслю топлив и энергии, углубляющая
концепцию центрального управления и применяющая одновременно хоарасчет в управлении хозяйственными организациями.

• SECURING THE EFFECTIVENESS IN THE SYSTEM OF PLANNED CONTROL OF THE FUEL
AND ENERGY BASE
Ladislav Pelol, Engr.
Conception of investigational development of the planned control system in the
branch of fuel and energy in the period of intensive development of national economy is discussed. The social need of the theme follows from the need of the highest
utilization of intensification factors also under the conditions of the fuel and
energy base. The analysis of development of economics will be the starting point
of the work and the role of the factors taking part in this development will be
used in the project of methodics for elaboration of the long-term perspective as the
main instrument of the development of the fuel and energy base and, simultaneously,
a complex and consistent system of the planned control for the branch of fuel and
energy will be prepared intensifying the conception ability of central control
and using, simultaneously, independent planning and accounting of the organization.

SICHERUNG DER EFFEKTIVITÄT IM SYSTEM DER PLANMASSIGEN LEITUNG
DER BRENNSTOFFENERGETISCHEN BASIS
Dipl.-Ing. Ladislav Pelcl
Im Beitrag wird die Konzeption der forschungsmässigen Entwicklung des Systems
der plamässigen Leitung auf dem Gebiet der Brennstoffe und Energie in der Zeit der
intensiven Entwicklung der Volkswirtschaft enthalten. Gesellschaftliche Notwendigkeit der Lösung dieses Themas geht aus der Notwendigkeit hervor, die Intensivierungsfaktoren auch unter den Bedingungen der brennstoffenergetischen Basis zu lösen. Als
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Ausgangspunkt dieser Arbeit wird die Analyse der Entwicklung der Ökonomik dienen
und die Afgabe der an dieser Entwicklung teilnehmenden Faktoren im Entwurf der Methodik der Ausarbeitung langfristiger Aussicht als des Hauptinstrumenten der Entwicklung der brennstoffenergetischen Basis angewendet und gleichzeitig damit wird
komplexes und konsistentes System der planmässigen Leitung für das Gebiet der Brennstoffe und Energie vorbereitet, das den Konzeptionsumfang der Zentralleitung vertieft und gleichzeitig wirtschaftliche Rechenführung in Leitung der Organisationen
ausnützt.
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Dodavatelsko-odběratelské vztahy v resortu FMPE

Ing. Jan Kerber
V období let 1981 až 1985 byl řešen resortní iíkol "Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů v resortu FMPE".
Cílem úkolu bylo přispět k zabezpečení bilanční rovnováhy mezi potřebami resortu a vydělenými materiálovými zdroji pro resort a dále vytvořit metodické a informační předpoklady pro rovnováhu při rozdělování zdrojů paliv.
Jde tedy o vstupy a výstupy z palivoenergetické základny zprostředkované dodavatelsko-odběratelskými vztahy. Těžiště výzkumných prací na straně vstupů bylo v řešení problémů zásobování a na straně výstupů v subsystému odbytu a v řízení palivových základen. Této problematice odpovídalo i členění na dva dílčí úkoly.
Dílčí úkol 1: Řešení subsystému zásobování a
dílčí úkol 2: Systém řízení palivových základen a jeho využití pro odbyt.
V dílčím ilkole 1 byl rozsah omezen zejména na zásobování materiálem a nebyly
řešeny odběratelské vztahy v oblasti základních prostředků souvisejících s DOV v investiční výstavbě., S přihlédnutím k celostátní problematice vývoje zásob byla tomuto problému věnována náležitá pozornost.
V dílčím ilkole 2 byl výzkum zaměřen převážně na automatizaci evidence palivových základen a řízení pomocí palivových základen i když část kapacit byla věnována
na automatizované líkoly odbytu a kontrolu plánu rozdělení.
Problematika dodavatelsko-odběratelskýeh vztahů a na ní navazující vývoj zásob
jsou již po

léta v popředí zájmu vlády, centrálních orgánů, pracovníků i veřejnos-

ti.
Zadavatel FMPE předvídal a správně zaměřil směr výzkumu a řešitel v rámci zaměření v úvodní studii vystihl budoucí potřeby řešení, takže nebyly v průběhu řešení nutné z hlediska cílů zásadní změny.
Okruh řešení byl vymezen takto: /viz str. 65 /
Výzkum v letech 1981 až 1985 navazoval na řešení a vytýčenou problematiku
z let 1975 až 1980, a byl logickým pokračováním realizovaných úkolů a otevřených
problémů z těchto let. Novým byl systémový přístup v rámci "Programu rozvoje systému řízení resortu FMPE" a dále řešení problematiky automatizací úloh. Realizátorem
a uživatelem bylo federální ministerstvo paliv a energetiky a výzkum byl převážně
zaměřen na řešení problematiky tohoto stupně řízení.
Na počátku řešení byly zpracovány dva zásadní dokumenty, které předurčovaly
řešení po celé pětileté období. Byl to "Rámcový návrh řešení subsystému zásobování"
zpracovaný v r. 1980 a 1981, který se stal východiskem pro řešení dílčího úkolu 1.
Druhým dokumentem byla zpráva ministra paliv a energetiky předložená komisi vlády
ČSSR pro zásobování národního hospodářství paliv a energií v r. 1977. V této zprávě
bylo konstatováno, že gestor pro palivové základny - FMPE eviduje asi 18 OOO výměrů

problematika

dílčí úkoly
DU 1

odběratelské
vztahy

vstupy

soustava
plynárenství

soustava
tuhých
paliv

soustava
energetická

DU 2
výstupy

- řízení zásobování
- vnitřní DOV v resortu

- určování palivové
základny

- kontrola realizace
pal. zákl. a odby_| tu paliv
dodavatelské vztahy

o určení palivové základny, které za současného stavu "nejsou živé" a rozsah agendy
je takový, že není možné zvládnout změny a promítnout je do střednědobých a dlouhodobých plánu. V závěrech pak bylo stanoveno, že zásadní změnu lze dosáhnout jen
strojním zpracováním při zajištění vazeb na bilance, palivoenergetickou politiku,
investiční výstavbu, ekologii a oblastní politiku. Na schůzi uvedené komise bylo
souhlaseno s opatřeními v evidenci palivových základen a se zavedením automatizace.
Bývalý výzkumný ústav ekonomiky paliv a energetiky vypracoval v r. 197B první návrh
na rámcové změny v řízení palivové základny a automatizaci evidence palivových základen, která byla součástí zprávy pro komisi vlády ČSSR v roce 1979 a po jejím
projednání byl založen dílčí úkol 2 resortního úkolu R 10-125-005.
V úvodní studii byly plánovány neinvestiční náklady na
úkol celkem
2,600 mil.
V průběhu řešení v důsledku rozhodnutí o provozovateli
úkolu a změnách v kooperaci byly neinvestiční
3,007 mil.
náklady zvýšeny na
Z uvedených nákladů bylo vynaloženo na řešení:
1,091 mil.
dílčího úkolu 1
1,918 mil.
dílčího úkolu 2
celkem

Kčs

Kčs
Kčs
Kčs

3,009 mil. Kčs

Řešitelský kolektiv tvořil kádr

5 pracovníků, z nichž 2 byli zaměřeni na analýzu a programování automatizovaných úloh. Ostatních 12 řešitelů pracovalo na jednotlivých etapách.
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Kooperující organizace byly předurčeny jako budoucí uživatelé a realizátori,
nebo organizace, které zabezpečovaly vstupní údaje.
Dílčí úkol 1 měl vytýčeny postupné cíle, které zabezpečovaly v běžném pětiletí dosažení rovnováhy zdrojů a potřeb a pro další pětiletí zásadní opatření navazující na dosaženou úroveň danou realizací úkolů v období 7. 5LP.
Rozpracování souboru opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení na
úseku zásobování se zaměřilo na fáze plánovitého řízení, tedy na plánování,organizování, operativní řízení, statistiku a kontrolu. Výrazem tohoto přístupu bylo řešení
etap dále uvedených, znázorněných na tabulce č. 1. Pro fázi plánování byla zpracována soustava ukazatelů pro zdůvodňování spotřeby zahrnující centrálně bilancované
a hlavní materiály. Současně byla vytvořena v rozsahu návrhu datová základna, která sloužila po dobu řešení výzkumu a po skončení etapy jako základ pro práci FMPE.
Datová základna umožnila aplikovat matematické metody pro predikce. Pro dlouhodobý
výhled byla vypracována ve dvou etapách koncepční studie o rozvoji zásobování a skladového hospodaření. V první etapě byly hledány metody a přístupy k řešení, nebot
podobná studie se v resortu v daleko omezeném rozsahu zpracovávala v 50. letech.
Bylo nutné odhadnout spotřebu a zásoby. Zásoby byly odhadovány z doby obratu a ze
spotřeby.
V prvním kroku bylo nutné odhadnout spotřebu materiálu v hodnotovém vyjádření.
Tyto propočty byly zpracovány variantně. V návaznosti na soustavu ukazatelů se pro
jednotlivé varianty použily tyto metody odhadu spotřeby:
a/ exponenciální vyrovnání spotřeb za činnosti
- hlavní /např. těžba, výroba tepla atd./
- stavební
- strojírenskou
- ostatní spotřebu
b/ regresní rovnice, pokud byla zjištěna závislost a její míra na dostatečné hladině významnosti. Při tom byly použity stanovené výrobní úkoly do r. 1990 a spotřeby z minulých let,
c/ kombinováni metody rozpočtové s výsledky regresní analýzy při nichž se využívalo
trendu jednicových nákladů.
Pro stanovení zásob se vycházelo z predikované spotřeby a bylo nutné odhadnout
dobu obratu zásob a pak z jednodenní spotřeby a doby obratu zásob vypočítat plánovaný stav zásob.
Při odhadu doby obratu zásob se brala v úvahu struktura zásob, tj. náhradních
dílů, jejichž obrat má svá specifika, a ostatních zásob, kde se předpokládá možnost
zrychlení obratu.
Při výpočtu doby obratu se využívalo extrapolace časových řad a stanovení zrychlení.
V energetice byly odhady prováděny jen pro část klasických elektráren bez jaderných.
Do fáze organizováni patří opatření pro období 8. 5LP směřující k smluvnímu
zabezpečení DOV, zřízení zásobovacích gescí, k vytváření odbytových zásob strojírenských výrobků a využití koncernového uspořádání při řízení zásob.
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Pro fázi operativního řízení byla v průběhu řešení zaměřena pozornost zejména
na výzkum opatření k řízení zásob. Byl vytvořen s tímto zaměřením resortní informační systém pro zásobování, který v hodnotovém vyjádření dává informace o zásobovacím procesu a poskytuje analýzu potřebnou pro úroveň koncernu a FMPE. Tento účelový
systém vybudovaný pro zásobování byl vytvořen s vazbou na finanční zkazatele usměrňovaných zásob.
Dalším výsledkem výzkumu a současně plněním usnesení vlády ČSSR bylo zapojení
finančních nákupních limitů do systému operativního řízení zásob. Zakončení výzkumu
této fáze tvoří hmotná zainteresovanost pracovníků za vývoj zásob.
Pro fázi operativního řízení byla vyřešena a realizována úloha o informačním
zabezpečení dovozu. Cílem bylo poskytovat aktuální informace o stavu zabezpečení
dovozu v koncernech resortu FMPE a tím zkvalitnit řízení počínaje rozpisem směrnic,
přes návrh státního plánu, jeho rozpis až po kontrolu. Datovou základnu této úlohy tvoří návrhy na dovoz, dokumentace obchodních partnerů, Státní banky čsl. Údaje
jsou stanoveny tak, že popisují dynamicky každý obchodní případ od začátku až do
ukončení, tj. návrh na dovoz, kontraktaci, převod devizových prostředků, realizace
a případně uvedení zařízení do provozu.
Standardní software umožňuje zpracování dat z koncernů z magnetické pásky,
pořízení dat, jejich kontrolu a opravy terminálem, tisk sestav, operativní práce
s datovou základnou. Interaktivní pracovní režim umožňuje získat informace o jednotlivých obchodních případech a o jejich skupinách. Volba obchodních případů i skupin
se uskuteční z klávesnice terminálu se současnou možností tisku. Jde o jednu z prvních tvořivých komunikací uživatele s datovou základnou na úrovni FMPE.
Pro fázi kontroly a statistiky byl se zaměřením na roční období přizpůsoben
pro kontrolu a analýzu RUIS, sledující zásobovací proces v hodnotových ukazatelích.
Plán MTZ v naturálních ukazatelích nebyl dosud pro četnost informací pravidelně kontrolován. Řešení poskytlo možnost pravidelné kontroly porovnání s minulým
obdobím a výpočet odvozených ukazatelů.
Řešení úkolů v procesu zásobování umožnila automatizace úloh, bez níž by řešení nebylo možné. V resortu existoval nežádoucí stav, kdy na úrovni koncernů v letech kolem r. 1980 byla automatizace na vysokém stupni, zejména v hromadném zpracování dat, zatímco na úrovni PMPE v rámci subsystému zásobování nebyla automatizována ani jedna úloha. V průběhu let 1981 až 1985 se podařilo vyřešit a realizovat
tyto automatizované úlohy:
- vytváření a doplňování časových řad spotřeb v naturálních jednotkách
- predikce spotřeby materiálu v naturálních jednotkách
- zpracování ročních plánů zásobování
- statistika a kontrola plánu zásobování v naturálních jednotkách
- kontrola plánu zásobování v hodnotových ukazatelích
- automatizace informačního systému dovozu.
Tyto automatizované úlohy jsou provozovány na počítačích ASVT M 4030.1
a PDP 11-44.
Shrneme-li výsledky řešení a jejich realizaci v průběhu let 1981 až 1985 došlo
k postupné realizaci a pro první období r. 1986 zbývá realizovat výsledky řešení
z r. 1985 formou aktu řízení, tj. opatření ministra paliv a energetiky k řízení zásob.
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Syntetickým ukazatelem pro kvalitu řízení zásobovacího procesu je zajištění
hlavní činnosti materiálem a stav zásob.
V resortu FMPE byly hlavní úkoly splněny a vývoj "smérňovaných zásob ke konci
jednotlivých let plněn, jak je patrné z připojeného grafu, /č.l/
Doba obratu výrobních zásob od r. 1983 se zrychluje a právě tak doba obratu
materiálových zásob, a to přes růst faktorů působících zpomalení doby obratu. Lze
tedy konstatovat, že řízení zásobovacího procesu v resortu se zlepšilo a k tomu přispěly i realizované výsledky výzkumu.
V rámci úlohy byly řešeny i vnitřní dodavaiclsko-odbératelské vztahy v resor •
tu, a to vztahy při dodávkách uhlí energetickým výrobnám. Podstatou řešení byl ekonomický tlak pomocí ceny paliva na zrovnoměrnění výhřevnosti dodávaného paliva
a postihování za dodávky paliva nevyhovující kvality. Za dodávky paliv v intervalu
použitelnosti platí režim, kdy dodávky odpovídající normě jsou zvýhodněny, a dodávky ostatní jsou znevýhodněny. Za dodávky mimo interval použitelnosti je dodavatel
postihován srážkou z ceny ve výši 40 %.
Dílčí úkol 2 měl rovněž své postupné cíle, jejichž základem bylo převedení manuální evidence palivových základen na automatizované zpracování. Z něho pak bylo
možné odvodit zkvalitnění řízení procesu určování palivových základen a využití evidence k plánovacím účelům a ke kontrole realizace palivových základen. Před řešením
existovaly 3 systémy evidence. Ruční na FMPE, automatizovaný na ČPP v souvislosti
s evidencí velkoodběru a kombinovaný ve Slovchemii n.p. jako gestora topných olejů.
K získání představy o velikosti celého souboru uvádím, že je evidováno přibližně
10 000 palivových základen tuhých paliv,
7 000 palivových základen plyni.ých paliv,
7 400 palivových základen topných olejů.
V evidenci existuje přes 22 000 spotřebních míst. V registru spotřebičů je evidováno přes 2 5 000 spotřebičů. Katalog spotřebičů obsahuje popis a parametry asi 900
zařízení, zejména kotlů. Aby bylo ir.ožné uspořádat tak rozsáhlý soubor, pracovat
s ním a udržovat jej aktuální, byly vytvářeny dále uvedené datové báze:
Báze konverze, slouží k zabezpečení vazeb mezi číselníky dodavatelů, tj. jejich
číslováním odběratelů a číslováním spotřebních míst palivových základen.
Báze spotřební místo, obsahuje údaje o příslušnosti spotřebního místa k územním jednotkám a resortní příslušnost spotřebitele.
Báze identifikace palivové základny, obsahuje údaje o určení palivové základny.
Báze kvalitativní znaky paliva, obsahuje údaje o palivech tuhých, plynných
i topných olejů v návaznosti na Jednotnou klasifikaci průmyslových oborů a výrobků
a obchodní třídění tuhých paliv.
Báze množství paliva určeného výměrem palivové základny, tvoří samostatný soubor, obsahující množství paliv v jednotlivých letech od náběhu až do plného provozu.
Báze skutečně dodaných paliv obsahuje skutečné dodávky podle let a ukazuje,
jak byla palivová základna realizována.
Báze limity umožňuje porovnání rozepsaných limitů z rozpisu plánu, součtů palivových základen a
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relizace.

Báze katalog spotřebičů obsahuje spotřebiče a jejich parametry.
Registr spotřebičů obsahuje údaje o spotřebičích podle spotřebních míst ve
vazbě na katalog spotřebičů.
flzemní identifikace umožňuje zařazení spotřebních míst podle krajů, okresů
a územních jednotek.
Organizační identifikace umožňuje zařazení spotřebních míst podle resortních
a organizačních hledisek.
Tento systém evidence umožňuje zejména:
1/ pro práci gestora palivových základen - FMPE
a/ získat informace pro posuzování žádostí o palivovou základnu z hlediska organizačního, resortního a územního,
b/ získat přehled o stavu palivové základny podle resortů, nositelů limitů, dodavatelů, druhů paliv a území,
c/ získat podklady pro projednání dodavatelsko-odběratelských vztahů na úrovni
ústředních orgánů,
d/ získat podklady pro zpracování návrhů pětiletého plánu,
e/ zpracovat požadované informace pro Státní plánovací komisi a národní plánovací komise,
f/ posuzovat skladbu spotřebičů podle účinnosti, stáří a územního rozložení pro
realizaci úsporných opatření a řízení změn struktur spotřebičů a spotřebovávaných paliv,
g/ kontrolovat realizaci určené palivové základny.
2/ pro spotřebitelské ústřední orgány
a/ získat přehled o palivových základnách resortu pro porovnání s rozepsaným
limitem,
b/ získat podklady pro projednání DOV na své úrovni,
c/ získat podklady o otavu spotřebičů v resortu,
d/ kontrolovat náběh nových spotřebičů a realizaci palivové základny.
3/ pro dodavatele paliv
a/ získat podklady pro projednání DOV na úrovni VHJ,
b/ získat podklady o spotřebičích svých odběratelů,
o/ získat informace o dodávkách jiných dodavatelů.
4/ pro státní energetickou inspekci
a/ získat ucelené informace o spotřebičích jednotlivě i v organizacích a územních průřezech,
b/ získat informace o dodávkách paliv jednotlivě a v organizačních a územních
průřezech.
5/ pro krajské energetické komise a oddělení energetického hospodářství na národních výborech
a/ získat zpracované informace o spotřebičích a dodávkách paliv do vymezených
území,
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b/ získat informace a podklady o současném stavu a určení palivové základny pro
zpracování generelů,
c/ získat informace o spotřebičích a dodávkách paliv organizacím, které řídí.
Tyto možnosti byly v rámci zkušebních chodů i rutinního zpracování vyzkoušeny
a uživatelé s výstupy v řadě případů již pracují.
Podrobnější údaje o vstupech, výstupech z tohoto systému, o organizaci práce
správce registru a dosavadní realizaci jsou uvedeny v článku ing. Piska a ing.Roda.
Ke zkvalitnění procesu řízení palivových základen přispěla i novelizace vyhlášky SPK o určování palivových základen. V novele, kterou zpracovala Státní plánovací
komise byly vzaty v úvahu i výsledky výzkumu, které byly dány prostřednictvím FMPE
formou návrhů a připomínek v průběhu řešení úkolu, šlo zejména o stanovení množství
paliv, kterým se určuje rozsah pôsobnosti, stanovení jednoho gestora, zapojení státní energetické inspekce do procesu určování palivových základen a další návrhy.
Automatizovaná evidence po jejím plném uplatnění bude znamenat kvalitativní
změnu v řízení v celém procesu, tj. od vyřizování žádosti, přes určování palivové
základny až po kontrolu realizace a změny. Okruh uživatelů v důsledku automatizované evidence a jejich možností se oproti původním předpokladům ještě zvětší, což ukázal již zkušební provoz.
Novela vyhlášky, která vyšla pod č. 104/85 Sb. přinesla však i problémy, zejména stanovením jednoho gestora. Ty byly zčásti řešeny výzkumně s dostatečným předstihem a praktickým doporučením postupu po zveřejnění vyhlášky.
V rámci dílčího úkolu byla řešena i automatizace dalších úloh subsystému odbytu. Původní záměr zpracovat všechny požadované výstupy o skutečných dodávkách paliv
jak pro kontrolu realizace palivových základen, tak pro kontrolu plánu rozdělení se
nepodařilo vyřešit. Zvolený přístup byl vysoce progresivní, avšak nepodařilo se aktualizovat soubor odběratelů měsíčně, sjednotit jejich číslování v koncernech, změnit
toky informací stanovené Federálním statistickým úřadem. Našlo se jiné řešení, které spočívalo ve zpracování agregovaných informací, čímž byly požadované výstupy automatizovaně zabezpečeny v blocích: dodávky pevných paliv, zdroje a dodávky plynů,
velkoodběr a soc. odběr elektřiny a tepla, nákladní přeprava, dopravní prostředky
a spotřeba pohonných hmot. V rámci RUIS byla úloha realizována v r. 1985.
Závěrem konstatujeme, že v průběhu řešení byly výsledky výzkumu realizovány
akty řízení a automatizací úloh a všechny plánované realizační výstupy byly splněny.
Realizovány budou ještě opatření ministra paliv a energetiky k vývoji zásob a prováděcí pokyny k žádostem o palivové základny, jejichž vydání bylo nutno odložit pro
opožděné vyhlášení vyhlášek Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí.
V závěrečném oponentním řízení úkolu bylo konstatováno, že výstupy byly realizovány a řešení se považuje za úspěšné.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ • РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ
ОТНОШЕНИЯ ПОСТАВЩИК-ПОТРЕБИТЕЛЬ В ВЕДОМСТВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА ТОПЛИВ И
ЭНЕРГИЙ
Инж. Ян К е р б е р
Целью решения было способствовать обеспечение балансового равновесия на входе и выходе в отношении к народному хозяйству. Первое задание решило вопросы снабжения, а второе ведение распределение топливной базы. Неотъемлемой частью решения
была автоматизация работ в центре« Имея в виду, что на входе отношения постввгцикпотр«»читчль являются основной частью снабжения, были решены его фазы - планирование, организация, оперативное управление, статистика и контроль. В этих рамках решились автоматизация планированных расчетов, оперативное наблюдение за процессами
и статистика, "а выходе решились автоматизация учета топливных баз, методика заявлений, контроль реализации и с ним связанная статистика сбыта топлива. Результаты исследований были также реалиаоввны в положении Государственной плановой комиссии.

SUPPLIER-CUSTOMER RELATIONS IN THE BRANCH OF THE FEDERAL MINISTRY
OF FUEL AND ENERGY
Jan Kerber, Engr.
The solution was aimed at ensuring the balance equilibrium at the input and
output in relation to national economy. The first theme solved the problems of
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supply and tlie second theme the distribution of the fuel base. An inherent part of
the solution was automation of works in the centre. With regard to the fact that,
at the input side, supplier-customer relations are a part of suppply, its phases
such as planning, organization, operative control and statistics and control were
solved. Automation of the planned calculations, operative monitoring of processes
and statistics were solved within this scope. Automation of evidence of fuel bases,
methodics of requests, checks of realization and subsequent fuel sale statistics
were solved at the output. The investigation results have been realized in the
order of the State Planning Committee.

LIEFER-ABNEHMERBEZIEHUNGEN IM RESSORT DES FODERALMINISTERIUMS Ft)R BRENNSTOFFE
UND ENERGIE
Dipl.-Ing. Jan Kerber
Ziel der Losung hiess der Sicherung des Bilanzgleichgewichtes am Ein- und
Ausgang in Beziehung auf die Volkswirtschaft beizutragen. Im ersten Teil wurden die
Fragen der Versorgung und im zweiten Teil diejenigen der Verteilung der Brennstoffbasis gelost. Ein untrennbarer Teil der Losung war die Automatisierung der Arbeiten
im Zentrum. Mit Beriicksichtigung dessen, dass am Eingang die Liefer- und Abnehmerbeziehungen ein Teil der Versorgung sind, wurden ihre Phasen - Planung, Organisierung, operative Leitung und Statistik und Konstrolle gelost. In diesem Rahmen wurde
die Automatisierung der geplanten Berechnungen, operaLiver Verfolgung der Prozesse
und Statistik gelost. Am Ausgang wurde die Automatisierung der Evidenz der Brennstoffbasen, Methodik der Ansuchen, Kontrolle der Realisierung und darauf anzukniipfende Brennstoffabsatzstatistik gelost. Die Forschungsergebnisse wurden in Verordnung der staatlichen Planungskommission realisiert.
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Automatizované zpracování palivových
a energetických základen a jeho využití pro plánování

Ing. Jan Pisko, Ing. Emanuel Rod

1. flVOD
Palivové základny /dále PZ/ mají základní význam při uplatňování dlouhodobé
palivoenergetické politiky státu.Jejich stanovením se v konkrétních podmínkách dává
souhlas k nové výstavbě, modernizaci základních fondů z hlediska energetických možností státu. PZ se vydávají jen pro spotřebiče# které svým výkonem nebo spotřebou
převyšují hranice stanovené novelizovanou vyhláškou SPK č. 1O4/1985 Sb /dříve 58/
1972/. Před zahájením prací na Úkolu byla agenda PZ u gestora FMPE vedena pouze ručně, přičemž rozsáhlost je dokumentována cca 10 tis. PZ vydanými pro pevná paliva a
7 tis. pro plynná paliva. Aktualizace údajů a zejména pak rozhodování a kontrola
na základě této rozsáhlé agendy se jevily jako velice obtížné. Proto Federální ministerstvo paliv a energetiky /FMPE/ zadalo VČPEK /dříve VČEPE/ v roce 1981 v rámci resortního úkolu "Řízení subsystému DOV v resortu FMPE" úkol řešit automatizovanou evidenci palivových a energetických základen. Celkový popis tohoto resortního
úkolu je uveden v článku Ing. J.Kerbera: "Dodavatelsko - odběratelské vztahy v resortu FMPE", který je uveden v tomto sborníku. Výchozími podklady pro práci na dílčím úkole byly materiály zpracované v roce 1980 "Technický projekt automatizace
palivových základen" a "ťfvodní studie" k úkdlu. V technickém projektu byla vymezena
účast jednotlivých organizací spolupracujících při řešení úkolu, a to:
VťJPEK /dříve vťÍEPE/ - vedení prováděcích

projektů

Resortní koncernové výpočetní středisko při gen.řed.fiPP - provozovatel úlohy
Prací na úkolu se dále zúčastnila nelá řada organizací, především pracovníci
oddělení palivových základen odboru 41 FMPE, v.p. Svazu invalidů META, SEI C S R ,
SEI SSR. Postup úkolu byl pravidelně kontrolován v rámci celkového řešení informačního systému FMPE, na poradách Komplexní racionalizační brigády vytvořené pro tento úkol a na kontrolních dnech k úkolu.
2. CÍLE tíKOLU
V ťjvodní studii /I/ byl vymezen předmět řešení:
- upřesnění pracovního postupu při určování palivových základen /PZ/
- zkvalitnění informačního zabezpečení rozhodovacího procesu určování PZ
- automatizace zpracování podkladů pro rozhodování v oblasti PZ a kontrola realizace vydaných PZ
- využití úlohy PZ pro účely řízení hospodaření s palivy a energií na úrovni FMPE
- integrace úloh v rámci řízení palivoenergetického komplexu a pro řízení odbytu
na úrovni FMPE.
Rozhodnutí o určení PZ je poměrně složitý proces, ve kterém se zohledňují stanoviska řady organizací, které posuzují:
- rozvoj organizace /souhlas dává příslušná VHJ a ustydni orgán/
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- rozvoj oblasti /zatím se obligatórne neprovádí, doporučuje se posouzení KNV/
- oprávněnost nové PZ /vyjádření ústředního orgánu investora, který posuzuje ekonomiku, možnost společné investice, celospolečenský význam/
- druh paliva /vyjadřuje se gestor na základě vydávaných limitů SPK a použité technologie, možnost zajištění dodávek posuzuje dodavatel/
- oprávněnost požadovaného množství /součástí žádosti o PZ je výpočet potřebného
množství energie. Státní energetické inspekce provádí toto posouzení na vyžádáni
gestora/.
Na základě rozboru rozhodovacího procesu byl v Technickém projektu zpracován
nový návrh postupu při určování PZ. Návrh zachovával funkce dodavatelských organizací, nositelů limitů a gestora, nově byly zapojeny orgány státní energetické inspekce a orgány státní správy. Orgánům státní energetické inspekce měla být svěřena významná úloha správce registru PZ a předpokládala se decentralizovaná údržba určité
Části báze dat. Plány v tomto směru zůstaly nerealizovány vzhledem k tomu, že státním energetickým inspekcím bylo určeno jiné poslání.
Další body podle vymezeného předmětu řešení v OVodní studii byly zabezpečovány
v plném rozsahu.
3. POPIS INFORMAČNÍHO SYSTĚMU PRO AUTOMATIZOVANĚ SLEDOVÁNÍ PALIVOVÝCH ZÁKLADEN
Na základě procesu určování PZ byl zpracován projekt informačního zabezpečení
/2/ s následujícími cíli:
- zajistit evidenci PZ z oblastního hlediska /kraj, okres, město/ a resortního hlediska
- zajistit evidenci všech fází při určování PZ
- kontrolovat náběh a plnění PZ
- sledovat plnění limitů
- řešit problematiku tzv. sdružených investic /více investorů se podílí svým limitem
na celkové investici/
- evidovat instalované spotřebiče jako nedílnou součást výměru PZ s jejich příslušnými charakteristikami.
Informační systém s takovými možnostmi je představován rozsáhlou údajovou základnou a softwarem pro zpracování informací.
Pracovně byl informační systém PZ rozdělen do nezávislých datových fází, jejichž vzájemné vazby jsou zobrazeny na obrázku na následující straně.
Jednotlivé datové báze obsahují záznamy s následující strukturou /údaje, které
jednoznačně určují záznam jsou podtrženy/:
KONVERZE /kód dodavatele, -.odběratele podle evidence dodavatele, číslo spotřebního
místa/
Báze KONVERZE představuje převodník mezi číslováním odběratele paliva podle dodavatele a číslováním spotřebních míst. Tím je zajištěna návaznost
na subsystém i iiBYT u dodavatelů paliv.
Identifikační číslo organizace /IČO/
SPOTREBNÍ MÍSTO /č.spotřebního místa, IČO, název, adresa, PSČ, kraj, okres, způsob
dopravy, žel. stanice, resort, VHJ, katastr.číslo /IČÚTJ/, identifikační
číslo zdroje/
Báze SPOTŘEBNÍ :•; -, > obsahuje základní údaje o odběrateli paliv. Spotřební
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Báze "PZ identifikace"
A

Báze "Kvali- Báze "Množství
tativní znaky paliva na PZ"
paliva"

Limity

Registr
organizaci FSÚ

B

Matriční
soubor
odběratelů
Báze "Spotřební
místo"

Báze "Sku- Báze "Kontečnost"
verze"
Odbytová
statistika

Číselníky

Báze "Spotřebiče"

t

B

Katalog spotřebičů

místa mají v databázi automaticky přidělená čísla. Software dovoluje provádět výběry z této databáze podle různých hledisek, nejvíce se používají výběry podle resortní příslušnosti /resort, VHJ/, podle území /kraj, okres,

PZ - IDENTIFIKACE /č.palivové základny, č.spotřebního místa, druh PZ, gestor, nositel limitu, datum vystavení PZ, doba platnosti PZ, kód dodavatele, rok
uzavřeni hospodářské smlouvy, množství HS podle čtvrtletí, odběrová křivka,
poznámka/
Báze PZ-IDENTIFIKACE obsahuje nezbytné údaje o palivové základně. Pole
"č.spotřebního místa" obsahuje údaj, kterým je tato báze napojena na příslušné údaje v bázi SPOTREBNÍ MÍSTO. Výběry se provádějí podle nositele
limitu, kódu dodavatele.
KVALITATITVNf ZNAKY PALIVA /č.palivové základny, druh paliva, výhřevnost, zrnění
od, zrnění do, obsah popele, obsah síry/
Báze je napojena přes pole "č.palivové základny" na bázi PZ IDENTIFIKACE.
Důležitá je zejména pro PZ na tuhá paliva.
MNOŽSTVÍ PALIVA NA PZ /č.palivové základny, druh paliva, rok, množství, max.hod.
odběr, letní odběr, zimní odběr/
Báze je zapojena přes "č.palivové základny" a "druh paliva" s bázemi KVALITATIVNf ZNAKY PALIVA a PZ IDENTIFIKACE. Výběry se provádějí přes jednoznačnou identifikaci záznamu.
SKUTEČNOST /č.spotřebního místa, druh paliva, dodavatel, rok, množství/
Do databáze se ukládají údaje o skutečných dodávkách paliva do příslušného
spotřebního místa. Dodávky se ukládají v úrovni bilančního třídění paliva
na základě převodníku KONVERZE. Výběry se provádějí přes jednoznačnou identifikaci záznamu.
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LIMITY /fondodrzitelsky resort, druh paliva, rok, množství/
Databáze obsahuje 1j mity rozepisované SPK pro jednotlivé fondodržitele.
KATALOG SPOTŘEBIČ8 /kód spotřebiče, JKPOV, druh spotřebiče, typ topeniště, výhřevná plocha, název, výrobce, kód hořáku, příkon, jednotka výkonu, výkon,
účinnost, záruční paliva, výhřevnost, zrnitost, obsah popela, obsah vody,
teplota měknutí, teplota tání, teplota tečeni/
Katalog představuje základní seznam spotřebičů na tuhá, kapalná, plynná
paliva a elektrickou energii s uvedením jejich parametrů.
Výběry se provádějí podle základní idenfitikace záznamu, podle výrobců/
SPOTREBIČE /číslo spotřebního místa, číslo provozu, číslo spotřebiče, kód spotřebiče, rok uvedení do provozu, provozní hodiny, počet hořáků, druh hořáků,
příkon, líčinnost, kód odlučovače, výška komínu/
Tato datová báze je zapojena přes pole "číslo spotřebního místa" s bází
SPOTŘEBNÍ MÍSTO a přes pole "kód spotřebiče" s bází KATALOG SPOTŘEBlCB.
Naplněním této ba/
„ícr.avá přehled o jednotlivých spotřebičích a jejich parametrech v .-..m-.n spotřebním místě. Výběry se provádějí podle základní identifika. <• Oznamu, podle roku uvedení do provozu.
Zbývající datové báze jsou podpůrné. "Registr organizací FSťJ" slouží k automatizované kontrole a aktualizaci příslušnosti spotřebitele s PZ k resortu a VHJ.
Báze "Číselníky" je určena ke kontrolním účelům a pro evidenci výstupních sestav.Obsahuje číselníky druhů paliv, dodavatelů, nositelů limitů, gestora, VHJ,
topenišE, výrobců kotlů.
4. POSTUP Pftl NAPLŇOVÁNÍ DATOVÝCH BÁzf
Nezávislost datových bázi a na druhé straně jejich provázanost umožnila postupné naplnění a provedení celé řady kontrol. Jkol naplnit výše popisované datové báze byl složitý zejména v organizačním zabezpečení, žádoucí bylo rovněž v maximální
možné míře využít informací z již existujících automatizovaných úloh. Proto je subsystém evidence PZ napojen na evidenci velkoodběratelů plynů v českých plynárenských
podnicích, kde jsou uloženy základní údaje o PZ plynných paliv.
U kapalných paliv byly převzaty PZ od dosavadního gestora GR Slovchémia Bratislava. Ruční pořizování dat sn omezilo na tuhá paliva a elektrickou energii. Pro
zachycení celého souboru informací u těchto paliv byly navrženy vstupní formuláře,
pracovní postup kódování údajů a další nadstavbové možnosti přímé aktualizace údajů
v databázích. Databáze PZ tuhých paliv se postupně naplňovala od roku 1982. Od konce roku 1983 je evidence v plnér provozním stavu. PZ kapalných a plynných paliv byly přebírány do jednotné ,ia..;v.- iuje v letech 1983 a 1984.
Organizačně bylo •; . • . .u „pečit návaznost na subsystémy odbytu u dodavatelů
paliv. Dodavatelům v re.;'T':U !M"Ľ byla specifikována struktura požadovaných magnetických pásek. S mimores
•• •, ,\x dodavateli /chemopetrol, Benzina, Slovchémia/byly uzav1
řeny dohody o pravit
• iJ
magnetických pásek se skutečnými dodávkami paliv.
Automatizovaně je ti'
>.•:• /ibcipečena kontrola realizace palivových základen,
sledování náběhu a p

.

Databáze "KONVERZI!" , . •
paliv na základě vstupu <
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•• !•: rekonstruovaných energetických zařízení.

;• základem pro toto sledování, se udržuje u tuhých
izovaných do příslušného formuláře.

Systém ukládání skutečnech dodávek do databáze "SKUTEČNOST" je znázorněn na
následujícím obrázku.

dodavatelé paliv
subsystém "ODBYT"

PROGRAM
"KONVERZE"

tuhá

Q

databáze
"SKUTEČNOST"

nezařazení
dodávky

tekutá a plynná
paliva

Magnetické pásky od dodavatelů paliv se přebírají pololetně v určených termínech.
tfroveX automatizace odbytu u Uhelných skladů zatím nepokročila do té míry, aby
bylo možné využít magnetopáskových medií. Kontrola plnění palivových základen se u
tohoto dodavatele provádí jednorázovým šetřením.
Databáze "KATALOG SPOTREBIÍÍ8" představuje katalog, který má v současné době
cca 900 typů spotřebních zařízení /převážně kotle, dále plynové generátory, pece,
příp. různá technologická zařízení/. Jako vstupní formulář pro děrování byl navržen
"katalogový list" na němž jsou uvedeny sledované parametry spotřebiče /příl. 1/.
Katalogová věta pro jeden typ spotřebiče má rozsah 173 míst a obsahuje jednak slovní popisné údaje /druh spotřebiče, typ spotřebiče, specifický parametr/, dále kódové údaje /jednoznačný kód spotřebiče, kód podle JKPOV, kód výrobce, topeniště, záručního paliva/ a číselné hodnotové iídaje /výkon, účinnost, parametry paliva/.
Pod pojmem "specifický parametr" /řádek 4 až 6 katalogového listu je z důvodu
jednotného katalogového listu pro různé druhy spotřebičů možno volit různé parametry charakterizující daná energetická zařízení. U kotlů je to převážně výhřevná plocha, u plynových generátorů průměr generátoru apod.
Zahrnutí pětimlstného kódu JKPOV do věty o spotřebiči umožňuje výběr skupin
spotřebičů podle zvolených druhů dle členění JKPOV /např. kotle pro ústřední topení
litinové apod./
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ťfdaje pro naplňování katalogu byly získávány z katalogů výrobců a z pasportizace SEI.
Databáze "SPOTREBIČE" obsahuje registr spotřebičů, tj. seznam spotřebičů, které se nacházejí na daném spotřebním místě a další údaje uvedené v kap. 3. Naplňování
této databáze bylo značně náročné na ruční práci s vyplňováním vstupních formulářů,
jelikož se jednalo o rozsáhlý soubor, který v současné době obsahuje přes 20 000
spotřebičů.
Jako zdroje ildajů bylo využito registru zdrojů pro znečišťování ovzduší REZZO
1, pasportizace SEI a SEI, výměrů o přidělení PZ a též dodatečného šetření, při
němž byly prověřovány ťídaje o současném stavu a provozu generátorů a pecí na tuhá
paliva.
5. TECHNIČKE ZABEZPEČENÍ
V roce 1981, kdy začaly práce na prováděcích projektech automatizované evidence PZ byl řešitelům určen počítač ASVT M 4030.1, umístěný v resortním a koncernovém výpočetním středisku při G R ČPP /RKVS C P P / . Jde o střední počítač s kapacitou
vnitřní paměti 1MB, pracující pod operačním systémem DOS ASVT, vybavený diskovými
pamětmi á 29MB. Počítač je vybaven databankovým systémem IRIS /obdoba systému
SESAM u počítačů SIEMENS/, který řešitelé vzali za základ pro ukládání a zpřístupňování údajů. Systém pracuje na principu indexsekvenčního uložení záznamů a dovoluje provádět výběry podle různých hledisek. Další výhodou je možnost zobrazení vybraných informací na terminálu.
Díky databankovému systému jsou výstupy z evidence PZ poměrně jednoduše řešeny.
Uživatel má k dispozici celou řadu standardních naprogramovaných výstupních sestav,
kde je možné volit výběr z databanky, součtová hlediska, podrobnost tisku, časové
období.
Výstupy automatizovaného zpracování
VS1C01 - Přehled podle nositele limitu a org.členění /třídění-nositel limitu, resort+VHJ, iCo, sp.místo/
VS1C02 - Přehled PZ podle nositele limitu a org. členění /s uvedením skutečných
dodávek/
VS1C07 - Přehled PZ plynných paliv podle nositele limitu a org.členění /uvádí se
množství léto, množství zima, max.den, max.hodina, skutečnost/
VS1C03 - Přehled PZ podle nositele limitu a org.členění /ve třídění podle resortů,
územního hlediska, VHJ, ifio, sp.místo/
VS1C04 - Přehled PZ podle dodavatelů /třídění podle kraj, okres, resort, VHJ,
sp.místo/
VS1C05 - Přehled PZ podle územního členění
VS1C06 - Přehled PZ podle dodavatelů-uhelné sklady /třídění podle území/
VS1C08 - Přehled PZ podle dodavatelů /třídění podle dodavatele, resortu, VHJ,
sp.místo, druh paliva/
VS1C09 - Přehled PZ podle územního členění /dtto jako sestava VS105 s uvedením skutečností/
- Přehled PZ podle čísel výměrů PZ
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VS2PL1 - Přehled PZ v VO plynu /"nová" sestava pro plynná paliva/
VS19O3 - Výpis z registru spotřebičů
Z databáze "Spotřebiče" se pořizují výstupní sestavy o spotřebičích podle podobných výběrových a třídících hledisek. Navíc lze požadovat třídění podle doby uvedení do provozu a zajistit tak výběr spotřebičů podle skupin stáří.
6. VYUŽITÍ AUTOMATIZOVANĚ EVIDENCE PZ
Svým obsahem má úloha evidence palivových a energetických základen nadresortní
charakter. Uživatelům jsou předávány výstupní sestavy, které využívají:
a/ gestor F M P E při

-

posuzování žádosti o novou PZ
evidenci a kontrole PZ
hlášení pro SPK
sestavování návrhu pětiletých plánů
úvahách o vlivu paliv na životní prostředí
zpracování výhledových plánů odbytu
zpracování podkladů pro odbor hospodaření palivy a energií

b/ spotřebitelské resorty při
- evidenci Pz
- evidenci rozhodujících spotřebičů
- kontrola náběhu nových kapacit
c/ dodavatelé při
- projednání DOV
- zpracování plánu odbytu
- náběhy nových kapacit
d/ KNV při
- zpracování oblastních energetických generelů, nebo generelů městských aglomerací
- oblastním řízení energ.hospodářství, posuzování žádostí o PZ
- evidenci PZ příslušného KNV
•/ Státní energetické inspekce při
- posuzování žádosti a kontrolní činnosti
- hodnocení spotřebičů v oblasti

£/ SPK
- informace o vybraných palivových základnách
g/ VťfPEK
- pro úkoly výzkumného charakteru /zpracování teplárenského atlasu, výzkum
strukturalizace PEK/.
7. ZAVER
ťJkoly vymezené v "Úvodní studii" /I/ byly splněny. Systém zpracování informací o palivových a energetických základnách je v rutinním provozu ve výpočetním
středisku G R CPP. Zabezpečena je funkce správce registru palivových základen, která byla převedena do RKVS C P P . Pro práci správce registru byl zpracován a přijat
•eznam jeho činností.
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ffloha evidence PZ na počítači nemá v rámci informačního systému FMPE co do rozsahu řešení obdoby. Vybudována je rozsáhlá datová báze, kterou hodláme v průběhu
8.5LP dále využívat a vylepšovat. Pro zlepšení práce pracovníků odd. palivových základen a po instalaci počítače PDP 11/44 v budově FMPE se předpokládá vybudování
terminálového pracoviště v tomto oddělení. Navrhuje se v souvislosti se zavedením
novelizované vyhlášky o PZ automatizovaně vydávat výměny palivových základen.
Datové báze PZ se dále předpokládá využívat při řešení modelových situací pro
odbor odbytu FMPt a pro směrné energetické generely.
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COMPUTERIZED PROCESSING IN FUEL AND ENERGY BASES AND ITS USE IN PLANNING
Jan Pisko, Engr., Emanuel Rod, Engr.
Automation of evidence of fuel and energy bases is surveyed. Data base content
and hardware of the system, survey of output reports and utilization of computerized evidence are described.
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AUTOMATISIERTE BEARBEITUNG DER BRENNSTOFF-

UND ENERGIEBASEN UND IHRE AUSNUTZUNG

BEI DER PLANUNG
Dip.-Ing. Jan Pisko, Dipl.-Ing. Emanuel Rod
Der Beitrag bringt eine Übersicht über die Automatisierung der Evidenz der
Brennstoff- und Energiebasen. Inhalt der Databasis sowie maschinelle Ausrüstung
/Hardware/ des Systems, Übersicht der Ausgangstabellierlisten und Ausnutzung der
automatisierten Evidenz werden beschrieben.
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POZNÁMKA

Realizační výstupy víceúrovňového systému řízení

Ing. Jaroslav Kučera, Karel Baron, prom. mat.

tfkol státního plánu RVT P 04-125-402 "Víceúrovňový systém řízení důlní výroby
v podmínkách VHJ koncernového typu" koordinuje od r. 1983 Výzkumný ústav palivoenergetického komplexu v Praze, který převzal tuLo činnost po delimitaci VÍEPE.
Hlavními řešiteli jsou vtfPEK Praha, OKR AR, k.ií.o. a OKR AM, k.ú.o. Realizátory
jsou pro nehmotné výstupy VťJPEK, pro hmotné výstupy výrobkové povahy OKR AM,k.ii.o.,
a hmotné výstupy zavedení řídicích systémů OKD koncern GŘ a OKR Důl l.máj, k.p.
Úvodní oponentura úkolu byla v červenci 1980, úkol byl zařazen do státního
plánu v termínu od 1. ledna 1981 do 31. prosince 1988. 1. průběžná oponentura se
konala v prosinci 1982. Projektované neinvestiční prostředky na řešení jsou 94 mil.
Kčs.
Z rozhodnutí SKVTRI a FMPE byl sice úkol v termínu 1.1.1986 převeden ze státního plánu do resortního plánu RVT, jeho obsah, záměry a cíle zůstaly nezměněny
stejně jako projektované realizační výstupy, jimiž se budeme dále zabývat.
Projekt úkolu obsahuje 13 realizačních výstupů hmotné i nehmotné povahy. Můžeme je rozdělit do tří skupin:
- realizační výstupy nehmotné povahy, jejichž realizátorem je VtÍPEK;
- realizační výstupy výrobkové povahy, jejichž realizátorem je OKR AM,k.ú.o., který
také potvrzuje DOV na finální dodávky těchto technických prostředků;
- realizační výstupy typu zavedení ASŘ a ASŘTP, jejichž prvním realizátorem je OKR
Důl l.máj a některé další doly v koncernu OKD i v koncernu ULB.
Třetí skupina realizačních výstupů je závislá na vývoji investiční výstavby
realizátorů věcně i termínově, proto se předpokládá, že projektované termíny budou
během 8. pětiletky měněny.
Dále popíšeme v tomto článku jednotlivé realizační výstupy. Podrobně se budeme
zabývat především první a druhou skupinou a těmi, jež už byly dokončeny. U ostatních
uvedeme termínové a věcné záměry a jejich zajištěnost z pohledu současného stupně
poznání.
REALIZAČNÍ VÝSTUP 1 - VYDAT TYPOVÝ NÁVRH SYSTÉMU ftfZENf. DSLNÍHO KONCERNOVÉHO
PODNIKU
Realizátor VťJPEK Praha, zpracoval dílčí úkol 2 - VÍPEK, projektovaný termín
zahájení realizace 1981, nehmotný realizační výstup.
Tento materiál byl vydán v prosinci 1981 jako podklad k projektování víceúrovňového systému řízení důlní výroby na úrovni studií a projektových záměrů. 200 výtisků se setkalo s neobyčejným zájmem technické veřejnosti resortu i projekčních
organizací. Na základě tohoto materiálu byl ustaven "Klub uživatelů výsledků úkolu
P 04-125-402", tedy všech zájemců o výsledky řešení a pro ně bylo po celou dobu
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řešení zabezpečováno pravidelné informování o postupu, záměrech a výsledcích, ťízký
kontakt měli řešitelé především se všemi báňskými projekčními organizacemi, které
projektují hlubinné doly i s jednotlivými koncerny a koncernovými podniky. Veliký
zájem o tento materiál vyvolal potřebu jeho nového vydání v polovině roku 1982 znovu ve 200 kusech. Zásluhou tohoto základního koncepčního realizačního výstupu je
v současné době víceúrovňový systém řízení několikanásobně naprojektován ve stavbách 8. a 9. pětiletky. Tento realizační výstup byl uplatněn i na resortním vzdělávacím středisku v Havířově, kde se stala tématika víceúrovňového systému řízení
integrální součástí celé řady kurzů.
REALIZAČNÍ VfSTUP 2 - VYDAT TYPOVOU KONFIGURACI PODNIKOVĚ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
PRO OBJEDNÁVKY 8. PĚTILETKY
Realizátor VÚPEK Praha, zpracoval dílčí úkol 6 - VlÍPEK, projektovaný termín
zahájení realizace 1984, nehmotný realizační výstup.
Realizační výstup byl zadán v prosinci 1984 jako účelová publikace a předán
všem koncernům, koncernovým podnikům s hlubinnou těžbou a báňským projekčním organizacím. Materiál je zpracován velmi konkrétně, obsahuje účelové konfigurace počítačů SMEP pro jednotlivé uzly počítačové sítě víceúrovňového systému řízení důlní
výroby pro potřeby bilancí, objednávek i projektování. Návrhy obsahují ceny jednotlivých součástí konfigurací i návod na vytváření účelových variant podle podmínek
dolů, pro které se konfigurace použijí. Návrh vychází ze zkušeností, které byly
získány při provozování výzkumných konfigurací SM 4-20 a SM 3-20, ze spolehlivostní analýzy na základě technických podmínek SMEP a potřeb řízení důlní výroby i ze
závazných publikovaných podkladů kancelářských strojů o nabídkách konfigurací pro
rok 1985 a později. Je jen škoda, že tyto "závazné sliby" /viz účelové publikace
"Výbéru"/ nejsou dodavatelem plněny /viz přepínač spol. sběrnice, modul meziprocesorovdho spojení a další/. Tato publikace kladně ovlivnila proces implementace počítačů SMEP na dolech resortu a její obsah je součástí celé řady projektové dokumentace investiční výstavby v resortu. Zájem o ni projevily i organizace nedůlního
charakteru.
REALIZAČNÍ VYSTUP 3 - VYDAT TYPOVOU PROGRAMOVOU DOKUMENTACI SYSTÉMU ftfzENf D 8 L N Í
VffROBY
Realizátor VUPEK Praha,zpracovatel dílčí úkol 7 - VťÍPEK a dílčí úkol 3 - OKR
AM, projektovaný termín zahájení realizace 1985, nehmotný realizační výstup.
V roce 1981 hledali řešitelé s ohledem na koncepci úkolu, která vycházela z počítačů SMEP, možnosti maximálního využití dostupného /známého nebo publikovaného/
software byl nakonec zamítnut z důvodů, které podrobně rozvádíme v /2/ /viz seznam
literatury/. Bylo rozhodnuto vyvinout pro informační centrum podniku databankově
orientovaný parametrický software s označením GIN a pro stavebnici počítačově orientovaného řídicího stanoviště modulární software s označením DISAM. Jen yi^ Komunikaci mezi uzly počítačové sítě bylo možno výhodně použít publikovaný softwarový
systém SYRPOS /dodavatel Kancel. stroje/. Naše rozhodnutí se ukázalo jako velmi
správné jednak proto, že oba vyvíjené programové produkty se jeví jako vhodné, rychle a málo pracně implementovatelné a je o ně velký zájem v resortu i mimo resort.
Zmíněný systém SYPROS jsme objednali již v roce 1983, lež stále není dodán, i když
je už /jako/ dodáván Kancelářskými stroji od roku 1984. Proto jsme byli nuceni
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urychleně v roce 1985 zahájit práce na vlastním software komunikace mezi počítači,
protože jednání s KS,k.ú„o., ani zoufalé požadavky o zákrok z úrovně ústředních
orgánů uplatňované na oponentních řízeních a kontrolním dnu nevedly k nápravě.
Ukazuje se, že o spojování systémů SMEP do sítí, což je základní vlastnost
těchto počítačů uvedená v technických podmínkách, nechce nikdo slyšet a hlasy uživatelů jsou opomíjeny. Jako argumentaci uvádíme, že po neúspěšné poptávce dodávky
dvou spojených počítačů SMEP s komunikačním software pro Důl l.máj v roce 1985 u
KS,k.ú.o. jsme dle platných a doporučených postupů vedli rozpor přes statutární
zástupce dodavatele a odběratele, statutární zástupce VHJ až na resortní úroveň.
Rozhodnutím resortů byl smír, který vyústil v příkaz realizovat tuto dodávku "spřažených počítačů" podle § 311 HZ. Dodavatel odmítl takovou smlouvu vlak podepsat,
a my jsme museli ustoupit, protože arbitráž a nová "anabáze" až na resortní úroveň,
která by mohla ukáznit dodavatele, časově ohrozila schválení stavby, což jsme nemohli riskovat.
Výsledný stav ja takový, že jsme vlastními silami propojili počítače a vyřešili software spojení. Výše uvedené uvádíme jen proto, abychom ukázali, proč tyoový
software má tři složky:
- software informačního centra GIN
- software řídicích stanovišt DISAM /dispečerský systém AM/
- komunikační software VSŘ.
Tento software byl vyvinut a ověřen a je již v současné době k dispozici. Pro
software GIN již podepsal VUPEK dvě hospodářské smlouvy na jeho dodávky mimo projektovanou výzkumnou realizaci na Dole l.máj. Jde však o rozdílné typy programového
vybavení a proto je i způsob realizace rozdílný.
Software informačního centra GIN je databankově orientovaný parametrický programový systém určený k řešení mnoha uživatelských úloh na rozsáhlé terminálové síti.
Je použitelný na počítačích SM 4-20 a vyšších systémech této řady. V rámci úkolu
je datově naplňován při implementaci v podmínkách Dolu l.máj. Jako typový prostředek je připraven pro opakované použití v jiných podmínkách, které je nutno datově
implementovat. Pracnost implementace je závislá na odlišnosti aplikačních podmínek
od podmínek již dříve realizovaných. Dodávky pro investiční výstavbu zabezpečuje
VÚPEK ve smyslu vyhlášky 181/82 FMTIR § 26 až § 30.
Software řídicího stanoviště DISAM je modulární programový systém pro zpracování dat z výrobních procesů předzpracovaných mikropočítačovými koncentrátory dat,
jejich grafickou prezentaci na československé barevné semigrafice ODI s možností
přímé zpětné vazby do procesu a s informační zpětnou vazbou prostřednictvím důlního
provedení displeje s technologickou klávesnicí. Tento software vznikl jako součást
vývoje řídicího stanovište /real.výstup 9/ a je integrální součástí tohoto výrobku.
Jeho výrobcem je OKR AM,k.ú.o., a dodává ho jako finální dodavatel. V praxi to znamená opět při každé dodávce implementovat software pro dané podmínky.
V rámci úkolu je software implementován jednak pro řídicí stanoviště Darkov
a pro řídicí stanoviště úpravny Darkov. Přesto se však ukazuje jako možné dodat
software samostatně případným zájemcům o vlastní implementaci, případně pro adaptaci pro takové podmínky, pro které nebude OKR AM.k.ú.o., dodávat řídicí stanoviště
formou finální dodávky. Takové požadavky již vznikají z oblasti uranoveného hornictví a některé koncernové podniky uvažují o zkvalitnění svých "klasických" dispe-
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činku. Pro tyto účely je připravena programová dokumentace, manuály a vlastní softwarový produkt, jež budou dodávány rovněž jako opakovaná realizace ve smyslu vyhl.
181/82 FMTIR.
Komunikační software VSŘ je systém pro přenos datových zpráv v síti počítačů
SM 4-20, respektive v síti počítačů SM 4-20 a jim podřízených mikropočítačů typu
Intel 8080. Software je ukončený a ověřený v laboratorních podmínkách VÚPEK/AM
/dva SM 4-20, 4MMS 800/. Přesto, že ho řešitelé ověřili a dospěli k závěru, že na
něm lze realizovat cílový záměr víceúrovňového systému řízení, považují ho za prozatimní řešení do doby, než KS,k.ú.o. budou schopny a ochotny dodávat propojené systémy. Důvod pro tento názor spočívá v tom, že komunikace mezi počítači je natolik
systémová záležitost, že její "aplikační" řešení by vytvářelo legislativní problémy
v případě ochoty a pohotovosti dodavatele k dodávkám sítí nebo aspoň propojených
počítačů. Řešitelé věří, že se v tomto směru v 8. pětiletce zlepší podmínky. Pokud
by do ukončení úkolu nedošlo k nápravě, jsou připraveni tento software dodávat do
resortu také s ohledem na skutečnost, že bude i provozně ověřený.
REALIZAČNÍ VÝSTUP 4 - ZAVÉST PODNIKOVOU POČÍTAČOVOU ijflf NA DOLE l.MŽJ
Realizátor OKR Důl l.máj, řešitel dílčí úkol 6 - VÍPEK, projektovaný termín počátku realizace 1986, realizační výstup typu zavedení ASfi.
V roce 1985 byly
z investic. Realizace
ní výstavby nepůjde s
turu hvězdicové sítě,
1990.

realizovány dodávky prvních dvou počítačů informačního centra
bude v roce 1986 zahájena. S ohledem na zpožďování investičnejvětší pravděpodobností realizovat do roku 1988 celou strukale jen jednu větev. Celá sít může být realizována až v roce

REALIZAČNÍ VÝSTUP 5 - ZAVČST SYSTEM OPERATIVNÍHO ftfZENf VÝROBY KONCERNU OKD
Realizátor OKD, koncern, Ostrava, řešitel dílčí úkol 1 - OKR AŘ, projektovaný
termín počátku realizace 1987, realizační výstup typu zavedení ASŘ.
V průběhu řešení se dospělo k poznání, že na 4. úrovni řízení, tzn, především
na generálním ředitelství koncernu musí být operativní řízení řešeno v úzké návaznosti na taktické řízení. Z těchto důvodů bylo řešení oproti zadání /jen operativní řízení/ rozšířeno i o oblast taktického řízení a pro obě tyto oblasti byly řešeny relativně samostatné realizační výstupy, kterými jsou Koncernové řídicí stanoviště /pro operativní řízení/ a Koncernové informační centrum /pro taktické řízení/'.
Pro oba tyto realizační výstupy byl pak dle harmonogramu zpracován v termínu
k 31.12.198^ prováděcí projekt. Vzhledem k zvolenému stavebnicovému řešení s postupnou realizací se podařilo v předstihu již značnou část automatizovaných úloh obou
realizačních výstupů zavést do užívání. Zbývající části budou odzkoušeny a zavedeny
do užívání až po inovaci centrální výpočetní techniky, nebo? na spávající technice
nelze již z kapacitních důvodů nic zavádět.
Souhrnně lze konstatovat, že řešení je pro koncern OKD značným přínosem, neboS se podařilo v předstihu otevřít a připravit k realizaci nové progresivní směry
a přístupy dalšího rozvoje automatizace jako jsou víceúrovňové databankové systémy
pro vrcholové řízení, interaktivní systémy pracující v reálném čase, tvorba a využití počítačových sítí, využití personálních počítačů pro racionalizaci práce vedoucích pracovníků, využití matematických metod a modelů k zvýšení vypovídacích
schopností zpracovávaných informací, jakož i celá řada dalších poznatků nezbytných
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k realizaci přechodu automatizovaného zpracování informací z dosavadní extenzivní
na jeho intenzivní formu, která má být v koncernu realizována při inovaci centrální výpočetní techniky.
REALIZAČNÍ VfSTUP 6 - PŘEDAT PROJEKČNÍM ORGANIZACÍM RESORTU TYPOVĚ PODKLADY PRO
PROJEKCI ASR VÝROBNÍCH KAPACIT 8. PĚTILETKY
Realizátor VlJPEK, řešitel dílčí úkol 2 a 7 - VťÍPEK,dílčí úkol 3 - OKR AM,
projektovaný termín počátku realizace 1984, nehmotný realizační výstup.
Při formulaci realizačního výstupu v roce 1980 si řešitelé ne zcela konkrétně
uvědomovali obsah tohoto realizačního výstupu. Jeho formulace vycházela jen z vědomí potřeby zabezpečit u projektantů dostatek podkladů pro projektování vyvíjeného řídicího systému v takovém předstihu, aby byly včas projekčně pokryty opakované
realizace a tím i efektivnost ííkolu RVT. První 3 roky řešení a lízká konkrétní spolupráce s báňskými projekty na investiční přípiravě výstavby Dolu Darkov, ale i výstavbě Hodonín II a další ukázaly, co je vlastně třeba. Eylo třeba zpracovat materiál, který umožní zpracovat projektový úkol bez přímé účasti řešitelů úkolu a úvodní projekt s nezbytnou účastí dodavatelů výsledků úkolu, ale bez jeho řešitelů. Vydali jsme proto tento realizační výstup ve třech částech
- příručka projektanta VSR /9/84/
- výtah z prováděcích projektů /3/85/
- projekční podklady technických prostředků 1. a 2. řídicí úrovně /6/85/
Velmi rozsáhlý materiál jsme nechali posoudit širokému plénu odborníků na řízení, techniku i projektování a předali ho projekčním organizacím. Tyto projekční
podklady budou platit do dokončení úkolu, pak budou inovovány a doplněny zkušenostmi z realizace v rámci realizačního výstupu 8 - Typový projekt ASR důlní výroby.
REALIZAČNÍ VÝSTUP 7 - ZAVĚST V Y R E S E N Ý SYSTÉM ŘÍZENÍ PODNIKU NA DOLE l.MÁJ
Realizátor OKR - D°il l.máj, k.p., Karviná, řešitel dílčí úkol 2 - vtfPEK, termín počátku realizace 1987, realizační výstup typu zavedení ASR.
Řešení úkolu jako celku směřuje k zavedení tohoto realizačního výstupu v závislosti na vývoji investiční výstavby Dolu Darkov.
REALIZAČNÍ VÝSTUP 8 - VYDAT TYPOV? PROJEKT ASR D 8 L N Í VÝROBY
Realizátor - VÍPEK, řešitel dílčí úkol 2 - VťTPEK, termín počátku realizace
1988,

nehmotný realizační výstup.
Tento realizační výstup je zobecněním všech dosažených výsledků v úkolu a je

základem jeho opakovaných realizací.
REALIZAČNÍ VÝSTUP 9 - ZAVĚST VÝROBU ŘÍDICÍCH STANOVlBŤ PRO HLUBINNĚ DOLY
Realizátor OKR AM,k.ú.o., řešitel dílčí úkol 3 - OKR AM, k.ú.o., termín počátku realizace 1986, hmotný realizační výstup výrobkové povahy.
Tento realizační výstup byl v projektu úkolu formulován původně jako nehmotný
/Předat výrobní dokumfintaci řídicího stanoviště OKR-Bastro/. Při prvním oponentním
řízení byl výstup "zpevněn" na hmotný a v druhém oponentním řízení byl "zpevněn"
termín počátku realizace o jeden rok. Stavebnice řídicího stanoviště na počítačovém
principu je zásadní inovací báňských dispečinků jak v měřicí, vyhodnocovací a zobra-
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zovací části, tak v prostředcích dorozumívací techniky. Do stavebnice patří i realizační výstupy 10 a 11 a 12, jejichž realizace v roce 1985 vytváří predpoklad zabezpečení tohoto realizačního výstupu. V OKR AM se připravuje výroba 2 kusů ročně
v hodnotě 17 mil.Kčs. Pro rok 1986 se plánuje 1 ks v hodnotě 8,5 mil.Kčs. Tato realizace je potvrzena HS na finální dodávku CŘS Darkov. Pro rok 1987 jsou potvrzeny
finální dodávky LŘS Darkov a LŘS úpravna Darkov, následující dodávky ULB - JD Hodonín, OKR - Důl PG, OKR - Důl CSM, OKR - Důl l.máj, LŘS Mír, OKR - Důl l.máj, LŘS
Barbora.
REALIZAČNÍ VÝSTUP 10 - ZAVĚST VÝROBU KONCENTRÁTORO* DAT A D 8 L N Í H 0 DISPLEJE
Realizátor OKR - AM, k.ví.o., řešitel dílčí úkol 3 - OKR AM, projektovaný termín počátku realizace 1985, hmotný realizační výstup výrobkové povahy.
Formulace realizačního výstupu byla změněna na druhém průběžném oponentním řízení po zastavení dalšího vývoje důlní verze koncentrátoru dat v nevýbušném provedení. Vývoj koncentrátorů dat a důlního displeje byl v roce 1985 ukončen. Výroba
8 kusů v roce 1986 je v OKR AM zajištěna. V cílovém roce 1989 se plánuje výroba 20
kusů v rozsahu 5,6 mil.Kčs.
Předmětem realizačního výstupu jsou mikropočítačové koncentrátory dat na bázi
mikropočítačů MMS800 Tesly Kolín. Byla vyřešena stavebnice na jednotné HW i SW bázi,
na jejímž základě byly dosud řešeny tyto konkrétní koncentrátory dat:
- MVK 100 - /sběr informací z porubů a předků/
- MBK 100 - /sběr informací bezpečnostních mimo CH^/
- MUK 100 - /sběr informací z úpravny/
- MMK 120 - /koncentrátor pro metanometrii/
- MHK 100 - /koncetrátor hlasového výstupu/
Druhou částí realizačního výstupu je výroba důlního displeje v nevýbušném provedení spolu s technologickou klávesnicí, který je vzdáleně připojitelný k SM 4-20.
REALIZAČNÍ VÝSTUP 11 - ZAVČST VÝROBU ClDEL OVĚŘENÝCH NA LOKALITĚ* DARKOV
Realizátor OKR AM, řešitel dílčí úkol 4 - OKR AM, projektovaný termín počátku
realizace 1985, hmotný realizační výstup výrobkové povahy.
Původní termín realizace byl projektován na rok 1986. Na druhé průběžné oponentuře bylo navrženo urychlení o jeden rok. Tento termín byl splněn. Do výroby OKR
AM byla zavedena tato čidla vyvinutá v úkole:
MST Ol/U
ASI3
SPN10
RS1

-

měření CH 4
anemometr
snímač proudové náročnosti
reflexní snímač

PDK10

- snímač polohy kombajnu.

V roce 1985 bylo vyrobeno 70 kusů čidel v celkovém finančním objemu 1,2 mil.
Kčs, tedy s předstihem.
REALIZAČNÍ VÝSTUP 12 -ZAVĚST VÝROBU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU PRO KONCENTRÁTORY DAT
A D8LNÍ DISPLEJ
Realizátor OKR AM.k.ú.o., řešitel dílčí úkol 4 - OKR AM, projektovaný termín
realizace 1985, hmotný realizační výstup výrobkové povahy.
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Původní termín realizace byl projektován na rok 1986. Na druhé průběžné oponentuře bylo řešení urychleno o jeden rok. Je ukončen vývoj zařízení, které umožňuje
vzdálené připojení koncentrátorů dat na počítač řídicího stanoviště a vzdálené připojení nevýbušných důlních displejů k počítači řídicího stanoviště. V cílovém roce 1989 je potvrzena výroba 12 souprav v ceně 0,33 mil.Kčs, tento objem je potvrzen
již pro roky 1987 a 1988. Pro rok 1986 je potvrzena výroba 6 souprav v ceně 0,16
mil.Kčs.
REALIZAČNÍ VYSTUP 13 - gAVĚST AS&TP ÚPRAVNY DO DOLE PARKOV
Realizátor OKR - Dli l.máj, k.p. Karviná, řešitel dílčí \íkol 5 - OKR AM,k.ú.o„,
projektovaný termín počátku realizace 1987, realizační výstup typu ASŘTP.
V dílčím úkolu 5 byl v roce 1985 ukončen prováděcí projekt ASRTP úpravny Darkov, HS s OKR AM na dodávku řídicího stanoviště úpravny a velínů technologií jsou
podepsány na rok 1987. Vlastní realizace je závislá i na vývoji investiční výstavby
úpravny Darkov, jejíž první výrobní proces odkamenění bude zprovozněn v 2. polovině
r. 1986.
ZÁVER
Zkvalitňování řídících procesů si vyžaduje práci s velkým množstvím dat a informací, které jsou potřebné k optimální variantě rozhodnutí. Do popředí proto zákonitě vstupuje výpočetní a řídící technika, která významným způsobem ovlivňuje
a nadále bude ovlivňovat řídící proces důlní výroby.
Literatura
/I/ Kolektiv: Typový návrh systému řízení výroby, výzkumná zpráva VťJPEK, 1981
/2/ Kolektiv: Návrh programového systému, výzkumná zpráva VťJPEK, 1982
/3/ Kolektiv: Víceúrovňový systém řízení důlní výroby v podmínkách VHJ koncernového
typu, výzkumná zpráva VťJPEK, 1984
/4/ Kolektiv: Vývojový projekt CŘS-LŘS, výzkumná zpráva, OKR AM, k.ii.o., 1984
/5/ BARON, K., p.m.: Koordinace 1985, VťJPEK, 1985
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- реалиаацмонные выводы материального характера /изделия/, ревлизатором которых
является ОКР f отдел автоматизации и механизации, который также подтверждает
отношения поставщик-потребитель для окончательных поставок этих технических
средств;
- реализационные выводы типа внедрения АСУ и АСУТП, первым реализатором которых
является ОКР, шахта Первомайская, и некоторые другие шахты в концерне ОВД и
концерну УЛБ.
Третья группа реализационных выводов зависит от развития капитального строительства ,у реализаторов с точки зрения материалов и сроков; поэтому предполагается, что проектированные сроки будут меняться в течение Ь-ой пятилетки.

REALIZATION OUTPUTS OF A MULTI-LEVEL CONTROL SYSTEM
Jaroslav Kučera, Engr.,

Karel Baron, p.m.

The re.ijizatjon outputs of a multi-level control system are divided into
three groups:
- realization outputs of non-material character, realizing organization is the Research Institute of the Fuel and Energy Complex;
- realization outputs of product character, realizing organization is OKR, Department for Automation and Mechanization, which also confirms the supplier-customer
relations for final deliveries of these technical means;
- realization outputs regarding introduction of the automatized control systems
and automatized control systems of technological processes; the first realizing
organizations are OKR Shaft of the 1st May and some other shafts of the concerns
I'IKD and

ЧЬИ.

The third group of realization outputs depends on the development of the capii.i.1 construction at the realizing organizations as to the subjects and terms and,
therefore, it. is presumed that the projected terms will be changed during the 8th
five-year plan.

KliALTS-'^KUNGSAUSGANGE DES MEHRSTUFIGEN LEITUNGSSYSTEMS
Dipl.-Ing. Jaroslav Kučera, Karel Baron, p.m.
Dor Beitrag bofasst sich mit den Realisierungsausgängen des Themas des mehrstufigen Leitungbsystems, die in drei Gruppen verteilt sind:
- Realisierungsausgänge nichtmateriellen Charakters, deren Realizátor das Forschungsinstitut des brennstoffenergetischen Komplexes ist;
- Realisierungsausgänge Erzeugnischarakters, deren Realisator OKR Automatisierung
und Mechanisierung ist, das auch die Liefer-Abnehmerbeziehungen in Finallieferungen dieser technischen Mittel bestätigt;
- Realisierungsausgänye bei Einführung der automatisierten Leitungssysteme sowie
der automatisierten Systeme der Leitung der technologischen Prozesse, deren
erste Realisatoren OKR Schacht 1 Mai und einige weitere Schächte im Konzern
OKD sowie im Konzern ULB sind.
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Die dritte Gruppe der Realisierungsausgänge ist von der Entwicklung des Investitionsaufbaus beim Realisator sachlich sowie terminmässig abhängig, deshalb wird
es vorausgesetzt,dass die projektierten Termine im Verlauf des 8. Fünfjahrplan geändert werden.
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Výsledky výzkumu systémů řízení
v koncernech s povrchovou těžbou

Ing. Mirko Holásek
Na základě úvodního oponentního řízení konaného dne 26.9.1980 byl do plánu RVT
na 7. pětiletku zařazen resortní úkol č. R 04-125-304 "Vybrané oblasti systémů řízení koncernu s povrchovou těžbou"»
Organizací odpovědnou za úkol jako celek je vťÍPEK. Řešení
účasti hlavního kooperanta k.ú.o. vtfHU Most, který řešil dílčí
úzké spolupráci s budoucími uživateli z obou podkrušnohorských
mů řízení v koncernech s povrchovou těžbou byl zaměřen na tyto
DÍf č.
Dťf č.
DťT č.
DÍ č.

10
20
30
40

probíhalo za spoludkoly v údržbě a v
revírů. Výzkum systédílčí úkoly:

"Realizace projektu homogenizace uhlí"
"Dispečerský systém koncernů"
"Informační systém pro přípravu a řízení odbytu uhlí"
"Progresivní inovace systému údržby".

Cílem řešení celého úkolu bylo dosáhnout po realizaci výsledků řešení zvýšení těžby
o 1 až 2 procenta zlepšením řízení při zrovnoměrnění dodávek.
Jádro řešitelského kolektivu ve VtJpEK tvořily profese hornická /3/, elektro
/4/, strojní / 4 / a energetická /!/. Většina řešitelů absolvovala postgraduální kursy systémového inženýrství a třem z nich byla v průběhu řešení udělena hodnost
kandidáta věd.
Po celou dobu řešení byla intenzivně využívána výpočetní laboratoř mostecké
pobočky s počítači SM 3/10 a JPR 12, a to jak pro účely programování, tak i pro
ověřování navržených systémů v laboratorních podmínkách.
Plánované náklady 13 mil. Kčs byly dodrženy.
VÝSLEDKY ŘEŠENÍ
DťJ č. 10 "Realizace projektu homogenizace uhlí" řeší řízení těžby a dopravy
uhlí na k.p. Doly Nástup Tušimice /DNT/ v reálném čase, při čemž se dosahuje plného vytížení odtahových linek a míšení tak, aby jeho kvalita byla i krátkodobě v tolerančním pásmu. Těchto výsledků se dosahuje při respektování následujících požadavků odběratele:
- počet přepnutí pasových vozů oproti dosavadní situaci nesmí být větší než dvě,
- počet sesypávajících rypadel nesmí být větší než tři,
- možnost variantnosti řešení.
Variantnost řešení při tom byla dosažena
- možnortí řídit lom ve třech režimech: ručním, poioautomatizovaném a automatizované;
- možností volit jedno z pěti řešer>í v automatizovaném režimu;
- možností libovolného řešení v poioautomatizovaném režimu kvalitovým dispečerem?
přitom počítač kontroluje, zda je respektován požadavek plného vytížení pasových
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linek a požadované kvality; nesplnění hlásí. Kromě toho řada chyb, pokud se jich
kvalitový dispečer při rozhodování dopustil, je okamžitě hlášena;
- možností libovolného řešení v ručním režimu, přičemž počítač hlídá jenom plné
využití pasových linek a nehlídá splnění kvality. Tento způsob byl do řešení volen proto, aby měl kvalitový dispečer možnost vyjít z havarijní situace třeba
i za cenu dočasného porušení kvality. Rovněž počítač hlídá řadu chyb, kterých se
dispečer případně dopustil.
Řešení úkolu bylo modelováno a výstupy předvedeny budoucímu uživateli na počítaSi. K realizaci úkolu "Homogenizace" koncernový podnik přistupoval v situaci, kdy
hlavním kriteriem byla výše dosažených těžeb a jakákoliv regulace znamenala omezování těžby. Navíc i primitivní řízení homogenizace uhlí, prováděné provozem, přinášelo potřebný zisk v dobropisech. Lze proto konstatovat, že na koncernovém podniku nebyl, až do nedávna, žádoucí ekonomický tlak na zavedení systému homogenizace. I za
této situace se na úkolu pracovalo stále. Byla ustavena KRB, odzkoušena funkčnost
zařízení RADOM, SM 3/10, terminálů rypadel a našlo se i řešení umístění pracoviště
kvalitového dispečera. Za hlavní problém je nutno spatřovat nedostatek spolehlivých,
s dostatečnou přesností pracujících vah, nasazených přímo na jednotlivých rypadlech.
V době vyskladnení technického projektu považoval řešitel za takové váhy typ SEN 4,
které se následně při zkouškách neosvědčily. Ale ani další v CSSR existující váhy
/např. radioizotopové váhy z Tesly Liberec, tenzometrické váhy RUKOV Rumburk/ nemohou svými parametry požadovaný úkol splnit. Tento úkol, tj. vážit kontinuálně s přesností - 8 %, a to bez ohledu na podmínky provozu, zejména vibrace a změny polohy kolesového výložníku, není doposud vyřešen. Na základě požadavku FMPE byla zpracována
zpráva "Analýza objemového měřiče natěžených hmot", ve které je kromě přehledu
a charakteristiky všech dostupných vah uveden i prvotní návrh fázově modulovaného
světelného měřiče těživa, který by měl mít několik základních předností. Je stejně
bezdotykový jako izotopové pasové váhy, ale nevysílá žádné škodlivé záření. Je te- *
dy naprosto bezpečný jak při montáži, tak při použití. Světelné záření, které vysílá, je takové, že očím nevadí a navíc oči s ním nepřijdou do styku. Nevadí mu vibrace a šikmá poloha, což jinak jsou dva faktory, se kterými, s výjimkou izotopových
vah, jsou věčné problémy.
ťÍD S.20 "Dispečerský systém koncernů" byl zaměřen na výzkum dvou prototypových
řešení centrálních řídících stanovišt /CŘS/:
- CŘS lokality s kolejovou dopravou /CŘS Sverma/
- cfts lokality s pasovou dopravou /CŘS Chabařovice/.
Příprava informačního systému na CRS Sverma probíhala z hlediska postupu ve
dvou etapách:
- V první etapě bylo dosaženo poměrně dobrých výsledků při novém nasazování provozně neověřených technických prostředků /RADOM - JPR 12, DISPRO/ a při nasazování
přenosových prostředků SIPS se speciálními klávesnicemi a tablem. Zkoušení těchto
prostředků včetně ADIS probíhalo na k.p. Doly V.I.Lenina /DVIL/ za úzké spolupráce s výrobci zařízení /VZMA, Tesla Strašnice, Tesla Pardubice/, přičemž bylo využito programů vytvářených jak pro zkoušení, tak i provozní nasazení tzv. malých
verzí informačního systému dopavy ISD a informačního systému velkostrojů ISV pro
počítač JPR 12 v oddělení ASŘ k.p. DVIL.
- Vlastní realizace informačního systému podle systémového řešení pokračovala v druhé etapě tvorbou rozsáhlého programového vybavení nadřazeného počítače SM 3/20,
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rozsáhlými úpravami nasazených technických prostředků a tvorbou nového programového vybavení JPR 12. V tomto období byla řešena řada problémů rázu technického
i programátorského, zejména v souvislosti s údržbou přenosových zařízení, které
se podařilo vyřešit pouze pro přenosovou sít RADOM. Tyto problémy byly podtrženy
mnohokrát diskutovanou nízkou provozní spolehlivostí počítače SM 3/20 na cfts Sverma, nízkou úrovní služeb Kancelářských strojů Teplice a pomalým rozvojem vlastní
údržby výpočetní techniky k.p. DVIL. Koncem roku 1985 byl počítač SM 3/20 mimo
provoz - pracovníci Kancelářských strojů odvezli k opravě desky počítače, které
nebylo možné opravit na místě.
Při návrhu cfts lomu Chabařovice se vycházelo z těchto skutečností:
- Cfts plní současně úlohu dispečinku závodu a podniku,
- na úrovních technologických celků /TC/ budou vytvořeny systémy AIS TC vybavené
počítači JPR 12-R,
- časový horizont rozhodování dispečera se pohybuje v rámci jedné směny až jednoho
dne,
- statistické zpracování dat bude prováděno na počítači SM 4 ve výpočetním středisku podniku.
Na všech TC s dálkovou pásovou dopravou jsou postupně nasazovány systémy, které v reálném čase sledují a vyhodnocují provoz TC. Na lomu Chabařovice tak postupně vzniknou tři podsystémy /S10-uhlí, S30 a S50-skrývka/. Každý z těchto podsystémů
je vybaven počítačem JPR 12-R. Na hierarchicky vyšší úrovni je budován dispečerský
systém S00 jako centrální řídící stanoviště závodu a koncernového podniku. Tento
systém je vybaven počítačem JPR 12-R s diskovou pamětí. Systém S00 navazuje na další hierarchickou úroveň tvořenou systémem S100 ve výpočetním středisku podniku. Propojení jednotlivých úrovní po informační stránce zajištuje přenosový systém MIKROSIPS
^MPS - řešitelem a výrobcem je VZMA Most/, jehož řídící stanice zastává úlohu telekomunikačního procesoru. Tento navržený systém bude poskytovat cRs spektrum informací potřebných k rozhodování a volbě cílů, příslušných k zajištění stanovené těžby
uhlí. Tato činnost přísluší jedině cfts, nebof pouze toto rozhodovací místo má v rámci koncernového podniku komplexní přehled o celém podniku.
Řešení cRs Chabařovice bylo v druhé polovině 7. 5LP vyjmuto z resortního plánu
a je řešeno jako koncernový úkol, na kterém se podílí v podstatě 4 partneři: VtÍHU
/subsystém S30 a S50/, k.p. Palivový kombinát A.Zápotockého /PKAZ/ /subsystém S1O/,
VZMA /MIKROSIPS/ a VTÍPEK /systém S00/. Systém S00 byl koncem roku 1985 oživen v laboratorních podmínkách. Počátkem roku 1986 je plánována instalace systému v nové správní budově koncernového podniku PKAZ, postupné oživení, zkušební a ověřovací provoz.
V roce 1987 se předpokládá dokončení a připojení posledního subsystému S10.
DlJ č. 30 "Informační systém pro přípravu a řízení odbytu uhlí" byl zahajován
jako pokračování resortního úkolu č. 275 s cílem dokompletovat některá dílčí řešení
v rámci koncernu HDB a představoval řadu drobných úkolů. Zde je nutno vyzvednout
zejména vybudování geobanky,která přináší zrychlení a zpřesnění důlně technických
výpočtů, zkvalitnění podkladů pro návrhy otvírek, relativní úsporu mzdových nákladů
ve výši 112 tis. Kčs ročně. Umožní zhodnocení využitelných nebilančních zásob v rozsahu cca 40 tis. tun ročně. Při příhodné odbytové situaci představuje přínos 1,6
mil. Kčs ročně po roce 1985.
DtJ č„ 40 "Progresivní inovace systému údržby" byl zaměřen na inovaci systému
údržby technologických celků řady TC 2. Byla zpracována řada zpráv a jak vyplynulo
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z oponentního posudku vedoucího OPZF-GR SHD Most, mají pro racionalizaci údržby význam zejména tyto zprávy:
- Systémové řešení přípravy dat pro plánování údržby
- Návrh systému diagnosticko-analytické činnosti v údržbě základních prostředků
na k.p. Doly J.Fučíka /DJF/ v Bílině
- Hospodaření s náhradními díly - Pracovní návrh organizační směrnice
- Vymezení odpovědnosti za komplexní péči o základní prostředky
- Zásobník prací a možnosti jeho využití v podmínkách SHR
- Systémové zpracování automatizace cyklických oprav těžebních strojů
- Katalog vybraných montážních skupin těžebních strojů a zařízení - KU 800 a převodovky dálkové pasové dopravy
- Tvorba datové základny opravárenských úkolů
- Zabezpečení technické a technologické přípravy opravárenských činností
- Katalog vybraných montážních skupin - "Dálková pasová doprava š 1800 mm - shazovací vůz SV-1800K-0LDP"
-, Analýza prováděné renovační technologie na lomových podnicích SHR
- Renovační technologie navařováním pro vytipované součásti
- Pracovní normy pro opravy těžební technologie
- Technologické postupy a časové limity pro opravy rypadla KU 8OO
- Modul evidence vybraných pracovních sil a prostředků pomocné mechanizace
- Modul evidence vybraných ND a materiálů
- Modul plánovaných oprav
SHRNUTf DOSAŽENÍCH P O Z N A T K B PRl R E B E N Í A BUDOVÁNÍ SYSTÉMU* ŘÍZENÍ V KONCERNECH
S POVRCHOVOU TĚŽBOU
Na základě řešení automatizovaného informačního systému /AIS/ a centrálního
řídícího stanoviště /CŘS/ na dole Jan Sverma a rovněž ze zkušeností při řešení homogenizace těženého uhlí na k.p. DNT lze zobecnit řadu poznatků, které mohou být
užitečné při řešení obdobné problematiky v 8. 5LP.
V prvé řadě se ukazuje, že není nadále únosné, aby si uživatel sám vypracovával prováděcí projekty. Pracovníci uživatele nemohou plně nahradit profesní týmy
Báňských projektů. Tento způsob projekce je nevýhodný také proto, že získané projektové zkušenosti nebudou využity při projekci obdobných systémů na jiných dolech.
Způsob výstavby formou technického rozvoje neumožňuje důsledné kontroly především termínů jako při investiční výstavbě a je po všech stránkách /časové, finanční, kapacitní/ náročnější, neboE řada akcí, které by měli provádět profesionální
pracovníci dodavatelů, se provádí neefektivně a často i ne na zcela profesionální
úrovni uživatele. Výstavba AIS i ASR, zvláště při opakované realizaci by se měla
proto provádět formou investiční výstavby. Toto konstatování ovšem úzce souvisí
s faktem, že neexistuje dodavatel, který by dodal alespoň technické části "na klíč".
Pokud takový dodavatel nebude, bude se AsR na povrchových dolech rozvíjet velmi pomalu a s řadou neúspěchů. Podle naší představy by úlohu dodavatele ASR měly převzít
KSK za předpokladu projekce Báňských projektů.
Velkým problémem je i počítačová technika. V době, kdy začínalo řešení úkolu
CRS Sverma, byl k dispozici malý výběr výpočetní techniky /v podstatě RPP 16 a JPB
12/. V současné době je výběr nepoměrně větší, avšak jak ukázal vývoj posledních
let, má tento fakt i negativní důsledky. V obou podkrušnohorských revírech nebyla
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stanovena jednotná linie technických prostředků, což sebou nese zásadní problémy
při opakovaných řešeních i při servisu. Jednou z nectností počítačového trhu u nás
je jeho nepříliš stabilní sortiment, což nutí podniky k nakupování konfigurací,
které jsou právě dostupné, a počítače se teprve postupně dokompletovávají. Toto je
zásadní chybou /i když často jedinou možností/; znamená to opětovné zasahování do
již oživeného technického systému a je příčinou zvýšené poruchovosti.
Prakticky všechny dosavadní AIS 1 ASŘ na povrchových dolech se budovaly tímto
způsobem a jejich výsledky, především co se týče spolehlivosti, jsou známy. Jediným správným východiskem je, podle našeho názoru, orientace na problémově orientované komplety /POK/ dodávané výrobcem. Je samozřejmé, že aby byl určitý POK pro výrobce ekonomicky zajímavý, je nutné, aby měl zajištěn odbyt určitého minimálního
počtu systémů. Rozhodující dlohu by měly sehrát GR a příslušné výzkumné ústavy. GR
by měla rozhodnout o zásadních směrech rozvoje ASŘ v revírech a orientaci na příslušný a jednotný typ výpočetní techniky a výzkumné ústavy by měly ve spolupráci
s odbornými útvary podniku zpracovat typová řešení pro první aplikace.
Dalším zásadním problémem je otázka servisu. Při současné vysoké poruchovosti
počítačové techniky a dlouhých termínech oprav dojde u uživatele velmi rychle ke
ztrátě důvěry v celý systém AIS nebo ASft. Otázky rychlého a kvalitního servisu jsou
proto pro vybudování systému absolutně prvořadé. Současné zkušenosti ukazují, Se takové služby nelze očekávat od výrobce /jsou známy i několikaměsíční termíny oprav/.
Domníváme se, že s ohledem na vysokou koncentraci počítačové techniky v revíru je
nutné vybudovat centrální servisní středisko, vybavené sadami náhradních dílů k provádění oprav výměnným způsobem. Běžné opravy vadných bloků by prováděli pracovníci
střediska ve vybavené vlastní dílně, složitější opravy by se prováděly v servisních
střediscích výrobce.
S ohledem na specifičnost povrchových dolů /velké prostory, vysoká rozptýlenost objektů, problémy s kabely atd./ jsou pro AIS i ASR životně důležité přenosové systémy a na jejich spolehlivosti závisí výsledek. Na dolech již byla odzkoušena řada přenosových systémů, ale zatím se špatnými výsledky. Přenosové systémy pro
povrchové doly lze v zásadě rozdělit na kabelové a bezdrátové. Zásadní otázkou
u kabelových systémů na povrchových dolech je právě vlastní přenosový kabel. Zkušenosti především se systémem SIPS ukazují, že např. systém SIPS se nepodařilo uvést
do provozu na dolech DNT, DJS, vfiSA a jinde právě pro nespolehlivost kabelových
tras /i když negativní roli sehrála i vyšší poruchovost systému a jeho naprosto
nedostatečný servis/. Máme obavy, aby podobný osud nepotkal i nový přenosový systém
MPS-1. Na základě zkušeností s provozem jednotlivých druhů přenosových systémů vidíme jako jedinou možnost použití bezdrátových přenosů, eventuálně s kombinovanými
přenosy kabelovými, avšak po pevných linkách. Na několika dolech je v provozu bezdrátový přenosový systém RADOM, který přesto, že jiš není technicky nejnovější a
zpočátku s ním byly určité problémy, dokazuje, Že bezdrátové přenosy mají na povrchových dolech budoucnost. Přímo z provozu systému RADOM vyplývají následující
zkušenosti: Systém RADOM řízený minipočítačem tak, jak je používaný na dole Jan
Sverma, lze v podstatě použít i pro jiné AIS nebo ASR při respektování určitých
omezujících podmínek daných technickými parametry a podmínkami výrobku, jako např.
menší přenosová rychlost, nemožnost okamžitého kvitování zprávy, omezení dosahu
do 10 km bez rekonstrukce atd. Při návrhu jeho použití na rypadlech je především sapotřebí optimálně volit umístění jeho jednotlivých částí. Je třeba si uvědomit, Se
pro přenos je použita vysoká frekvence /stovky MHz/, a proto je zapotřebí umistovat
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antény na vrcholy konstrukcí, radiobloky s ohledem na co nejkratší vzdálenost koaxiálního kabelu k anténě a blok logických obvodů co nejblíže ke zdrojům informací
/terminálům, čidlům atd./. Použití zařízení RADOM bez řídícího minipočítače není
vhodné, nebot řídící jednotka RADOM nedokáže zobrazit dekadická čísla a ani není
možné tyto instrukce do PROM paměti zařízení zakódovat. Vývoj přenosových systémů
lze předpokládat následovně:
Především pro použití přímo v důlní části nebudou vhodné tzv. distribuované
počítačové systémy, neboť vyžadují pro vzájemné propojení velmi kvalitní, většinou
koaxiální kabely. Pokud se osvědčí zařízení MPS-1, je nezbytné jej vybavit možností
bezdrátového přenosu. Nejperspektivnější se však zdá být generace zařízení RADOM,
která má být k dispozici v roce 1986.
V rámci řešeného úkolu byly jako standardní zobrazovací prostředky použity
obrazovkové terminály a mozaikové tiskárny. Jako nestandardní pak technologická
tabla typu MOZAIKA a PRAGOTRON. Jsou to prvky velmi názorné i vhodné pro použití
na dispečincích povrchových dolů. S ohledem na jejich značnou složitost a komplikované připojení k počítači však doporučujeme jejich rozsah použití minimalizovat.
Pro všechny informace, u kterých je to možné, používat obrazovkové terminály a pouze pro zásadní přehledové informace použít tabla MOZAIKA a PRAGOTRON.
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Направление в будущее показывает, что концентрация проектной деятельности в
н.п. Баньске проекты является необходимой. В облаОи технических средств надо ориентироваться на систеынонеправленные комплекты, поставленные предприятием-изготовителем.
С учетом высокой концентрации вычислительной техники в бассейнах необходимо
создать центр обслуживания.

RESULTS OF INVESTIGATION OF CONTROL SYSTEMS IN CONCERNS WITH OPENCAST MINING
Mirko Holásek, Engr
Experiences and investigation results of the control systems are demostrated
on the construction of the control system of Jan šverma and Chabařovice opencast
mines and on the coal homogenization system o£ the Nástup mine. These experiences
from projecting, choice of technical means and the realization proper are generalized.
Furthermore, main results of the solution of innnovations of technological
assemblies maintenance are given.
Concentration of the project activity in Báňské projekty in the future proved
to be necessary. An orientation to problem-oriented complexes supplied by the manufacturer is necessary in technological means.
With respect to high concentration of the computer technique in the mine
districts, it is necessary to build up a service centre.

ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG DER LEITUNGSSYSTEME IN TAGEBAUKONZERNEN
Dipl.-Ing. Mirko Holásek
Im Beitrag werden Erfahrungen und Ergebnisse der Untersuchung der Leitungesysteme anhand des Aufbaus des Leitungssystems des Tagebaus Jan šverma und des
Leitungssystems des Tagebaus Chabařovice und des Systems der Kohlenhomogenisierung
der Grube Nástup angegeben. Die Erfahrungen aus Projektierung, die Wahl technischer
Mittel sowie die Realisierungen eelbst werden verallgemeinert.
Weiter sind Hauptergebnisse der Lösung der Innovation der Wartung technologischer Gruppen angeführt.
Für die Zukunft hat es sich gezeigt, dass Konzentration der Projektlerungetätigkeit im Nationalunternehmen Báňské stavby unentbehrlich ist. In technischen
Mitteln ist Orientierung auf problemorientierte, vom Hersteller gelieferte Komplette notwendig.
Mit Bezug auf hohe Konzentration der Rechentechnik in den Revieren 1st ев nötig ein Servicezentrum aufzubauen.
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Rozvoj systému řízení v oblasti pracovní síly

Ing. Miroslav Sulzer

V průběhu 7. pětiletky byl v ostravské pobočce ústavu řešen hlavní iíkol SPEV
"Rozvoj systému řízení v resortu paliv a energetiky" s cílem "zdokonalování resortního systému řízení v prioritním podsystému práce s lidmi, vypracovávání technických
projektů a řešení potřebných metodik pro úspěšnou realizaci, a to i na bázi výpočetní techniky". V návaznosti na tento hlavní souhrnný cíl byly v rámci dílčích úkolů
specifikovány cíle:
- zpracovat návrh datové báze v podsystému práce s lidmi pro úroveň FMPE - koncern,
- navrhnout systém řízení některých oblastí sociálního rozvoje v mostecké aglomeraci - normativy sociální vybavenosti a formy teritoriální racionalizace,
- zpracovat opatření k optimalizaci náborové struktury mládeže pro hornické učební
obory,
- doporučit změny ve stylu řízení výchovného a vzdělávacího procesu učňovského dorostu v učebních i studijních hornických oborech,
- poskytnout podklady ke zdokonalování programování a plánování kádrového, personálního a sociálního rozvoje v resortu paliv a energetiky.
Na řešení úkolu bylo vynaloženo 6.193 tis.Kčs, ročně na úkolu pracovalo v průměru
11 pracovníků, z toho 8 vysokoškoláků a 3 středoškoláci. Kooperace s jinými organizacemi a náklady na SAPO činily 860 tis. Kčs.
ťíkol byl rozdělen do 3 dílčích úkolů, jednotlivé etapy v dílčích úkolech byly
vesměs ukončovány oponentními řízeními.
Výsledky řešení včetně realizace jsou následně popsány podle jednotlivých dílčích úkolů.
VÝZKUM A REALIZACE PRIORITNÍCH ÚLOH ROZVOJE SYSTĚMU ŘÍÍEHÍ V PODSYSTÉMU PRÁCE
S LIDMI
V rámci tohoto úkolu byl řešen zejména resortní informační systém v podsystému
práce s lidmi jako základní úkol pro rozvoj řízení v resortu paliv a energetiky.
Informační systém byl řešen /a v 8. pětiletce bude pokračovat/ ve třech relativně samostatných částech:
a/ Resortní účelový informační systém /dále jen RťJlS/ je určen pro pracovníky vrcholového řízení FMPE;
b/ Automatizovatelné úlohy podsystému /dále jen AUP/ tvoří širší datovou základnu
pro potřeby řízení odborných pracovníků jednotlivých odborů FMPE;
c/ Analýza informačních toků FMPE - koncerny /dále jen AIT/, která řeší problematiku
státního a resortního výkaznictví a jeho racionalizaci.
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Ad a/ Řešení RťflS
Resortní účelový informační systém zachycuje především syntetické ukazatele
průřezového charakteru za jednotlivé koncerny, přímo řízené organizace, za jednotlivá odvětví a resort celkem.
Při zpracování souboru vstupních ukazatelů a návrhů výstupních displejových tabulek se vycházelo z hlavních rozhodovacích činností a informačních potřeb řídicích
pracovníků úseku pro kádrovou a personální práci, podkladem pro zpracování potřebných dokumentací byly metodické pokyny projektantů IS FMPE.
Základními materiály pro realizaci RÍIS a zahájení zkušebního a rutinního provozu jsou:
- analytickoprojektová dokumentace, která obsahuje seznamy vstupních a výstupních
ukazatelů, jejich bližší charakteristiku a návaznost na dávkové formuláře a displejové tabulky, soubor dávkových formulářů pro vykazující organizace včetně vysvětlujícího komentáře
ke sledovaným údajům; součástí je také schéma hierarchického přístupu k displejovým tabulkám, seznam displejových tabulek a jejich bližší charakteristika, soubor navrhovaných a uživateli schválených displejových tabulek a schéma vyřešení hierarchického přístupu k nim,
- programová dokumentace k jednotlivým displejovým tabulkám specifikuje vstupní
hodnoty, potřebné pro zpracování tabulky, popisuje algoritmus jejich výpočtu
a tisku a předkládá výpis odladěného algoritmu příslušného displejového výstupu.
Vedle těchto prací se kolektiv podílel na pracích spojených s ověřovacím provozem RÚIS a jeho zaváděním do rutinního provozu.
Přehled o řešených oblastech v rámci RťflS podává přiložené schéma.Je možno konstatovat, že v této etapě budování Rťíis v podsystému LID se podařilo zabezpečit
nejdůležitější informační potřeby vrcholových vedoucích pracovníků FMPE.
Ad b/ Řešení AťÍP
Automatizované úlohy podsystému tvoří širší datovou základnu IS FMPE; jejich
realizace slouží pro potřeby řízení odborných pracovníků příslušných odborů a oddělení FMPE; obsahově jsou zaměřeny na automatizované řešení úloh hromadného zpracovávání dat a jejich zaváděním do rutinního provozu by se měly postupně naplňovat informační potřeby FMPE,
V podsystému práce s lidmi byly práce zaměřeny na řešení automatizované úlohy
č. 301 - Evidence FMPE.
Základním cílem řešení této úlohy bylo "...zavedení jednotné soustavy údajů
a poskytování základních informací o pracovnících, funkčních místech, pracovištích
a předpokládaných přijetích /stavy, struktury, pohyb, změny/ pro informační, evidenční a statistické účely a vlastní řídicí potřeby odborných pracovníků 4 uživatelských odborů-výchovy kádrů, organizace a řízení, hospodářsko-správního a obrany".
Vzhledem k rozsahu řešené úlohy bylo rozhodnuto zpracovat nejdříve základní
verzi analytickoprojektové dokumentace s tím, že k jednotlivým výstupům v rámci
stanovených informačních oblastí budou zpracovány samostatné dílčí projektové dokumentace.
Základními výstupy "Evidence FMPE" jsou displejové tabulky a tiskové výstupní
sestavy zpracovávané na počítači PDP 11/34 a setříděné do tzv. informačních oblastí
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výstupů, a to: oblast personální, kádrová., organizační, hospodářsko-správní, oblast
vojenské evidence, oblast předpokládaných přijetí a provozní, uživatelská.
Všechny informační oblasti v rámci dílčích projektových dokumentací jsou vyřešeny a staly se podkladem pro zpracování programové dokumentace a přípravou pro zahájení ověřovacího provozu této úlohy. Vzhledem k rozsahu navrhovaných výstupních
sestav bylo rozhodnuto postupné zavádění výstupů do rutinního provozu s tím, že
tzv. metaevidence bude řešena po roce 1986 jednotně pro všechny zpracované a do rutinního provozu zaváděné automatizované úlohy z ostatních podsystémů.
V současné době realizační práce postoupily natolik, že byle-, možno přistoupit
k zahájení zkušebního provozu a předkládání výstupních sestav a poskytování informací v rámci interaktivního přístupu ve formě displejového obrčzu, případně tiskového výstupu.
Ad c/ Řešení AIT
Analýza informačních toků FMPE - koncerny v podsystému práce s lidmi byla řešena na základě opatření č. 2/1984 ministra paliv a energetiky, které požadovalo
mimo jiné provést racionalizaci vnitroresortního výkaznictví.
Z provedené analýzy vyplývá, že současný stav výkaznictví v podsystému LID
v resortu PE lze charakterizovat jako nedostatečně zabezpečený. Na jedné straně
existují oblasti, kdy se vyžadují příliš podrobné informace a detailní členění ukazatelů /např. v oblasti kvalifikačních struktur a náboru pracovních sil a učňovského dorostu/, na druhé straně zůstává množství oblastí, které informačně nejsou vůbec pokryty /např. problematika pohybu a fluktuace pracovních sil, oblast péče o
pracující, problematika preference hornictví apod./. Vícenásobné vykazování ukazatelů v RÍIS a v předložených výkazech v podsystému LID je zcela ojedinělé a zanedbatelné.
Je nutno však konstatovat, že ještě v průběhu analýzy došlo ze strany FMPE
k podstatné redukci požadovaných výkazů od podřízených organizací. Pro 8. 5LP se
předpokládá další podstatné snížení interního resortního výkaznictví, jehož jádrem
bude především sledování plnění plánu náboru pracovních sil a učňovského dorostu
a plnění systému přípravy a doškolování pracovníků pro jaderné elektrárny. Ostatní
výkaznictví se přesune do zpracovávání ročních rozborů o hospodářské činnosti koncernů a ročních zpráv k výchově dorostu ve středních odborných učilištích.
ftfZENf SOCIÁLNÍHO ROZVOJE RESORTU PALIV A ENERGETIKY VE VYBRANĚ AGLOMERACI /SHD/
Výzkumný záměr byl programově vymezený jako výzkum mechanismů, jimiž dochází
k propojení sociálních zdrojů průmyslu a sociálních zdrojů území, na němž je ústředně řízený průmysl lokalizován.
Uplatněným přístupem se otevírá významný směr intenzifikace sociálního rozvoje,
jako zdroje efektivnosti národohospodářského komplexu, ťfkol byl řešen ve 4 etapách:
a/ Topografie sociálních služeb
Byl získán základní přehled o současném stavu vybavenosti podniků koncernu SHD
sociálními zařízeními. Pasportizace zahrnula 231 samostatných sociálních zařízení
v rámci koncernu, z toho 69 stravovacích, 33 zdravotnických, 18 školských /pro děti předškolního věku/ a 12 zařízení pro učně i vzdělávání dospělých, 43 zařízení
rekreačních, 20 ubytovacích, 12 kulturně osvětových, 5 sportovních a tělovýchovných
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a 19 specifických zařízení. Pro jednotlivá zařízení byly zjištovány ddaje o jejich
lokalizaci, majetkoprávních poměrech, technickém stavu budov, kapacitě a provozních
parametrech zařízení„ Tím vznikl základ pro tvorbu informačního systému o stavu
sociální vybavenosti koncernových podniků i o výkonu podnikových sociálních siužeb.
Hodnotíme-li poznatky o vývoji materiálně technické vybavensti sociálních služeb podniků a organizací SHD, zcela zřetelně se projevuje dlouhodobá nekoncepčnost
a jistá "kampaňovitost" v cílových realizovaných i nerealizovaných záměrech v této
oblasti.
V konkrétním projevu deklarovaných rozsahů sociální funkce podniků SHD v minulosti je patrno, že ještě počátkem šedesátých let se uplatňovala koncepce převážně
podnikového rozvíjení sociálních služeb s cílem: v napojení na pracovní proces rozvíjet prvky socialistického způsobu života. Tento záměr byl vývojem dalších let
"deformován", a to jednak aktuálními potřebami výrobního podniku, který promítá do
své sociální funkce realizaci bezprostředních potřeb svých pracujících, zároveň se
začínají projevovat zájmy a aktuální potřeby společnosti a lízemního celku, jimž se
zakotvuje na půdu sociální funkce podniku řada celospolečensky žádoucích sociálních
aktivit.
b/ Výzkum potřeb pracujících SHD
Výzkumem získané poznatky ukazují na to, že služby v SHD jsou dosud organizovány tradičním způsobem, což je v rozporu s netradičním způsobem výroby. Tuto skutečnost potvrzuje výrazně vyšší nespokojenost pracovníků na odloučených pracovištích
s celým okruhem sociální péče podniku a naopak v průměru vyšší spokojenost s nimi
ze strany TH pracovníků a z řad zaměstnanců pracovní kategorie D, zařazených do
ddržbářských provozů.
Nejdůležitější poznatky k potřebám celého souboru pracujících koncernu SHD
jsou tyto:
0 tom, že práce je převážně chápána jako prostředek k hmotnému zajištění existenční potřeby sebereprodukce v rodiné, svědčí i kladení rodiny a jejich potřeb
na první místa, at: již v obecné struktuře potřeb, tak v jednotlivých souborech sociálních aktivit, spojených s využíváním a hodnocením podnikových služeb. ByC nešlo o předmět výzkumného zájmu, vyznívá z řady lidajů ohrožení této základní existenční potřeby, a to životním prostředím v aglomeraci. Jedním z nejdůležitějších xídajů,
které výzkum postihl, je skutečnost, že více než třetina pracujících koncernu SHD
se hodlá vystěhovat z aglomerace, přičemž skupinu potenciálních migrantů bude tvořit více než 50 % pracovníků mladších 30ti let a 35,2 % pracujících ve věku 30 - 39 let. Většina mladých lidí se chce vystěhovat a tím i fluktuovat a tento záměr je téměř jednoznačně zdůvodňován nezdravým ovzduším a nevyhovujícím životním
prostředím, často podtrženým ještě přímými důsledky na zdravotní stav sebe, rodiny,
dětí.
Dalším zjištěným poznatkem je celkový postoj pracujících SHD k možnostem, ale
hlavně potřebám zvyšování kval i f ik.ace.Uvážírre-1 i , že v aglomeraci a zejména v SHD
jsou soustředěny nejvyšší hodnoty základních prostředků v republice, že produktivnost těchto základních prostředků ie bezprostředně závislá na kvalifikaci jejich
ob'sluhy - potom nelze z našich poznatků vysvětlit, proč v současné době pouze 4 %
pracujících si zvyšují kvalifikaci a do budoucna počítá s jejím zvýšením pouze asi
15 % pracujících. Z daného postoje ke zvyšování kvalifikace vyznívá jistá rezignace
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a nedostatek pracovni perspektivy, nedostatek motivace ke zvyšování kvalifikace.
V minulosti byl totiž poměr pracujících, dále si po ukončení školního vzdělání zvyšujících kvalifikaci, podstatně příznivější než nyní. Zůdrazněme přitom skutečnost,
že pracující jsou vcelku spokojeni s možnostmi, které jim podnik v tomto směru nabízí: nemají zájem, tj. nevidí vazbu úrovně kvalifikace na jednu z existenčních
potřeb, na práci.
Přesto, že výzkum potřeb byl zaměřen pouze na podnikové sociální služby, v jejichž struktuře se péče o životní prostředí neobnowie, uvádějí zde pracující v rozhodujícím objemu své návrhy k zlepšení péče o životní prostředí a navazující péče
o rekreaci a adresují je podniku. Podtrhujeme průkaznost tohoto výsledku - oblast
životního prostředí a komplexu životních podmínek nebyla programově předmětem výzkumu a přesto byla spontánně respondenty uvedena a akcentována.
Tyto výsledky - tj. míra spontánního přesahu tématického zaměření výzkumu do
sféry základních existenčních potřeb - seberealizace v práci a sebereprodukce v rodině spolu s konkrétním ohrožením fyzické existence, manifestovaným jako výrazná emigrační tendence 7 daného prostoru - významně ovlivňují i způsob interpretace a použitelnost vlastních výsledků výzkumu, tj. míru podnikem saturovaných potřeb pracujících prostřednictvím podnikových sociálních služeb.
c/ Výzkum způsobů spolupráce mezi podniky koncernu SHD a národními výbory
Slo o empirický výzkum vztahů mezi národními výbory mostecké aglomerace a podniky koncernu SHD, výzkum vyhledávacího charakteru.
Poznatky můžeme shrnout následovně:
- kontakty mezi NV a podniky koncernu SHD vznikají převážně z iniciativy národních
výborů, jsou zaměřeny na problematiku řešení životního prostředí, vazební a sociální infrastruktury. Podniky koncernu SHD jsou s úrovní spolupráce v těchto
oblastech většinou spokojeny,národní výbory jsou s úrovní spolupráce s ústředně
řízenými podniky nespokojeny, adresátem krajní nespokojenosti je výrazně častěji
koncern SHD, ve srovnání s hodnocením účasti podniků ostatních odvětví na rozvoji sídel aglomerace,
- panuje velká roztříštěnost názorů na žádoucí formy územně odvětvové koordinace,
ale i na žádoucí obsah a úroveň řízení, které má problém koordinace řešit: největší počet námětů se váže k oblastnímu řešení, dále jsou preferována místní řešení, objevují se i jednostranná řešení, tj. buä zvýšit pravomoc národních výborů
nebo zvýšit zodpovědnost celých odvětvových vertikál za stav reprodukce územně
vázaných zdrojů,
- za odvětvové vázané zdroje se v daném prostoru nepovažují finanční prostředky.
Pramenem konfliktu je neochota ústředně řízeného průmyslu tyto prostředky realizovat, a£ již ve výstavbě, nebo provozu zařízení, potřebných pro provoz území,
- z toho důvodu není ani využíván institut sdružování finančních prostřiIků. Problémem nejsou finanční prostředky, ale jejich realizace. Ukazuje se také, že pravomoci národních výborů v nařízení sdružit prostředky by byly využity až v krajním
případě, při vyčerpání jiných možností dohody,
- hodnocení resortní vertikály odvětví paliv v daném prostoru má svou hierarchii?
relativně dobře je hodnocena ochota /k územní spolupráci/ jednotlivých závodů na
místní úrovni, hodnocení podniků ze strany národních výborů se již značně rozchází, výrazně negativně je hodnocen střední článek řízení, tj. koncern SHD.
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Zjistili jsme, že jde o území s vyčerpanou absorbční schopností, území, které
není schopno z vlastních zdrojů regenerovat územně vázané zdroje, ve vazbě na ekologické zatížení prostoru dochází k vážným poruchám v reprodukci obyvatelstva. Zjistili jsme však, že koncern SHD, reprezentující dominantní odvětví aglomerace, nepřebírá na půdu své sociální funkce také regeneraci územně vázaných zdrojů.
d/ Koncepce normativního přístupu k vybraným sociálním službám koncernu SHD
Pro sociální funkci podniku jsou profilující služby vzdělání a kvalifikace,
základní zdravotnictví a stravování. Jde o soubor služeb paralenich, koncipovaných
funkčně odlišně od ostatních služeb občanské vybavenosti. Sociální funkce podniku
se zde jeví jako instrument rozvoje výroby a dosahování ekonomických cílů.
Druhý soubor služeb je komplementární občanské vybavenosti, funkčně je stejnorodý a kvantitativně doplňuje celospolečenskou spotřebu. Z hlediska průmyslu má
dva podsoubory:
- služby, které s ohledem na charakter práce a pracovní síly plní pro dané časové
období funkci stabilizátora pracovní síly vedle všeobecné reprodukční funkce v sociálním rozvoji společnosti. Jejich kvantitativní nedostatek sídelně destabilizuje obyvatelstvo s přímými následky pro stabilitu pracovní síly. Mohou sem patřit
byty, mateřské školy, ubytovny, rekreační zařízení, kultura i tělovýchova a závislosti na konkrétní situaci podniků a krátkodobých politických cílů společnosti,
- služby, které jsou podnikem rozvíjeny jako komplement občanské vybavenosti bez
průkazné regenerační či stabilizační funkce, ťíčast průmyslu na rozvoji těchto
služeb je předzvěstí přechodu sociální funkce podniku budoucnosti, jako spoluúčast
na plné reprodukce a seberealizaci člověka. V rámci ekonomických limitů podniku
mohou být obsahem této skupiny služeb všechny druhy a typy občanské vybavenosti.
Pro obsahové konstituování této skupiny služeb je rozhodující charakter zázemí
podniku a úroveň" spolupráce s orgány lidosprávy.
K uvedené výchozí strukturaci sociální funkce podniku bylo potom u vybraných
paralelních služeb uvedeno potřebné informační zázemí pro normování kapacit a výkonů v podnicích koncernu SHD.
Bezprostřední závěr naší práce - vyznívá v tom smyslu, že pracovní charakteristiky koncernu SHD jsou natolik specifické, že každý celostátně platný normativ některé stránky sociálního rozvoje zde musí působit absurdně. Přitom pracovními charakteristikami nemyslíme pouze specifiku pracovního režimu, t j . nepřetržitý 12ti
hodinový, 8 hodinový aj. provoz, ale i specifiky technologické, které zasáhnou výrazně celou oblast pánve podstatnými změnami v systému osídlení.
Výsledky řešení tohoto dílčího úkolu byly již v průběhu řešení využívány,
a to jak v rámci resortu PE tak i mimo něj.
V rámci resortu byly výsledky jednak využity při zpřesňování plánů KPSR podniků i celého koncernu SHD, dále byly některé výsledky využity a některé celé přebrány do Generelu rozvoje SHR /kapitola VIII/.
Mimo resort byly výsledky využity jako podklady pro práci oddělení národních
výborů tív KSČ, výboru pro národní výboru CNR, pro tvorbu územní prognózy Sč aglomerace /TERPLAN/, při zpracování podkladů pro novelu zákona o národních výborech
/tfstav státní správy/, prostřednictvím tístavu filosofie a sociologie ČSAV při řešení úkolu "Teorie a praxe plánování a programování sociálních procesů v socialistic-
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kých zemích", zařazeného do státního plánu základního výzkumu. Některé výsledky byly
využity při formování čs. přístupů k tvorbě a řízení územně výrobních komplexů
v rácmi Mezinárodního vědeckovýzkumného institutu problémů řízení v Moskvě.
RfZENf EFEKTIVNOSTI V?CHOVN^ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UfiftOVSKÉ*HO DOROSTU
Realizace usnesení ť?V KSČ "O dalším rozvoji československé výchovně vzdělávací
soustavy" ze dne 4.6.1976 přinesla další demokratizaci vzdělání zvláště pak v oblasti středního školství, v němž se zavádí 3 rovnocenné proudy středního vzdělání.
Příprava dělnické mládeže se dostává na kvalitativně nový stupeň, odborná příprava
se modernizuje, podstatně se prohlubuje všeobecné vzdělání, zabezpečující hlubší
kulturně politický rozvoj mladých dělníků. Tím se vytváří prostor nejen pro další
vzdělávání jednotlivců, nýbrž i pro jejich společenskou angažovanost, kultivovanější životní styl a stírání rozdílů mezi duševními a manuálními pracovníky.
V resortu paliv přinesla nová soustava podstatné změny. Hornické obory se sjednotily z hlediska obsahu činností a diferencovaly se z hlediska náročnosti, žáky
s nedokončeným základním vzděláním, kteří byli dříve běžně přijímáni do všech učebních oborů, lze připravovat v oboru "důlní provoz", který neposkytuje úplné střední
vzdělání. Přijetí do nově koncipovaných oborů v trvání 40 měsíců předpokládá ukončenou základní školu v 8. tř. Nová koncepce zaveť.la 3 důlní učební obory, obor horník, mechanik - opravář pro důlní stroje a zařízení a důlní elektromontér, které se
postupně zaváděly, od roku 1979, poslední horník v roce 1981. Vzhledem k specifice
důlního prostředí a jeho důsledkům na lidský organismus prokazuje se dělení hornických oborů v tomto směru jako ne zcela vyhovující a bylo podrobeno zkoumání s cílem
širšího uplatnění absolventů. Od počátku realizace nové koncepce nebylo možno dosáhnout souladu náboru žáků do jednotlivých oborů s potřebami důlních podniků, zvláště
získávání žáků do monotypního oboru horník bylo obtížné. Řada preferenčních opatření se ukázala málo účinná v konfrontaci s realitou pracovní kariéry absolventů. Diskrepance mezi faktickým uplatněním absolventů důlních oborů a směrem jejich přípravy
byly iniciátory myšlenky změny struktury důlních 40 měsíčních oborů.
Pro výkon náročných dělnických profesí zavedla nová koncepce studijní obor horník - mechanizátor. Tento studijní obor byl zpočátku přijímán s rozpaky jak mezi
žáky a jejich rodiči, což se projevilo v neuspokojivém náboru, tak i na podnicích,
které nebyly připraveny pro diferencované zařazování absolventů SOU. Rovněž samotná
výuka přinesla problémy v rozsahu učiva, v jeho přiměřenosti potřebám praxe a v míře,
v jaké nesplSovala očekávání žáků, rodičů, organizací i vysokých škol o připravenosti k dalšímu studiu. Vzhledem k progresivnosti tohoto oboru z hlediska perspektivních potřeb ukazovalo se potřebné učinit opatření k optimalizaci náplně tohoto oboru tak, aby v celém rozsahu splnil své poslání. ťJkol byl řešen metodou longitudinálního sledování se 4 ucelenými výstupy.
Přijímání žáků do učebního oboru horník a studijního oboru horník mechanizátor
- problémy spojené s požadavkem dokončení základní školy při přijímání žáků, otázky
zvýšení náročnosti v nově koncipovaných oborech, kriteria přijímání žáků do studijních oborů a otázky spojené s nástupem 141etých do SOU. Profesní analýzy dělnických
povolání - vymezení obsahu činností dělníků v dolech, zhodnocení možnosti přípravy
mládeže s nedokončenou základní školou v navrhovaném 28 měsíčním učebním oboru "důlní ptáče". Účinnost výchovně vzdělávacího procesu ve studijním oboru horník-mechanizátor - kromě hodnocení rozvoje osobnosti žáků byla hlavně posouzena účelnost rozsahu a obsahu učiva z hlediska potřeb praxe.
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tfčinnost výchovně vzdělávacího procesu ve vybraných učebních oborech v hornictví - zhodnocení osobnostního rozvoje žáků byla posouzena vhodnost učebních oborů
horník a mechanik - opravář z hlediska potřeb praxe a pracovního a životního uplatnění absolventů.
Závěrečná zpráva shrnula výsledky výzkumu ve 4 ucelených částech
a/ Mentální rozvoj mládeže v období přípravy pro hornická povolání
b/ Osobnostní vývoj žáků hornických SOU
c/ Sociální vývoj v období přípravy
d/ Rozvoj zájmů jako předpoklad řízení mimoškolní činnosti spolu se souborem opatření k optimalizaci výchovného systému v přípravě dělníků pro výkon kvalifikovaných
činností v hornictví. K jednotlivým částem jen velice stručně zobecněné závěry:
Ad a/
Po absolvování studijních či učebních oborů se může v pracovním procesu /nebo
při dalším studiu/ velmi dobře uplatnit 62 % nadprůměrně schopných jedinců /98 %
horníků mechanizátorů, 56 % mechaniků a 38 % horníků/, dobré uplatnění v oboru najde 17 % absolventů a přiměřené výkony v rámci méně náročných činností může podávat
21 % absolventů /hrubá 20 % mechaniků a 40 % horníků/.
Ad b/
Ke sledování základních osobnostních rysů a formování povahových vlastností
jedinců v období adolescence byl použit Cattellův osobnostní dotazník pro mládež.
Většina žáků všech sledovaných oborů se přiměřeně ovládá a usiluje o osvojení
společensky uznávaných mravních norem již v 15 letech, kdy se začíná u nich formovat vlastní soubor názorů a postojů, Sebeovládání žáků pozorují i výchovní pracovníci, zejména v jejich lepším chování, kulturnosti vystupování, v mírnění agresivních
tendencí.Lze konstatovat, že rozvíjení sebekontrolujících společensky zaměřených
postojů je podporováno konstruktivní výchovou společensky mravních hodnot a povzbuzování iícty k sobě samému i v průběhu profesionální přípravy.
Ad c/
Problematika osamostatňování v sociálních vztazích je typická pro období, které žáci prožívají v průběhu studia v SOU. V době nástupu je potřeba intenzivnějšího vztahu k dospělým dána objektivně nutností dohledu a vedení a subjektivně potřebou emočních kontaktů. Žáci navazují s osobami mimo rodinný okruh užší vztah pomalu
a obtížně.
Sociální vztahy v rovině horizontální se v hornických SOU rozvíjí pozitivně
a rychle, u žáků učebních oborů méně diferencovaně,Rychlost vytváření těchto vazeb
je v kontrastu k vytváření vztahů k dospělým a nasvědčuje, že tyto vztahy částečně
nahrazují nedostatek vazeb jiných.
Teprve ve 3. roč. se zvyšuje integrace, navazují se dobré vztahy v širokém měřítku spojené s pocity sounáležitosti a odpovědnosti. Tím je položen základ tradičních vztahů v hornických kolektivech, které jsou předpokladem úspěšné činnosti
v obtížných podmínkách v podzemí.
Ad d/
Zájmová činnost žáků je jednou z rozhodujících složek formování jejich osobnosti. Hodnotné zájmy dostatečné hloubky podstatně rozšiřují znalosti a dovednosti,
zájmy obsahově funkční ve vztahu k profesi umocňují výukový efekt, ostatní se pro-

108

jevují pozitivně ve vztahu k výkonu povolání alespoň rozvojem osobnosti. Zpravidla
zájmová činnost rozvíjí trpělivost, cílevědomost, schopnost samostatně činnost organizovat.
Organizovaná zájmová činnost je orientována na trávení volného 6asu v době pobytu žáků v SOU, je ve většině zařízení na vysoké úrovni„Postrádá dosud návaznost
na realizaci v pozdějším věku, a to v důsledku organizace i nedostatečné intenorizace zájmů. V tomto směru výchova vyžaduje prohloubení, nebo? organizace volnočasových aktivit neplní svou funkci v plném rozsahu. Příčiny spatřujeme v tom, že nabízené kroužky svým zaměřením nejsou vždy v souladu s přirozenými zájmy. Častej i
obsah činností není odpovídající možnostem žáků, a to jednak přílišnou náročností
činnosti, jednak striktní organizovaností a menším prostorem pro samostatný projev.
Ze zájmové činnosti se vytrácí radost z vykonávané činnosti a tím přestává účast
v kroužku plnit jednu ze své základní funkce - přinášet pocit uspokojení, emoční
vyrovnanosti. Toto uspokojení bývá spojeno s úspěchy v činnosti, které jsou pro žáky SOU o to důležitější, čím méně jich mají ve školní výuce.
- v zájmových aktivitách dominuje sport
- žáci si přejí provozovat závodění sportu zpočátku kolektivní, později i individuální /závodivost zvyšuje prestiž v širším sociálním zázemí/
- rozbor zájmové činnosti ukazuje na vývoj zájmů v souladu se světovým trendem popularity některých sportů, který však nemá ve většině případů odezvu v organizování těchto činností ve SOU /jedná se např. o tenis a lyžování/; realizace výkonu
těchto sportů by pomohla vést žáky ke vhodnému vynakládání finančních prostředků
a promyšlenějšímu hospodaření
- rozvoj technických a přírodovědeckých zájmů není v organizovaném programu zabezpečován v rozsahu odpovídajícím potřebám vývoje osobnosti /jde například o elektroniku/
- organizovaná i. neorganizovaná činnost v oblasti kultury se realizuje převážně pouze formou konzumace nenáročných žánrů /kino, poslech populární hudby, později televize, ostatní kultura jen sporadicky/
- zájem o populární hudbu visti spontánně v zájem o hru na hudební nástroj, k její
realizaci všaki dochází jen ve velmi malé míře
- potřeba navazování partnerskýchvztahů a integrace do dospělé společnosti /jedná
se o žáky vyšších ročníků, jejichž aktivita začíná směřovat mimo společenství
SOU/ není podchycena a nechává největší prostor rozvoji nevhodného chování
- rozhodující mírou ovlivňují charakterový vývoj zapojení do společenských organizací a aktivitu v politické práci, která se od 2. ročníků zvyšuje.
Výsledky řešení tohoto úkolu byly ve spolupráci s odvětvovou skupinou průběžně
realizovány:
a/ Byl vymezen rozsah a* struktura profesních polí v oblasti uhelného hornictví a
byly analyzovány všechny profese spadající do profesního pole horník. Na základě
analýz byly vypracovány charakteristiky profesních polí a profily absolventů oborů hlubinné dobývání, horník, mechanik opravář s odborným zaměřením pro důlní
stroje a zařízení, horník mechanizátor.
b/ Na základě výsledků ověřování nově koncipovaných učebních a studijních oborů
byly
- zrušeny učební obory horník a mechanik opravář s odb. zaměřením pro důlní stro-
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je a zařízení a nahrazeny experimentálním učebním oborem mechanik důlních provozů,
- obor "hlubinné dobývání" byl zrušen a nahrazen učebním oborem se zvlášt upraveným učebním plánem "důlní provoz"
- zpracovány charakteristiky oborů, přípravy, učební plány a učební osnovy pro
nově navržené učební obory a bylo započato s jejich experimentálním ověřováním - u učebního oboru mechanik důlních provozů ve školním roce 1983/84, u učebního oboru důlní provoz ve školním roce 1984/85.
c/ Obsah vzdělávání ve studijním oboru horník mechanizátor svou strukturou nejlépe
splňuje požadavky řídící praxe i pro pozdější začleňování absolventů do funkcí
k řízení výrobního procesu - do funkce revírníka. Z těchto důvodů byl zpracován
profil absolventa, učební plán a učební osnovy specializačního pomaturitního
studia oboru hornictví a hornická geologie. Pomaturitní studium bylo realizováno v září 1984 na SPŠH v Ostravě, a to formou dálkového jednoletého studia, která představuje 105 konzultačních hodin, složení zkoušek z profilujících předmětů
a bezpečnostních předpisů jako základního předpokladu k výkonu funkce revírníka.
d/ V souladu s návrhy výzkumu byla snížena norma počtu vychovávaných jedinců na jednoho vychovatele a instruktora tělesné výchovy, a to novou vyhláškou 124 MS CSR
ze dne 15.11.1984 o středních školách /ročník 1984, částka 26, vydáno dne
6.12.1984/.
Kromě těchto, již realizovaných opatření byla navržena k realizaci celá řada
dalších /zejména na úrovni resortních a nadresortních orgáhů/, z nichž je možno
jmenovat:
a/ Zohlednit vyšší náročnost přípravy pro samostatný výkon kvalifikovaných dělnických povolání absolventů studijního oboru horník mechanizátor přiznáním 6. osobní třídy a vynikajícím jedincům, kteří absolvovali maturitní a závěrečné učňovské zkoušky s vyznamenáním 7. osobní třídu. Studijní povrchové obory v hornictví
jsou hodnoceny vyšší osobní třídou než povrchové učební obory, kdežto u důlních
oborů diferenciace mezi studijními a učebními obory v přiznání osobní třídy není.
b/ Posoudit a schválit předložené návrhy vztahující se k úpravě kvalifikačního katalogu dělnických povolání, zejména:
1/ doplnit KK o oblast vedení pracovních kolektivů při pracovních činnostech
v důlním provozu,
2/ upravit v novém KK požadovanou délku odborné praxe pro 8. tarifní třídu na
3,5 roku a pro 9. tarifní třídu na 4,5 roku.
c/ V SOU při kapacitě 800 - 1200 žáků nárokovat psychologa. Funkční místo psychologa zakotvit do systému povolání v SOU s vypracováním kvalifikačních požadavků;
platového zařazení a popisu pracovní náplně funkce. Řešením specifických výchovných problémů adolescentů by se měl zabývat odborně erudovaný pracovník.
d/ Z dalších jen heslovitě
- zpracován návrh na úpravu učebního plánu studijhího oboru horník-mechanizátor
- předložen návrh přehodnocení některých hledisek, vztahujících se k závěrečným
učňovským zkouškám
- nastíněna mobilní pracovní dráha absolventů studijního oboru horník-mechanizátor ve dvou variantách a další.
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ÁVĚR
Závěrečné oponentní jednání schválilo řešení, odsouhlasilo splnění cílů a uloilo při upřesňování dkolů na 8. pětiletku navázat na výsledky tohoto státního úkou.
V letech 1986-1990 bude v rámci resortního dkolu "Sociální a ekonomické aspeky reprodukce pracovních sil v resortu paliv a energetiky" řešena problematika výhovy a vzdělávání pracovníků resortu, sociální rozvoj včetně syntézy do prognóz
lOtřeb pracovníků resortu do r. 2000. Dále bude pokračováno v tvorbě informačního
ystému FMPE.
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KopoTKO oueHeMH TeKymwe pea^MsamiH n oimcaHH HeKOTopne MeponpMHTjm
3$íieKTHBHocTM ynpaBjíeHMH B oĎJiacTH paCoweit CMJIH.
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DEVELOPMENT OF THE CONTROL SYSTEM IN THE AREA OF LABOUR FORCE
Miroslav Sulzer, En'grIn 1981-1985, the main theme of the State Plan of Economic Research "Development of the control system in the branch of fuel and energy" was solved in the
Ostrava branch of the Institute aiming at perfection of the branch control system
in the priority subsystem of intercourse with working people, elaboration of techcal projects and solution of necessary methodics for successful realization even
at the basis of the computer technique.
The results of the solution of the information system in the Federal Ministry
of Fuel and Energy, social development in a selected agglomeration /North-Bohemian
Brown Coal Mines/ and the education of apprentices are brought forward. Brief evaluation of through realization and suggestion of some measures for making the labour force control more effective is contained as well.

ENTWICKLUNG EINES LEITUNGSSYSTEMS AUF DEM GEBIET DER ARBEITSKRAFT
Dipl.-Ing. Miroslav Sulzer
In den Jahren 1981-1985 wurde in der Ostrauer Zweigstelle des Institutes das
Hauptthema des staatlichen Plans der okonomischen Forschung "Entwicklung des Leitungssystems im Ressort der Brennstoffe und Energie" mit dem Ziel der Vervollkommnung des Ressortsystems der Leitung im Prioritätssubsystem der Arbeit mit den Menschen, Ausarbeitung technischer Projekte und Losung notwendiger Methodik fiir erfolgreiche Realisierung, ja sogar auf EDV-Technikbasis, gelost.
Der Beitrag enthält die Ergebnisse der Losung des Informationssystems des
Fôderalministeriums fur Brennstoffe und Energie, der sozialen Entwicklung in einer
erwählten Agglomeration /Nordbohmische Braunkohlengruben/ und des Erziehungs- und
Bildungsprozesses fur Lehrlingsnachwuchs. Der Beitrag enthält auch kurze Auswertung
durchlaufender Realisierung und einen Entwurf einiger Massnahmen zur Effektivierung
der Leitung auf dem Gebiet der Arbeitskraft.
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Výsledky činnosti VÚPEKpři výkonu funkce vedoucího
pracoviště vědeckotechnického rozvoje
pro palivoenergetický komplex v období 1983-1985
Ing. Václav Jahodář

Rozhodnutí ministra paliv a energetiky CSSR, kterým byl zřízen Výzkumný ústav
palivoenergetického komplexu /VÍPEK/, uvedlo mezi odborné činnosti i výkon funkce
vedoucího pracoviště pro vědeckotechnický rozvoj pro palivoenergetický komplex
/VP VTR PEK/. Toto pověření s meziodvětvovou působností odsouhlasila Státní komise
pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a práva a povinnosti byly podrobně rozvedeny opatřením č. 9/84 ministra paliv a energetiky CSSR /dále OM/.
Výkon funkce VP VTR byl rozvíjen na základě výzkumných činností ústavu a postupně prováděné rozsáhlé spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi a výrobními podniky jak v resortu FMPE, tak i mimo resort. Zahrnoval i činnosti, uložené ústavu závaznou organizační směrnicí FMPE "Práva a povinnosti gestorů hlavních
směrů výzkumu /HSV/ resortu paliv a energetiky" /příloha k 0M č. 24/83/.
Narůstající složitost výzkumu a vývoje vytvořila v 7. 5LP potřebu větší diferenciace řízení RVT z úrovně FMPE. Prvním krokem, který předcházel vypracování uvedené organizační směrnice, bylo vyhlášení HSV a určení organizací /přímo řízených
výzkumných ústavů a koncernů/, které mají garantovat rozvoj svěřeného HSV, jeho řešení a uplatňování tohoto řešení v praxi. Pověření organizací resortu funkcí gestorů HSV bylo provedeno na podkladě předcházejících analýz úrovně a účinnosti řízení
výzkumné a vývojové základny / W Z / , a to OM č. 45/82.
Na celoresortním aktivu o vědeckotechnickém rozvoji v resortu paliv a energetiky /listopad 1984/ byla vytyčena a projednána strategie rozvoje PEK a hlavní úkoly resortu do r. 1995 až 2000. Byl znovu zdůrazněn požadavek na dosažení efektivnosti cestou prosazování a maximálního využívání výsledků RVT. Byly posouzeny tyto
materiály:
"tfloha rozvoje vědy a techniky při zabezpečování úkolů 8. 5LP a výhledu resortu paliv a energetiky do roku 1995-2000;
"Ekonomická efektivnost resortu paliv a energetiky a její tendence";
"Zásady výzkumně výrobních realizačních týmů pro organizace FMPE".
VÍPEK se podílel na zpracování prvých dvou materiálů. Byly využity při zpracování řídících aktů, mezi které spadala i novelizace HSV a určení gestorů, provedená v příloze k OM č. 6/85 na základě zkušeností s jejich uplatňováním v letech 1983
až 1984. Pro celkový přehled jsou HSV uvedeny na tab. 1.
Obsahem HSV VťÍPEKu je dle téhož OM:
HSV 01 Palivoenergetický komplex
1. Strategie rozvoje palivoenergetického komplexu národního hospodářství.
2. Racionalizace využití a spotřeby paliv a energie.
3. Efektivní rozvoj vlastní palivoenergetické základny.
HSV 11 Systém práce s lidmi v resortu paliv a energetiky
1. Koncepce řízení a rozvoje systému práce s lidmi.
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2. Sociální politika a systémy resortní politiky forem odměňování.
3. Systém přípravy a výchovy kádrů /s vyloučením

speciální přípravy na práci v ja-

derné energetice/.
4. Racionalizace a normování práce.
Tab.

1

Hlavní směry výzkumu v resortu paliv a energetiky

Číslo HSV

Název HSV

01
02

Palivoenergetický komplex

VTÍPEK

Otvírka, příprava, dobývání a úprava uhlí
v hlubinných dolech

vvuťí

Těžba a úprava uhlí z povrchových dolů
Těžba a úprava uranových rud

VťÍHU
CSUP

Těžba živic
Využívání tuhých a plynných paliv

NPP
IJVP

07
08

Jaderná energetika

VťÍJE

Elektrizační soustava

EGťí

09
10
11

Plynárenská soustava

ČPP

Zásobování teplem
Systém práce s lidmi v resortu paliv

EGťJ

a energetiky
Systém řízení resortu paliv a energetiky

VTÍPEK

Ochrana životního prostředí

ÍVP

Důlní stroje a zařízení pro hlubinné dobývání

OKD

03
04
05
06

12
13
14

Gestor HSV

I

VtfPEK

HSV 12 Systém řízení resortu paliv a energetiky
1. Hodnocení ekonomické účinnosti reprodukčního procesu.
2. Zdokonalování plánovitého řízení a působení chozrasčotu.
3. Komplexní rozvoj systémů řízení a organizačních struktur výrobně-technické
a vědecko-výzkumné základny.
4. Řešení informačních systémů FMPE a návrhy vertikálních a horizontálních integrací,
Z organizační směrnice o právech a povinnostech gestorů HSV plyne jejich úloha
v systému usměrňování činnosti výzkumu a vývoje. Zejména jde o pravomoce navrhovat
a řešit úkoly spadající do příslušného HSV a zajištovat převod výsledků řešení do
praxe, bez ohledu na organizační začlenění řešitelů a realizátorů těchto úkolů.
vtfPEKu a ostatním gestorům bylo mimo jiné uložen

vykonávat tyto další činnosti:

- zpracovávat soustavu kritérií a ukazatelů k hodnocení efektivnosti výzkumně vývojových prací,
- provádět sledovatelský výzkum v rámci HSV,
- udržovat přehled o stavu a tendencích vývoje předmětné oblasti HSV v CSSR i ve
světě,
- podle požadavků FMPE zpracovávat účelové prognózy a koncepce rozvoje vědy a techniky /RVT/, identifikovat problémy a navrhovat dílčí záměry RVT,
- vytvářet podklady pro formování jednotné vědeckotechnické politiky resortu paliv
a energetiky,
- rozpracovávat obsahové zaměření a cílovou orientaci HSV,
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- zpracovávat podklady pro dlouhodobé a střednědobé plány VTR,
- pomocí metod cílově programového přístupu navrhovat soustavu úkolů RVT ve své
gesci a dbát o uplatnění principů koncentrace a kritické masy při jejich řešení,
- vybírat a doporučovat FMPE vhodná témata pro mezinárodní spolupráci v souladu
s HSV,
- navrhovat priority řešení jednotlivých úkolů RVT,
- zpracovávat pro FMPE stanoviska pro zařazování úkolů RVT jiných organizací do
plánu HSV, atp.
VÍPEk orientoval své práce VP VTR v letech 1983 až 1985 přednostně do:
- rozvoje a organizačního zabezpečení výkonu funkce VP VTR PEK,
- prací souvisejících s návrhy opatření na zvýšení účinnosti práce W Z resortu,
- prací souvisejících s vědeckotechnickým rozvojem odvětví resortu paliv a energetiky, zejména s formulováním návrhů jednotné vědeckotechnické politiky resortu,
s přípravou plánů RVT na 8. 5LP a s prognózami a výhledy RVT do roku 1995 až
2000,
- zpracování námětů pro rozvoj plánovitého řízení VTR resortu paliva energetiky,
- zajišťování specifických informací z oblastí a směrů uložených ústavu pověřením
funkcí VP VTR.
Mimo uvedené prioritní směry své činnosti zabezpečoval útvar VP VTR i řadu mimořádných prací.
ROZVOJ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČEN? VÝKONU FUNKCE MEZIODVBTVOVCHO VP VTR PEK
V systému organizace ústavu byl začleněn samostatný odbor vedoucího pracoviště VTR PEK do úseku vědeckého tajemníka. Jeho hlavní odborné činnosti jsou odvozeny
z vpředu uvedených řídících aktů býv. FMTIR a FMPE. Odbor též navrhuje a ve spolupráci s ostatními útvary ústavu zpracovává metodiky věcného řízení výzkumné činnosti.
Systém VP VTR je důležitým článkemv procesu plánování vědeckotechnického rozvoje /VTR/ a v procesu zvyšování účinnosti výzkumu. Nelze jej chápat v institucionálním slova smyslu,ale jako neoddělitelnou součást principu vyšší koordinace ve
výzkumu a vývoji. Jako trvalý úkol VP VTR ve VťJPEKu nutno proto pokládat jednak vytvoření a upevňování vazeb v rámci systému samotných VP VTR, a to nejen s meziodvětvovou působností, ale i oborových VP VTR, dále pak rozvoj forem součinnosti se
spolupracujícími organizacemi.
S řadou organizací byly v 7. 5LP projednány a podepsány dlouhodobé dohody
o spolupráci s důrazem na výměnu plánů úkolů RVT, jejich výsledků a dalších informací potřebných pro získání přehledu o RVT souvisejícím s rozvojem PEK.
Byla ustanovena vědecká rada ústavu,která slouží i jako poradní orgán VP VTR.
Pro její jednání, resp. k informaci byly připraveny k posouzení: "Projekt cílově
programového zaměření HSV 01", "Hlavní výzkumné úkoly VťfPEK v 8. 5LP" a "Dlouhodobý výhled rozvoje VtJPEK".
NÁVRHY OPATRENÍ KE ZVfSENf flClNNOSTI PRŽCE W Z RESORTU
VťÍPEK ve své funkci VP VTR se již v r. 1983 značnou mírou podílel na tzv. II.
a III. etapě prací podle OM č. 45/82.
Cílem jeho prací na II„ etapě bylo upřesnění HSV, návrhy dělby práce a odstra-
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není duplicit mezi resortními výzkumnými ústavy, opatření vedoucí k soustředění řešitelských kapacit na řešení prioritních úkolů RVT, dále pak na návrhy organizací
resortu jak" gestorů HSV a vymezení jejich kompetence.
Pro III. etapu prací bylo stanoveno provést účelnou koncentraci W Z koncernů,
propojení s projektovými organizacemi a s výrobně technickou základnou. Vědeckovýzkumnou základnu koncernů orientovat na technologický výzkum a na konstrukční vývoj.
Bylo stanoveno, že změny v koncernové W Z by měly provázet změny v navazující přípravě výroby a v zabezpečování potřebných výrobních kapacit pro realizaci výsledků
RVT, Výzkumně vývojová pracoviště, jejichž výstupy jsou podkladem pro vypracování
projektové dokumentace, vhodně integrovat s navazující projektovou organizací.
VĚDECKOTECHNICKY ROZVOJ ODVĚTVÍ RESORTU PALIV A ENERGETIKY, JEDNOTNÉ
VĚDECKOTECHNICKÁ POLITIKA RESORTU A PŘÍPRAVA PLÁNU RVT NA 8. 5LP
Zásadní význam má VP VTR na úseku prognóz RVT, kde je úkolem VP VTR koordinovat
a zpracovávat je pro potřeby centrálních orgánů. Při této příležitosti nutno podtrhnout, že záleží na centrálních orgánech, jaké podmínky pro tuto činnost VP VTR
vytvářejí a jak s vytvořenými podklady a materiály budou pracovat.
Zde je namístě uvést, že již před vznikem VÚ*PEKu byla úzká součinnost příslušných odborů FMPE, odpovědných za prognózy a koncepce rozvoje odvětví resortu paliv
a energetiky s pracovišti W Z resortu, ze kterých delimitací vznikl VTÍPEK. Proto
bylo možné od počátku roku 1983 prakticky bez prodlení pokračovat v rozvíjení prognostické činnosti, pro kterou VÚPEK ve své funkci VP VTR má kvalifikované zázemí.
V lednu 1983 bylo ústavu uloženo zapojit se do přípravy návrhu úkolů RVT na 8.
5LP a do návrhů hlavních směrů výzkumu do roku 1995 až 2000 a v rámci příslušných
úkolů RVT a SPEV konfrontovat návrhy rozvoje odvětví resortu paliv a energetiky
na 8. 5LP a do roku 1995 až 2OOO s výsledky prognostických prací VÍPEK s cílem předložit návrh variant úsporného typu PEK.
Pokud jde o přípravu návrhu plánu RVT na 8. 5LP a další údobí, opíraly se práce o OM č. 45/82, ve kterém bylo uloženo vycházet při zakládání nových úkolů RVT
z HSV. určení gestoři HSV /včetně vťPEK/ zpracovali do konce února 1983 prvé verze
návrhů úkolů RVT, které se opíraly o předpokládaný rozvoj palivoenergetické základny.
Pozitivní tendencí této aktivity bylo nesporně prvé ujasnění problematiky vědeckotechnického rozvoje resortu. Kritické posouzení ukázalo i řadu nedostatků v samotných návrzích i v organizaci jejich zpracování. Ukázala se potřeba, aby základní
věcné přístupy ke koncepci jednotné vědeckotechnické politiky resortu, HSV a soustavy úkolů RVT a ekonomického výzkumu lépe vázaly na předpokládaný rozvoj resortu,
koncipovaný v duchu věcných direktiv základních směrů hospodářského a sociálního rozvoje CSSR do r. 1995 v oblasti palivoenergetické základny a aby se tak vytvářely
podmínky k přechodu od extenzívního k intenzivnímu typu rozvoje.
Po organizační stránce bylo ke zpracování návrhu úkolů RVT a jednotné vědeckotechnické politiky resortu ustanoveno 6 pracovních skupin a jedna svodná skupina,
které bylo uloženo práce koordinovat. Zpracování svodných materiálů zabezpečovalo
VP VTR ve vtfPEK.
Tzv. 2. verze svodného materiálu byla z podkladů pracovních skupin zpracována
ve vtíPEKu v srpnu 1983.

117

Výrazným rysem a výchozím záHadem koncepcí rozvoje byla analýza, především
kvalitativních ukazatelů, vědeckotechnický a inovační rozvoj. Vědeckotechnický rozvoj se stal organickou součástí odvětvových koncepcí a nikoliv samostatným dokumentem, jako tomu bylo do té doby u ročních a pětiletých plánů.
Řídící skupina FMPE, vedená náměstkem ministra s. Blažkem, uložila pak pro
další postup prací:
- rozpracovat výhledy hlavních směrů rozvoje vědy a techniky do roku 1995-2000,
- zajistit projednání materiálů k návrhu úkolů RVT na odborných aktivech,
- na základě odborných aktivů dopracovávat program vědeckotechnického rozvoje
a návrhu líkolů RVT, vyjadřující jednotnou vědeckotechnickou politiku resortu
a tento program v roce 1984 projednat na celoresortním aktivu a přijmout opatření
k zajištění jeho plnění.
VP VTR vtfPEK zpracovalo před jednáním odborných aktivů v září 1983 tzv. třetí
verzi návrhu líkolů vědeckotechnického rozvoje. Ve svodné zprávě byla provedena analýza dosavadního vědeckotechnického vývoje odvětví paliv a energetiky, zhodnoceny
předpoklady rozvoje palivoenergetického komplexu ve výhledu do roku 1995 a v prognostickém údobí do a po roce 2005, Omezené vlastní zásoby fosilních paliv, zejména
energetického uhlí, ekonomické bariéry pro zvyšování dovozů paliv, zejména ropy a
celkový růst ekonomické náročnosti rozvoje vlastní palivoenergetické základny si
vynutily koncipování nové strategie dlouhodobého vědeckotechnického rozvoje PEK.
S přihlédnutím k závěrům 8. zasedání ťfv KSČ byly formulovány předpoklady vědeckotechnického rozvoje PEK, respektovány specifiky odvětví resp. oborů a odvozeny
progresivní cíle VTR odvětví paliv a energetiky v resortu FMPE.
Na základě zhodnocení hlavních problémů jednotlivých odvětví resortu a vytčených
směrů technického rozvoje byly stanoveny jako základní rozvojové oblasti
s prioritním významem pro naplnění palivoenergetických potřeb národního hospodářství tyto cílové programy resortu paliv a energetiky:
- rozvoj uhelného hornictví /těžba a zušlechťování/,
- rozvoj jaderně energetického komplexu,
- racionalizace spotřeby paliv a energie,
- rozvoj plynárenské tranzitní přepravy plynu.
Třeba poznamenat, že z podkladů pracovních skupin byly ještě ve VP VTR PEK
svodně zpracovány:
- požadavky na základní výzkum,
- požadavky na aplikovaný výzkum a vývoj v členění dle resortu,
- požadavky na mezinárodní spolupráci.
3. verze návrhu úkolů RVT znamenala další významný pokrok v přípravě vědeckotechnického rozvoje odvětví paliv a energetiky. Podařilo se do značné hloubky analyzovat dosavadní vývoj, utřídit progresivní cíle a přistoupit ke stanovení priorit.
Hlavní metodou pro zpracování podkladů se stal cílově programový přístup,

který spočíval v identifikaci cílů a v komplexním přístupu k řešení problémů v meziodvětvových a interdisciplinárních vazbách. Následně konané odborné aktivy v tomto
směru měly zabezpečovat jednotu mezi záměry vědeckotechnického rozvoje a výrobními
a ekonomickými úkoly plynoucími ze zpracování dlouhodobých koncepcí odvětví resortu
paliv a energetiky. Byly organizovány generálními řediteli vybraných VHJ v resortu
a proběhly v průběhu října a listopadu 1983.
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VlJPEK zpracoval závěry z aktivů a podkladový" materiál do porady vedení FMPE,
který obsahoval soubor vybraných nejdůležitějších úkolů RVT doplněný o jejich technickoekonomické přínosy,
V roce 1984 i 1985 se soustředily práce na propracování jednotné vědeckotechnické politiky resortu paliv a energetiky /JVTPR/, která je součástí jednotné státní vědeckotechnické politiky. Resort se na její tvorbě aktivně podílel z hlediska
zpracování strategie rozvoje svých odvětví a již uvedenými pracemi na přípravě úkolů RVT na 8. 5LP a formulování hlavních směrů výzkumu do r. 1995 až 2000. Prvé rozpracování návrhů JVTPR respektovalo v duchu 8. zasedání ťfv KSÍÍ potřebu soustředění
sil a prostředků k realizaci rozhodujících směrů vědeckotechnického rozvoje, které
byly zaměřeny mimo jiné na zajištění energeticky méně náročného typu rozvoje ekonomiky a na racionalizaci spotřeby paliv a energie, výstavbu jaderné energetiky a optimální využití našich palivoenergetických zdrojů.
VťÍPEK ve své funkci VP VTR navrhl formulaci JVTPR již počátkem roku 1984 v rámci tzv, 4, verze návrhu úkolů RVT na 8. 5PL a hlavních směrů výzkumu do r. 1995 2000. Z podkladů gestorů HSV formuloval cíle VTR a přispěl k propracování resortních
cílových programů. Pro ně byly navrženy soubory úkolů TR na různých úrovních plánů,
tzn. státního plánu, resortního a hospodářských plánů.
Při formování JVTPR se vyšlo z poznatku, že jde o kontinuální proces, který
se musí opírat o poznání zákonitosti a optimálních proporcí rozvoje palivoenergetického komplexu jako celku v dlouhodobé prognóze a v perspektivách, odpovídajících
délce reprodukčních cyklů v jeho subsystémech.
Poměrně rozsáhlé práce vyústily do materiálu "ťJloha rozvoje vědy a techniky
při zabezpečování úkolů 8. 5LP a výhledu resortu paliv a energetiky do roku 1995
až 2000", který se stal podkladovým materiálem pro resortní aktiv, konaný v listopadu 1984, na jehož přípravě se VťJPEK významně podílel.
VP VTR VlJpEK dále svodně zpracoval pro FMPE počátkem roku 1985 materiál "Vědeckotechnický rozvoj v odvětvích paliv a energetiky - upřesnění dlouhodobých záměrů VTR na údobí 1990-2000", do kterého promítl závěry resortního aktivu. Vyhodnotil
projekty HSV a dlouhodobé výhledy CŘO W Z a koordinoval práce na jejich upřesňování,
doplnění a úpravě.
Na úseku plánu úkolů RVT pro 8. 5LP se VP VTR zaměřilo v roce 1985 zejména na
tyto práce:
- byly připraveny podklady /identifikační listy/ pro podrobné zhodnocení návrhu
všech úkolů resortu do státního a resortního plánu VTR a do SPEVj tyto materiály
byly projednány odborem 65 FMPE s organizacemi W Z a VHJ za účasti VP VTR VťÍPEK
a na zvláštní poradě u nám. ministra s„ Blažka,
- byly koordinovány práce na druhé etapě zpracování SVTP 01 a zpracována svodná
zpráva pro jednání Rady programu,
- bylo projednáváno zařazení systémových úkolů vtfPEK s FMPE, FMTIR, CSKAE,
- bylo spolupracováno na dopracování projektu SVTP 01, prováděny konzultace a
instruktáže se zpracovateli jednotlivých DVTP podle metodických pokynů SK VTRI,
- bylo provedeno vyhodnocení přínosů RVT /podle KP-4R/ formou srovnání 7. a 8. 5LP,
- byl připraven materiál o úkolech RVT na 8. 5LP ve VÍPEKu v oblasti energetiky
a plynárenství,
- pro FMPE bylo provedeno vyhodnocení perspektiv spolupráce s ústavy ČSAV v 8„ 5LP,
- byly zpracovány podklady o zaměření mezinárodní spolupráce SVTP 01.

119

V roce 1985 se pracovníci VP VTR zúčastnili řady závěrečných a úvodních oponentur státních a resortních úkolů VTR a úkolů státního plánu ekonomického rozvoje
/SPEV/ a uplatňovali svoje připomínky z pozic VP VTR, zejména pokud šlo o vazby mezi úkoly z hlediska systémové hierarchie soustavy úkolů VTR, komponované ve 4. verzi návrhu úkolů RVT formou tzv. "pyramidy" tak, aby byly zabezpečeny jednak vertikální vazby v odvětvích uhelného průmyslu, plynárenství a těžby živic a energetiky,
na PEK jako celek, dále meziodvětvové horizontální vazby a vazby na státní programy
a inovační programy v různých odvětvích národního hospodářství.
Možno konstatovat, že se, až na některé výjimky /např. rozvoj JEK.../, podařilo udržet návrh soustavy prioritních úkolů a jejich zapracování do plánů při jednáních s SK VTRI, SPK, REV a s dalšími institucemi.
NÁMETY PRO ROZVOJ PLŽNOVITŽHO ftfZENÍ VTR V RESORTU PALIV A ENERGETIKY
Jedním ze závěrů z celoresortního aktivu FMPE o VTR, konaného 26. 11. 1984
v Praze, bylo opatření ke zvýšení účinnosti plánovitého řízení VTR. Bylo uloženo
rozpracovat usnesení vlády č. 243/1984 k hlavním směrům dalšího rozvíjení Souboru
opatření ke zdokonalování soustavy plánovitého řízení národního hospodářství na podmínky resortu v těchto oblastech VŤR:
- plánování VTR,
- financování, úvěrování a tvorba cen nových výrobků,
- hmotná zainteresovanost,
- rozvoj iniciativy,
- mezinárodní vědeckotechnická spolupráce,
- standardizace,
- vynálezectví a zlepšovatelství,
- kontrolní činnost.
Při rozpracování usnesení č. 243/84 provést též přehodnocení dosavadní soustavy ukazatelů a limitů stanovených pro státní hospodářské organizace - přímo řízené
výzkumné ústavy, aby při hodnocení byly preferovány ty činnosti a výsledky ústavů,
které vyjadřují jejich hlavní poslání.
vtfPEK se významně podílel spolu s některými pracovníky ostatních organizací resortu pod vedením odboru RVT FMPE na vypracování materiálu "Náměty na zvýšení účinnosti a realizace výsledků RVT" a účastnil se projednávání na poradách ředitelů výzkumných ústavů, technického rozvoje a investic VHJ.
Resort paliv a energetiky se s ohledem na svoji činnost v mnohém liší od jiných resortů /odvětví/ národního hospodářství. Projevuje se to i v oblasti vědy
a techniky, kde např.
- výstavbou a provozováním jaderných elektráren zahájil proces realizace strukturálních inovací, které jsou podporovány dalším zvyšováním podílu zemního plynu v bilanci prvotních zdrojů energie,
- musí strukturálním inovacím podřídit inovace technologií a výrobkového charakteru,
přičemž problém je komplikován tím, že resort je v převážné míře odkázán na dodávky technologií, strojů a zařízení od jiných resortů.
Z uvedených důvodů se VP VTR vtfPEK zabývalo řízením inovačního procesu a postupně již od poloviny roku 1983 usilovalo o zpracování přehledů významnějších inovací v rámci PEK ve spolupráci s gestory HSV. Koncem roku 1985 byla na FMPE předána
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studie "Návrh řízení inovačního procesu v rámci resortu FMPE", která obsahovala analýzu řízení inovačních procesů ve vybraných resortech a konkrétní návrhy pro řízení inovačního procesu v našem resortu vč. návrhu souboru inovací pro rozvoj odvětví
paliv a energetiky, projednaného s gestory HSV,
SPECIFICKĚ INFORMACE VF VTR
Na tomto úseku činnosti bylo v letech 1983 až 1985 zpracováno 16 "Informací
VP VTR". Bylo využíváno již zmíněné spolupráce s různými organizacemi v ÍÍSSR; převážně však byly zaměřeny na údaje ze světového rozvoje PEK. Bylo využíváno materiálů OSN-EHK, RVHP apod.
Pro FMPE a jiné centrální orgány byly zpracovány další dílci materiály, např.:
v r. 1983:
- Zpráva o výzkumu zkapalňovánl uhlí v NDR
- Ekonomické aspekty alternativních zdrojů energie
- Základní charakteristiky výzkumných oblastí PEK ve vztahu k hl. m. Praze
- Ztráty uhlí při uskladňování
v r. 1984;
- Oloha uhlí v PEK CSSR
- Inovační procesy a rozvoj uhelného průmyslu tsSR
- Studie: komplexní technickoekonomické aspekty ekologicky čistého způsobu výroby
el. energie a tepla z uhlí SHR
- Stanoviska k různým materiálům SK VTRI a jiných organizací
v r. 1985:
- Stanovisko k novelizaci vyhlášky č. 8/78 FMTIR
- Zpráva pro pracovní skupinu pro obchod s uhlím
- Informace pro iJřad vlády CSSR o poslání VtÍPEK
- Materiály pro mimořádné setkání delegací SKUP-RVHP, a řada dalších.

ZAVER
ťfkoly, plynoucí ústavu z výkonu funkce VP VTR s meziodvětvovou působností pro
PEK se sice řídily ročními plány, ale bylo zapotřebí se rovněž přizpůsobovat aktuálním požadavkům centrálních orgánů. Navázané úzké spolupráce s příslušnými útvary
na FMPE a SK VTRI, členství v sekci pro plánování a řízení VTR při SK VTRI, ve vědeckých radách spolupracujících výzkumných ústavů, v radách státních programů /VTO
SCP 01, SVTP 01 apod,/ to vše výrazně přispělo ke kvalitě a rychlosti předávání
potřebných informací a pro zpracování požadovaných materiálů. Touto cestou se bude
ubírat VP VTR v ústavu i v 8. 5LP.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ • РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ТОПЛИВНО-ЗНЕРГЕТИЧЕСКОГС
КОМПЛЕКСА В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДЯЩЕГО ЦЕНТРА НАУШО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 1983-1985 гг.
Инж. Вацлав Ягодарж
Статья приводит работы Научно-исследовательского института топливно-энергетического комплекса в качестве руководящего центра эв 1983-1985 гг., направленные
на:
- развитие и организационное обеспечение выполнения функции руководящего центра
научно-технического развития для топливно-энергетического комплекса;
- работы по проектам мероприятий для повышения эффективности работы научно-исследовательской базы ведомства топлив и энергетики;
- работы по формулировке единой научно-технической политики, при подготовке планов развития науки и техники 8-ой пятилетки и при разработке прогнозов и перспектив развития науки и техники до 1995-2000 гг.;
- разработку предложений по развитию планового управления научно-техническим развитием во ведомстве федерального министерстве топлив и энергии;
- обеспечение специфических информации руководящего центре научно-технического
развития.

RESULTS OF THE ACTIVITIES OF THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FUEL AND ENERGY
COMPLEX PERFORMING THE FUNCTION OF THE HEAD OFFICE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL
DEVELOPMENT IN THE FUEL AND ENERGY COMPLEX IN THE PERIOD 1963-1985
Václav Jahodář, Engr.
The activities of the Research Institute of the Fuel and Energy Complex performing the function of the head office for scientific and technical development
in the period 1983-1985 were oriented to:
- development and organization of the function of the head office for the scientific and technical development in the fuel and energy complex;
- work on elaboration of proposals for measures for increasing the labour efficiency of the scientific and research base of the branch of fuel and energy;
- works on formulation of a single scientific and technical politics in preparation
of the plan for development of science and technique in the 8th five-year plan
and in adaptation of prognoses and prospects of the development of science and
technique till 1995-2000;

122

- adaptation of suggestions for development of planned control of the scientific
and technical development control in the branch of Federal Ministry of Fuel
and Energy;
- elaboration of specific informations of the head office for scientific and technical development.

ERGEBNISSE DER TÄTIGKEIT DES FORSCHUNGSINSTITUTES DES GRENNSTOFFENERGETISCHEN
KOMPLEXES BEI DER LEISTUNG DER FUKKTION DER LEITSTELLE DER WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN ENTWICKLUNG FÚR DEN BRENNSTOFFENERGETISCHEN KOMPLEX IN DEN
JAHREN 1983-1985
Dipl.-Ing. Václav jahodář
Der Beitrag fiihrt die Tätigkeiten des Forschungsinstitutes des brennstoffen-:
energetischen Komplexes in seiner Funktion der Leitstelle der wissenschaftlich-technischen Entwicklung in den Jahren 1983-1985 aus:
- Entwicklung und organisatorische Sicherung der Leistung der Funktion der Leitstelle der wissenschaftlich-technischen Entwicklung fiir den brennstoffenergetischen
Komplex;
- Arbeiten an Vorschlägen der Massnahmen zur Erhôhung der Effektivität der Arbeit
der wissenschaftlich-technischen Basis des Ressorts Brennstoffe und Energie;
- Arbeiten an Formulierung einheitlicher wissenschaftlich-technischer Politik bei
der Vorbereitung der Plane der Themen der Entwicklung der Wissenschaft und Technik fiir den 8. Fiinf jahrplan und beim Ausarbeiten der Prognosen und Aussichten der
Entwicklung der Wissenschaft und Technik bis 1995-2000;
- Bearbeitung der Vorschläge zur Entwicklung der planmässigen Leitung der wissenschaftlich-technischen Entwicklung im Ressort de Foderalministeriums fur Brennstof f e und Energie;
- Anschaffung spezifischer Informationen der Leitstelle der wissenschaftlich-technischen Entwicklung.
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2. ČÁST
Hlavní tendence a pokroky ve snižování
energetické náročnosti národního hospodářství

Ing. Miroslav Henel, Ing. Václav šimůnek,
Ing. Pavel Brychta, Ing. Jindřich Vaniš
L. flVQD
Základním měřítkem dosaženého stupně snižování energetické náročnosti národního hospodářství je prognóza konečné spotřeby energie ve výrobní i nevýrobní sféře.
Popsaná prognóza konečné spotřeby energie ve výrobní i nevýrobní sféře zabezpečuje průměrný růst národního důchodu v období 1985 - 2000 3,8 %, z toho v období
1985 - 1990 3,5 % a v období 2000 - 2010 4 % ročně. V období 1980 - 1985 rostl národní důchod průměrným tempem 2,1 % ročně. Celkem konečná spotřeba energie dle našich prací poroste mezi lety 1980 - 2010 o cca 0,6 % ročně, což je o cca 0,1 % ročně rychleji než v dřívějších úvahách, které předpokládaly o cca 0,5 % ročně nižší
růst národního důchodu.
0 tom, jak vysoké intenzifikační tendence jsou zapracovány v prognóze, svědčí
skutečnost, Se energetická náročnost tvorby národního důchodu na 1 mld Kčs klesá
ze 6 PJ prvotních energetických zdrojů v roce 1980 na 2,7 PJ v roce 2010, tj. na
cca 45 %.
Dle prognózy lze očekávat tento vývoj konečné spotřeby:

PJ

1980

1990

2000

2O1O

2O58

2165

2321

2487

Vývoj struktury konečné spotřeby energie dle národohospodářských odvětví je
na diagramu 1 a vývoj struktury dle jednotlivých druhů energie je na diagramu 2.
Průměrná roční změna jednotlivých druhů energie mezi lety 1980 - 2010 je tato:
tuhá paliva
kapalná paliva

pokles
pokles

0,5 %
2,0 %

plynná paliva
paliva c e l k e m

růst
pokles

1,8 %
0,1 %

teplo
elektřina

růst
růst

1,2 %
2,7 %

Zapracování vyššího tempa intenzifikace do prognózy si vynucuje o cca 0,3 %
ročně vyšší růst konečné spotřeby elektřiny oproti dřívějším íívahám.
V souhrnném vyjádření se mezi lety 1980 - 2010 v prognóze projevují čtyři základní tendence:
- snižování energetické náročnosti vlivem technického rozvoje
- snižování energetické náročnosti vlivem strukturních změn ve výrobě
- omezování podílu kapalných a tuhých paliv
- elektrifikace a plynofikace konečné spotřeby
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Státní cílové programy racionalizace spotřeby předpokládají v 8. PLP dosáhnout
úspor energie ve výši 15,4 mil. tmp. Do roku 2000 připravuje výzkumná sféra hlubokou analýzu energeticky náročných procesů s cílem odhalit další významné úspory
energie.
Současně náš ústav pracuje na nových metodických přístupech k řízení racionalizačního procesu se záměrem odstranit nedostatky, které jsou mnohdy překážkou dalšího rozvoje,
V dalším se dotkneme některých specifických problémů jednotlivých národohospodářských odvětví, tj. průmyslu a stavebnictví, zemědělství, dopravy a nevýrobní
sféry.
2. PRBMYSL A STAVEBNICTVÍ
Základním rysem v konečné spotřebě energie v průmyslu a stavebnictví je vysoké
tempo snižování energetické náročnosti dosahované jednak technickou racionalizací
a jednak strukturními změnami od výrob energeticky náročných k výrobám s nižší spotřebou energie. Měrná spotřeba energie vztažená k hrubé výrobě průmyslu a stavebnictví klesá z 1,6 TJ/mil. Kčs v roce 1980 na 0,97 TJ/mil. Kčs v roce 2000, je tedy
více než l,5krát. K této skutečnosti musí přispět nejen plnění úkolů Státního cílového programu racionalizace spotřeby paliv a energie, ale i strukturní změny ve
výrobě charakterizované poklesem nebo stagnací energeticky náročných výrob, jako
je hutnictví železných kovů a výroba stavebních hmot a růstem strojírenství a elektrotechnického průmyslu.
Zatímco průměrný růst výroby v průmyslu a stavebnictví mezi lety 1980 - 2000 je
uvažován 2,8 % ročně, prognóza konečné spotřeby energie zabezpečuje růst výroby
strojírenství o 4,6 % ročně a elektrotechnického průmyslu o 8,1 %. Reálnost růstu
strojírenství při poklesu výroby kovů zabezpečuje Státní cílový program úspor kovů,
jehož úlohou je zabezpečit úsporu pouze v 8. pětiletce 2,5 mil. t železných a 7O
tis t neželezných kovů.
V podnicích všeobecného strojírenství se předpokládá pokles energetické náročnosti do r, 2000 o 3,4 % ročně a v podnicích elektrotechnického průmyslu o 3,7 %
ročně.
Jako vysoce závažnou skutečnost považujeme stupeň eľcktrizace v těchto resortech. Zavádění vysoce progresivních technologií se neobejde bez vyššího nasazení
elektřiny ve spotřebě. Zatímco v celém průmyslu a stavebnictví je uvažován růst
spotřeby elektřiny o 1,7 % ročně, v resortech strojírenství a elektrotechnického
průmyslu o 2,6 % ročně,
3. ZEMĚDĚLSTVÍ
Zabezpečení racionální výživy obyvatelstva a její průběžné zkvalitnění ve vazbě na růst životní úrovně má významný podíl na upevňování politické a ekonomické
stability národního hospodářství a celé socialistické společnosti.
Nepříznivým celostátním jevem provázejícím růst hrubé zemědělské produkce je
však trvalý mírný růst vlastních nákladů na jednotku výkonů a velice výrazný růst
spotřeby paliv a energie. Tento trend je nutno radikálně změnit cestou všestranné
intenzifikace využití zdrojů, zkvalitnění řízení a uplatněním všech dosavadních
poznatků VTR v racionalizaci celého výrobního procesu.
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Celková spotřeba paliv a energie vzrostla ze 40 092 TJ v roce 1960 na 108 625
TJ v roce 1981, tj. na 271 %.
Prudký nárůst spotřeby probíhal do té doby, než došlo k přísnému limitování
spotřeby. V roce 1982 došlo poprvé k poklesu roční spotřeby paliv a energie celkem
na: 101 735 TJ, tj. oproti roku 1981 na 93,6 %. V příštích letech bude mít rozhodující význam při snižování energetické náročnosti omezování spotřeby motorové nafty pro mobilní zemědělskou techniku.
Existuje celá řada cest směřujících k těmto úsporám, a to ještě před vyřešením
nové, energeticky úspornější techniky. Jsou to následující směry, z nichž mnohé
je možno uplatnit při postupné reorganizaci, specializaci a nové investiční výstavbě velkovýrobního hospodářství:
- důsledné uplatnění racionalizace struktury zemědělské soustavy a její rozmístění
podle půdních a ekologických podmínek
- racionální rozmístění výrobních objektů a skladů s ohledem na snížení průměrných
vzdáleností dopravy /některé závody v NDR ušetřily tímto racionalizačním opatřením cca 8 - 10 % motorové nafty/
- volba osevních postupů s ohledem na zkrácení dopravy rostlinné produkce do skladů
a do stájí
- snižování počtu přejezdu v terénu zlepšením organizace práce
- účelnější využívání nosnosti dopravních prostředků a optimalizace přepravních
úkolů a využití dopravních jízd
- náhrada traktorové dopravy nákladními automobily
- zlepšení péče o techniku, dodržování předepsané údržby a seřizování strojů
a traktorů
- uplatSovat v agrotechnicky přípustné míře minimalizační postupy zpracování a přípravy půdy, včetně setí
- zavádět postupně využití radiálních a nízkotlakých pneumatik u všech traktorů,
samojízdných strojů i zemědělských dopravních prostředků, což má kladný vliv nejen
na úsporu motorových paliv, ale snižuje i utužení půdy.
4. DOPRAVA
Veřejná doprava zahrnuje železniční, silniční, vodní, leteckou a městskou hromadnou dopravu.
Rozvoj odvětví je ovlivňován výší a strukturou energetických zdrojů a očekávaným vývojem národního hospodářství. Je výrazným spotřebitelem energie, zejména v náročnosti na ropné produkty, čímž odčerpává část ropy, která je základní surovinou pro
další výrobky. Reservy jsou dále ve využití elektrické energie v železniční a městské hromadné

dopravě.

Hlavní směry rozvoje dopravy /osobní i nákladní/ pro zabezpečení potřeb národ,
hospodářství jsou:
1. Snižování přepravní náročnosti čs. ekonomiky min. 5 % za pětiletku, které by mělo vyplynout i ze snižování materiálových a energetických vstupů průmyslové výroby a ze strukturálních změn v průmyslu rozvíjením odvětví surovinově a energeticky méně náročných.
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2. Snižování energetické náročnosti dosahované

ejména:

- strukturálními změnami v dělbě přepravní p áce v nákladní a osobní dopravě
/rozvoj elektrické trakce železniční dopra y pro nákladní dopravu a vytváření
podmínek pro zvýšení jejího podílu na přep.avě osob, zefektivnění silniční nákladní dopravy přesunem výkonů ze závodové lopravy do ČSAD, rozvoj vodní dopravy, rozvoj el trakce MHD/, vytváření podmíne.: pro zlepšení úrovně hromadné
osobní přepravy a zvyšovat tak její využití oproti dopravě individuální
- technický rozvoj v oblasti všech dopravních prostředků, směřujících ke zvýšení
energetické účinnosti spotřeby pohonných hmot a energie.
Nedílnou součástí programu rozvoje dopravy je zlepšování životního prostředí.
Do roku 2000 je očekáván pokles energetické náročnosti v oblasti veřejné nákladní dopravy /TJ/tkm/ na 85 % s průměrným ročním poklesem 0,7 9 %, v dopravě osob /TJ/
osobokm/ pak na 90 % s průměrným ročním poklesem 0,6 % proti roku 1980.
V přepravě osob je obtížné stanovit přesné hranice vývoje, a to i do roku 2O00
i po něm, vliv řady subjektivních a objektivních faktorů. V celém období se nejdynamičtěji bude rozvíjet MHD, především elektrická trakce z důvodů energetické a ekologické výhodnosti.
5. NEVÝROBNÍ SFfJRA A OBYVATELSTVO
Při předpokládaném růstu národního důchodu po roce 2000, demografickém vývoji
a existující struktuře stavební výroby, lze v tomto období předpokládat tyto základní tendence:
- po roce 2000 bude nutné zachovat celkový objem nové bytové výstavby v rozmezí
450 - 500 tis. bytů za PLP se zvyšujícím se podílem hromadné bytové výstavby na
úkor výstavby rodinných domků
- bude preferována převážně nová výstavba bytových objektů i objektů občanské vybavenosti na asanovaných plochách, modernizace starších objektů bude prováděna pouze ve zvláš? zdůvodněných případech /historicky cenné objekty/
- podstatně se zvýší užitková plocha nově stavěných bytů a rozšíří se jejich druhotnost /zvýší se podíl bytů pro jedno a dvoučlenné domácnosti/
- bude dosaženo normované spotřeby tepla pro vytápění, nejvíce 6,5 MWh/r pro byt
o obestavěném prostoru 200 m
- na jednoho obyvatele bude připadat nejméně 11,71 m

užitkové plochy občanské vy-

bavenosti a budou odstraněny dnes existující nedostatky v kapacitě občanské vybavenosti
- ani po roce 2000 nedojde k úplné energetické nasycenosti této oblasti a konečná
spotřeba energie se bude dále zvyšovat
- oblast energetického hospodářství obyvatelstva a nevýrobní sféry se ani při dodržování všech zásad přísné hospodárnosti nemůže stát zdrojem významných absolutních úspor energie, protože bytový fond a občanská vybavenost se bude dále rozšiřovat nejméně současným tempem
- významným zdrojem energie pro další nárůst spotřeby může být kromě nárůstu na
straně zdrojů pouze demolice staršího bytového fondu a občanské vybavenosti
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konečná spotřeba paliv a energie v oblasti nevýrobní sféry a obyvatelstva vztažená na jednoho obyvatele se bude vyvíjet takto:
1980

2000

2010

průměrný roční růst %
2000-1980

TJ/tis.
obyvatel

44,3

51,7

53,1

7,8

2010-2000
0,27

2010-1980
0,6

6. VLIV ROZVOJE VEDY A TECHNIKY VE VÝROBNÍ SFÉŘE NA KONEČNOU SPOTŘEBU PALIV
A ENERGIE DO R. 2030
Rozbor a zhodnocení konkrétních inc raci v hutní prvovýrobě, výrobě oceli, tvářecích procesech, hutnictví neželezných kovů, strojírenství, elektrotechnickém průmyslu, chemickém a spotřebním průmyslu,výrobě stavebních hmot a stavební výrobě,
zemědělsko-potravinářském komplexu a dopravě vyjadřuje jejich vliv na spotřebu energie.
Ocenění vlivu rozvoje vědy a techniky na konečnou spotřebu energie v hlavních
technologiích výrobní sféry bylo zobecněno pomocí energetického potenciálu.Vývoj
energetického potenciálu je D 3.
Z těchto prací byly kupř. odvozeny meze konečné spotřeby elektřiny výrobní
sféry do r. 2030.
Tab. 1

Meze spotřeby elektřiny - TWh
2000

Meze z VTR MIN.
MAX.
Prognóza do r. 2000

64

2010

2020

2030

74
91

84
109

95
132

78 ,6-88,0

Minimální mez elektřiny je charakterizována:
- plným pokrytím přírůstků nezaměnitelné elektřiny a elektřiny dopravy po roce
2000 vyvolané VTR
- stagnací množství elektřiny do teplotních procesů na úrovni roku 2OOO.
Maximální mez elektřiny je charakterizována:
- plným pokrytím nezaměnitelné elektřiny
- pokrytím přírůstků spotřeby tepelných procesů po roce 2000
- mírná substituce spotřeby tepelných procesů v roce 2000 v rozmezí 3 - 8 %
- převzetí přírůstků fosilních paliv dopravy do r. 2010 elektřinou.
7. PODMÍNKY PRO ROZVOJ ELEKTRIZACE KONEČNĚ* SPOTŘEBY PO ROCE 2OOO
V jednotlivých odvětví národního hospodářství byla analýza podmínek rozvoje
elektrizace zaměřena takto:
- v průmyslu bylo analyzováno 29 vybraných technologií
- v oblasti dopravy byly zkoumány možnosti zvýšení elektrifikace železniční a městské hromadné dopravy
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- v nevýrobní sféře včetně obyvatelstva byly zpracovány 3 základní varianty vývoje:
1. palivová varianta - ve které jsou potřeby kryty všemi formami energie
2. elektrická varianta - ve které je veškerá potřeba energie kryta pouze elektřinou
3. varinata CZT+elektřina - ve které je zachován podíl CZT stejný jako v palivové
variantě a ostatní potřeba energie je kryta elektřinou.
Hlavní dopady elektrifikace oproti palivovým spotřebičům jsou vyjádřeny zvýšenými nároky na jednorázové náklady ve spotřebitelské i dodavatelské sféře, nároky
na elektrickou práci a elektrárenský výkon.
Výsledkem analýzy souboru 29 technologií v průmyslu a zeměděství na základ převedených nákladů je rozčlenění souboru na technologie ekonomicky výhodné a ekonomicky nevýhodné.
Na základě provedených analýz lze vyslovit závěr, že teoreticky největší možnosti záměny a z toho plynoucích úspor paliv a energie se ukazují v oblasti nízkoteplotních procesů, které lze teoreticky téměř v celém rozsahu převést na elektřinu. Z ekonomicky výhodných technologií se ukazují jako nejvýhodnější technologie
potravinářské. Zvýšení jednorázových nákladů, elektrické práce oproti palivovým
spotřebičům je souhrnně uvedeno v T 2 a graficky znázorněno na grafu D 4.
Jak je patrno z T 2, je základním předpokladem zajištění investičních prostředků pro výstavbu elektrárenských výkonů, jejichž podíl na celkových jednorázových
nákladech činí 65,8 %.
Pořadí výhodnosti realizace zvýšené elektrifikace v jednotlivých ekonomických
oblastech je nutno hodnotit podle vytvořených podmínek v daném časovém horizontu
především:
a/ z hlediska investičních možností
b/ z hlediska možností energetiky
Pořadí výhodnosti z hlediska celkových jednorázových nákladů je následující:
/podíl v % z celkových jednorázových nákladů - náročnost na investice/

1. Průmyslové technologie ekonomicky
výhodné
2. železniční doprava
3. Městská hromadná doprava

6 , 90
7 , 04

1 3 , 51

4. Průmyslové technologie ekonomicky
nevýhodné
5. Nevýrobní sféra a obyvatelstvo
C e l k e m

1 7 , 13
5 5 , 42
100, 0 0

Z hlediska energetického se jeví pořadí výhodnosti takto: /podíl v % z celkového zvýšení potřeby elektrické práce a elektrárenských výkonů - náročnost na
elektřinu/
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1. Městská hromadná doprava

GWh
1,29

MW
2,27

2. železniční doprava

3,93

2,31

9,53

9,26

4. Průmyslové technologie ekonomicky nevýhodné

29,64

24,74

5. Nevýrobní sféra

55,61

61,42

100,00

100,00

3. Průmyslové technologie ekonomicky výhodné

C e l k e m

Souhrnně lze konstatovat, že jako nejvýhodnější pro zvýšenou elektrifikaci
se jeví průmyslové technologie ekonomicky výhodné a z toho především technologie
potravinářského průmyslu.
Tento závěr potvrzují i nejvyšší úspory paliv a energie, které činí 34,14 %
z celkových dosažitelných ííspor.
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MAIN TENDENCIES AND PROGRESS IN REDUCING THE ENERGY DEMAND
RATE OF THE NATIONAL ECONOMY
Miroslav Henel, Engr., Václav šimůnek, Engr.,
Pavel Brychta, Engr., Jindřich Vaniš, Engr.
The contribution informs of the possibility of further reduction of the energy
demand rate in the national economy of Czechoslovakia.
Main trends in the reduction of energy demand rate are divided into industry
and civil engineering, agriculture, transport and non-manufacturing sphere.
Furthermore, the effect of development of science and technique on the final
energy consumption in the main technologies of the manufacturing sphere and conditions for development of electrification of the final energy consuption after 2000
are evaluated.

HAUPTTENDENZEN UND FORTSCHRITTE IN HERABSETZUNG DER ENERGIEANSPRUCHSVOLLIGKEIT
IN DER VOLKSWIRTSCHAFT
Dipl.-Ing. Miroslav Henel, Dipl.-Ing. Václav šimůnek, Dipl.-Ing. Pavel Brychta,
Dipl.-Ing. Jindřich Vaniš
Im Beitrag werden die Môglichkeiten weiterer Herabsetzung des Energiebedarfs
in der Volkswirtschaft der ČSSR erôrtert.
Hauptrichtungen der Herabsetzung der Energieanspruchsvolligkeit sind auf die
Gebiete der Industrie und des Bauwesens, der Landwirtschaft, des Transports und
der Nichtproduktionssphare gegliedert.
Weiter werden im Beitrag der Einfluss der Entwicklung der Wissenschaft und
Technik auf Endverbrauch der Energie in den Haupttechnologien der Produktionssphäre
und die Bedingungen fiir Entwicklung der Elektrifizierung des Endverbrachs der Energie nach 2000 gewertet.
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Tab- 2

Kvantifikace ekonomických a materiálních podmínek zvýšené elektrizace národního hospodářství
ve srovnání s palivovými spotřebiči k roku 2OOO
Zvýšení jednorázových nákladů

Národohospodářské
odvětví

spotřebitelská
sféra
1 0 6 Kčs

Průmyslové technologie
a/ ekonomicky výhodné
b/ ekonomicky nevýhodné
1* Průmyslové technologie
c e l k e m :
Selezniční doprava
Městská hromadná
doprava
2. Doprava celkem

dodavatelská
sféra
1O 6 Kčs

celkem
1 0 6 Kčs

Zvýšení spotřeby Měrné jednorázové
elektřiny a náro-• náklady na zvýšenou
ků na elektráren-• elektrifikaci
ský výkon
GWh/r

MW

lO6Kčs/GWh

106Kčs/MW

481
514

3 654
9 758

4 135
10 272

1 186
3 689

261
697

3,47
2,78

15,84

995
3 312

13 412
910

14 407
4 222

4 875
484

958
65

2,96
8,72

15,04
64,95

7 200

896

8 096

16O

64

5O,6O

126,50

10 512

1 806

12 318

649
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18,97

95,49

9 000

24 220

33 220

6 920

1 730

4,80

19,20

20 507

39 438

59 945

12 444

2 817

4,82

21,28

14,74

3. Nevýrobní sféra
a obyvatelstvo
4. C e l k e m

:

D 1
Struktura konečné spotřeby paliv a energie dle národohospodářských odvětví
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D 2
Struktura konečné spotřeby paliva a energie dle jejich jednotlivých
druhů
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D 3
Vývoj energetického potenciálu výrobní sféry ČSSR

19 8 0

2 O 3 O

Nízkoteplotní

Nízkoteplotní

Středoteplotní

Středoteplotní

Vysokoteplotní

/
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Fosilní palivo dopravypv^
Elektřina dopravy
^

Fosilní palivo dopravy
Elektřina dopravy

Nezaměnitelná
elektřina

Nezaměnitelná elektřina

Konečná spotřeba 1980

Konečná spotřeba 2030

D 4
Podíl národohospodářských odvětví na jednorázových nákladech
a nárocích na elektřinu při zvýšené elektrizaci
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Nevýrobní sféra a obyvatelstvo

Ekonomika palivového cyklu
v podmienkach čs. jadrovej energetiky

RNDr. Ing. Pavol švec, CSc.
tfVQD
Palivový cyklus jadrových elektrární /JE/ a efektívne hospodárenie s jadrovým
palivom si5 nutnou súčasťou rozvoja jadrovej energetiky. Na rozdiel od klasickej
energetiky vyžaduje zabezpečenie paliva pre jadrovú energetiku zvládnutie mnohých
technologických operácií s dodržaním prísnych bezpečnostných opatrení a zabezpečenie veľmi dôkladnej kontroly kvality. Už samotné jadrové palivo nie je iba zušíachtenou surovinou,ale vefmi zložitým výrobkom vyžadujúcim zvládnutie technicky, energeticky a investične náročnej technológie izotopického obohacovania prírodného uránu. Naviac na rozdiel od klasického vyhoreného paliva, ktoré je z hľadiska energetiky iba odpadom, je možné vyhorené jadrové palivo ďalej spracovať. Vo vyhorenom
jadrovom palive zostáva z fyzikálneho hľadiska značná časť štiepneho materiálu. Preto od počiatku rozvoja jadrovej energetiky vznikla snaha využiť plodivé vlastnosti
jadrových reaktorov, separovať z vyhoreného paliva štiepiteľné izotopy a použiť ich
pre výrobu nového jadrového paliva.
Jadrový palivový cyklus predstavuje určitý systém, ktorého jednotlivé časti
na seba presne nadväzujú a navzájom sa ovplyvňujú. V ľahkovodných reaktoroch sa
zatiaľ aplikuje urán-plutóniový palivový cyklus, ktorý je tvorený nasledujúcimi
časťami:
1/ Ťažba a úprava uránovej rudy
2/ Výroba uránového koncentrátu
3/ Produkcia fluoridu uránového
4/ Obohacovanie uránu
5/ Výroba palivových článkov
6/ Použitie jadrového paliva v reaktore - vnútorný palivový cyklus
7/ Skladovai.xe vyhoreného paliva
8/ Prepracovanie vyhoreného paliva
9/ Separácia plutónia a nespotrebovaného štiepneho uránu
lO/Výroba urán-plutóniového paliva
11/tfprava, skladovanie a konečná likvidácia rádioaktívnych odpadov /RAO/
Časť palivového c^klu až do ožiarenia paliva v reaktore sa nazýva vstupná časť
palivového cyklu a zostávajúca časť zase záverečná časť palivového cyklu.Pokiaľ ide
o vstupnú časť palivového cyklu je možné v súčasnosti povedať, že potrebné produkty
a s tým spojené služby sú bežne dostupné na komerčnom základe. Vo svete už existuje celý rad firiem a organizácií, ktoré dodávajú uránový koncentrát, robia konverziu U , 0 g na UF g a obohacovanie uránu, vyrábajú palivové články a poskytujú najrôznejšie inžinierske a iné služby pri optimalizácii palivového cyklu.
V záujme optimálneho využitia JE je potrebná a účelná úzka spolupráca medzi
prevádzkovateíom elektrárne a výrobcom alebo dodávateľom paliva. Na základe vývoja
a skúseností vznikli viaceré formy palivových služieb počnúc od neúplného zaistenia
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výroby palivových článkov cez úplné služby v palivovom cykle až po predaj energie
z paliva,
V čs, pólivovom cykle JE sú niektoré operácie vo všeobecnom rozdelení palivového cyklu redukované. Časť jadrového palivového cyklu pod bodmi 1 až 5 sú nahradené zakúpením potrebného počtu palivových kaziet u dodávatefa v ZSSR. Počty kaziet
s druhy obohatenia paliva sa objednávajú s dvojročným predstihom avšak s dodatočnou
korekciou jeden rok pred dodaním paliva.
Z časti jadrového palivového cyklu od bodu 7 zostáva už iba dočasné skladovanie a preprava vyhorených palivových kaziet.
V súčasnosti v rámci ČSSR nemôžeme hovoriť o uzatvorenom U-Pu palivovom cykle.
Takýto palivový cyklus je však predmetom spoločného úsilia členských štátov RVHP.
Redukovaný palivový cyklus čs. JE bezprostredne ovplyvňuje i možnosti, které v rámci zlepšenia palivového cyklu môžu byť v äSSR riešené. V rámci šťí RVT A 01-125-110
boli spracované materiály, ktoré analyzujú stav prác a dosiahnutú úroveň v palivovom cykle v jednotlivých technologických uzloch z hfadiska používaných postupov
vo svete /I,2/, nákladov na jednotlivé operácie /3/, ako i spôsobu a prípadnej
možnosti zaisťovania týchto operácií v ČSSR / 4 / .
NÁKLADY NA ČERSTVĚ* PALIVO
Racionalizácia v hospodárení s prvotnými zdrojmi energie zasahuje i jadrovú
energetiku. Jadrové elektráne sú podstatne menej ovplyvňované nákladmi na palivové
zdroje než elektrárne spafujúce fosilné palivá. Hlavnými zložkami nákladov na výrobu elektriny sú investičné náklady, palivové náklady a náklady na prevádzku a údržbu. Obmedzujúcim ekonomickým faktorom u tepelných elektrární sú náklady na palivo.
Pre jadrové elektrárne sú obmedzujúcim ekonomickým faktorom investičné náklady,
ale i tak náklady na palivo sa podielujú 1 5 - 3 0 % na celkových nákladoch na výrobu
energie.
Ekonomické hodnotenie palivového cyklu nie je možné bez znalosti cenových relácií jednotlivých technologických uzlov a cien uránovej suroviny vo svete. Dôležité je sledovať trend ich vývoja a túto znalosť aplikovať do prognóz na budúce obdobia a prípravu podkladov pre kontraktačné jednania čs. zástupcu PZO škodaexport
u sovietskej organizácie. Vzhfadom k čs. podmienkam pri zaisťovaní paliva môžeme
považovať cenu prírodného uránu za konštantnú do roku 2000/5/. Hodnotenie palivových nákladov z hfadiska nárokov na palivo do roku 2000 je založené na predpokladanom harmonograme uvádzania jednotlivých elektrární do prevádzky. V roku 2000 sa
predpokladá, že v jadrových elekrárňach bude inštalovaných 10 280 až 11 280 M W g .
Zaistenie jadrového paliva pre prevádzku týchto jadrových elektrární bude vyžadovať
každý rok stále väčšie finančné náklady, podfa toho ako budú jednotlivé elektrárne
zaraďované do ES. V prípade varianty 10 280 M W e do roku 2O00 budú náklady na čerstvé palivo v roku 1990 predstavovať 2,2 mild. Kčs a v roku 2000 7,2 mild. Kčs. V porovnaní rastu nákladov na palivo medzi rokmi 1990 a 2000 /3,2krát/ sa zvýši inštalovaný výkon v tomto období iba 2,3krát /6/. Rast palivových nákladov v čerstvom
palive spôsobuje jak prírastok inštalovaného výkonu a tým i zvýšená potreba množstva paliva, tak i rast cien jednotlivých položiek ceny čerstvého paliva.
V práci /I/ je uvedená analýza zmeny ceny uránu a obohacovania na náklady palivového cyklu. Ak sa zmení cena uránu na dvojnásobok vzrastú náklady na palivový
cyklus o 27 % avšak celkové náklady na výrobu energie vzrastú iba o 4-8 %. Pri zme-
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ne ceny obohacovacích služieb na dvojnásobok sa náklady na palivový cyklus zvýšia
o 38 %, čo v nákladoch na výrobu energie znamená zvýšenie od 6 do 11 %. V citovanej
práci je ako referenčný prípad uvažovaný palivový cyklus, kde náklady na výrobu
elektriny sú 9 mills/kWh z toho na uránovú surovinu pripadá 29%, na obohatenie 38 %,
na výrobu palivových článkov 9 % a na závarečnú část palivového cyklu 24 %.
Vzhíadom ku značným finančným nákladom na zabezpečenie potrebného množstva čerstvého paliva je nutné venovať pozornosť znižovaniu nákladov na čerstvé palivo. Je
to možné v podmienkach CSSR uskutečňoval v dvoch základných smeroch. Prvý smer zahrfiuje účasť čs, priemyslu do kooperácie so ZSSR pri výrobe jadrového paliva a dôkladné znalosti o vývoji cien na svetovom trhu pre jednotlivé technologické operácie pri výrobe jadrového paliva resp. pri prepracovaní vyhoreného jadrového paliva.
Druhý smer predstavuje efektívne využitie jadrového paliva v aktívnej zóne reaktora.
RACIONALIZÁCIA V ZABEZPEČOVANÍ ČERSTVÉHO PALIVA
Cena jadrového paliva v podobe hotových palivových kaziet sa skladá z troch
základných častí, ktoré charakterizujú hlavné technologické uzly výroby paliva
/konverzia na UFg, obohacovanie a fabrikácia/ a ceny prírodného uránu. Vo svete
existuje iba niekofko štátov, ktoré sú schopné si v celom rozsahu zabezpečiť jadrové palivo.
Obohacovanie uránu a konverziu U.,0D na UF, nie je možné zabezpečovať v CSSR
J O

D

vzhíadom k značnej investičnej a energetickej náročnosti súčasne používaných technológií. Tieto operácie je nutné načtalej zaisťovať v ZSSR. Predmetom záujmu by sa mala stať fabrikácia. Vecí mnohé štáty /Itália, Švédsko, Španielsko, India/ s podobným
priemyslovým potenciálom ako CSSR realizujú podstatné časti technológie fabrikácie.
K tomu účelu spracované materiály /4/ ukazujú na možnosť zapojenia čs. priemyslu
na kooperácii so ZSSR pri výrobe jadrového paliva.
Československo by mohlo prevziať k zabezpečovaniu tie výrobné operácie, pre
ktoré sú u nás technické a ekonomické predpoklady. Takými operáciami sú predovšetkým výroba a montáž palivových článkov /výroba tabliet U 0 2 , výroba neuránových súčastí palivových kaziet a samotná montáž elementov z tabliet U 0 2 a Zr-polotovarov/.
Zavedenie takejto výroby pre reaktory 440 v ČSSR by bolo možné znížiť náklady na
dovoz paliva vo výške cca 200 mil. Kčs ročne. Zvýšenie efektu devízových úspor by
bolo možné dosiahnuť ešte rozšírením výroby a montáže palivových kaziet pre Ss. JE
s reaktormi W E R 1000 / 8 / .
Cena čerstvého paliva je podstatne ovplyvnená koncentráciou U 235 v ochudobnenom zbytku, ktorá ovplyvňuje minimálnu výšku súčtu ceny uránovej suroviny, konverzie U 3 0„ na UF 6 a jednotky separačnej práce /JSP/, Obohacovacie závody pracujú v súčasnosti tak, že umožKujú odberateíovi výber koncentrácie U 235 v ochudobnenom zbytku od 0,16 do 0,35 %. Pre ľubovolné zvolené obohatenie sa s rastúcou koncentráciou
0 235 v ochudobnenom zbytku počet kg JSP znižuje a naopak množstvo potrebného prírodného uránu sa zvyšuje. Je možné preto nájsť optimálnu koncentráciu U 235 v ochudobnenom zbytku, pri ktorej je cena obohateného produktu najnižšia. Ceny za prepracovanie publikuje zatiaí iba US DOE. V poslednom období sa začal rozvíjať vofný
trh s JSP. Súčasné ceny sa pohybujú okolo 100 JS/kg JSP. CsSR podobne ako ostatné
služby s výrobou čerstvého paliva i obohacovanie zaisťuje nákupom v ZSSR, pričom
cena kg JSP sa za posledné tri roky pohybovala pod hranicou 100 Rb/kg JSP / 2 / .

Í4Ô

Zabezpečovanie dodávok jadrového paliva pre čs. JE sa palivo nakupuje v ZSSR
na základe dlhodobej dohody, pričom kontraktačné jednania prebiehajú každoročne.
Pre tieto jednania je nutné spracovávať technicko-ekonomické hodnotenia jednotlivých technologických operácií pri výrobe jadrového paliva. Podrobné znalosti o vývoji cien jednotlivých technologických operácií výroby paliva sú rozhodujúce pri
kontraktačných a cenových jednaniach o čerstvom a vyhorenom palive a tvoria základ
ekonomiky palivového cyklu jadrových elektrární v ČSSR.
EFEKTÍVNE VYUŽITIE JADROVÉHO PALIVA NA JE
Efektívne využitie jadrového paliva na JE znamená jednak úsporu jadrového paliva a jednak z rovnakého množstva paliva sa získa viac energie, čo v konečnom dôsledku znižuje palivové náklady vyrobenej energie.
Pri výbere, alebo hodnotení konkrétnej možnosti úspor paliva sa musia uvažovať
vždy komplexné ekonomické ukazovatele prevádzky JE, ktoré niekedy môžu mat prioritu
pred samotnou úsporou paliva. Zníženie mernej spotreby paliva resp. zníženie nákladov na palivo nemusí vždy znamenať aj zníženie nákladov na vyrobenú energiu. Často
tiež rozhodujú ekonomické zisky dané napr. vyššou pohotovosťou elektrárne, ktorá
sa dosiahne predĺžením kampane reaktora, alebo zabránením odstávok reaktora určeným
na výmenu paliva, či revíziu obdobiam, ktoré sú z. hľadiska energetickej sústavy
neprípustné pre plánované odstávky elektrárne.
Jadrové palivo pri jeho použití v reaktore nestráca všetku svoju hodnotu, ale
v niektorých smeroch sa dokonca zhodnocuje - narastá množstvo štiepitefného materiálu - plutonium, ktoré môže byť znovu využité. Možnosť ďalšieho použitia závisí na
technickom zvládnutí prepracovania použitého paliva. V súčasnosti sa však technickoekonomická analýza prevádzky jadrovej elektrárne uskutočňuje za predpokladu, že
jadrové palivo sa v reaktore použije iba jedenkrát. Tento trend hodnotenia bude
trvať do tej doby, dokedy nebudú k dispozícii prepracovateíské závody na vyhorené
palivo. Za tohoto predpokladu je účelné požadovať pri použití paliva v reaktore jeho maximálne vyhorenie, čo je miera získania energie z jednotky spotrebovaného materiálu, alebo zlepšenie ekonómie neutrónov v aktívnej zóne reaktora.
Zvýšenie vyhorenia je možné dosiahnuť predĺžením pobytu paliva v reaktore
prostredníctvom zmeny stredného obohatenia paliva v reaktore alebo znížením počtu
dodávaných čerstvých palivových kaziet každej rovnovážnej vsádzky pri zachovaní pôvodných dĺžok kampaní . Balším spôsobom zvýšenia vyhorenia je oddialenie konca
kampane znížením strednej teploty chladivá v aktívnej zóne resp. znížením tepelného
výkonu reaktora. Z hfadiska využitia paliva sa ukazuje byť výhodná a v súčasnom
období i realizovatefná varianta so znížením počtu palivových kaziet na 1/4 celkového počtu kaziet oproti pôvodnej 1/3.
Zlepšenie ekonómie neutrónov v aktívnej zone sa dosahuje predovšetkým znížením
ich úniku z aktívnej zóny a znížením absorbcie neutrónov v konštrukčných materiáloch aktívnej zóny. Zníženie úniku neutrónov sa môže dosiahnuť profilovaním obohatenia paliva po výške palivových článkov alebo po polomere aktívnej zóny zmenou
kartogramov palivových vsádzok. Neutrónovú ekonómiu je možné zlepšiť tiež zmenou
palivovej mriežky, pomeru vody a paliva alebo radiálnym a axiálnym tienením aktívnej zóny pomocou plášťov z prírodného alebo ochudobneného uránu /9/.
Jednotlivé metódy na zlepšenie využitia jadrového paliva nie je možné aplikovať oddelene. Niektoré z nich sa prelínajú, doplňujú alebo dokonca vylučujú.
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Z predchádzajúceho dôvodu by bolo možné jednoznačne stanoviť optimálny spôsob
prevádzky reaktora, resp. výrobného bloku elektrárne, ktorý by minimalizoval výrobné náklady na výrobu jednotky energie. Výsledkom by boli stacionárne periodické
kampane reaktora. Tento spôsob prevádzky je však obmedzený reálnymi požiadavkami
ES. Jadrové elektrárne dodávajúce elektrickú energiu nesmú byť odstavované na výmenu paliva v presne určenom období v zimných mesiacoch, kedy je maximum zaťaženia
siete a elektrárne na zásobovanie teplom majú povolenú výmenu paliva iba mimo vykurovacieho obdobia.
Československé jadrové elektrárne majú štyri výrobné bloky. Balšou požiadavkou
na spôsob prevádzky /harmonogram prevádzky/ jednotlivých blokov na elektrárni je
požiadavka - súbežne neodstavovať naraz viac blokov.
Prienikom týchto podmienok je možné získať optimálny harmonogram prevádzky
blokov na jadrovej elektrárni z pohíadu technicko-ekonomického hodnotenia prevádzky
JE. Jedno z riešení prevádzky blokov na elektrárni, vyhovujúce technickým možnostiam
jadrového reaktora a obmedzeniam vyplývajúcim z nárokov energetickej sústavy je stacionárny harmonogram prevádzky blokov s jednoročnými celkovými kalendárnymi kampaňami reaktora každého výrobného bloku. Výmena paliva každého reaktora je pevne časovo lokalizovaná do vymedzeného obdobia roka. Technicko-ekonomická analýza takéhoto spôsobu prevádzky blokov na JE bola urobená v práci /10/. Z výsledkov tejto práce vyplýva reálnosť aplikácie takéhoto návrhu riešenia.
ZŽVER
Potreba jadrového paliva budúcich rokoch bude závisieť nielen na raste inštalovaných výkonov, ale tiež na druhoch reaktorov a ich stratégiách. Z teorie jadrových reaktorov je známy veíký počet reaktorových stratégií,väčšina z nich po technickej strinke nie je zvládnutá natoľko, aby sa mohlo spoíahlivo predpovedať o čase
a rozsahu ich nasadenia do ES. V prognózach potreby paliva sa predpokladá, že v budúcnosti sa budú uplatňovať nasledujúce stratégie: fahkovodné reaktory s otvoreným
cyklom, íahkovodné reaktory s recyklováním paliva, ťažkovodné reaktory s otvoreným
cyklom, ťažkovodné reaktory s recyklováním s urán-plutóniovým cyklom alebo s thorium-uránovým cyklom, vysokoteplotné reaktory a rýchle množivé reaktory. Určenie
ekonomických výhod jednotlivých reaktorových stratégií je vefmi ťažké, pretože tu
treba okrem nákladov uvažovať i také faktory ako je dlhodobá platobná bilancia štátu, celková investičná politika v energetike, priemyslová infrastruktura apod.
V Československu sa javí situácia do roku 2OOO v podstate vyriešená nasadením fahkovodných reaktorov s otvoreným palivovým cyklom a s využitím radu konštrukčných
a fyzikálnych opatrení na úsporu paliva. Po roku 2000 sa naskytá viacero možností,
ktoré je nutné už v tomto období analyzovať z híadiska našich vnútorných podmienok
rozvoja jadrovej energetiky a vo väzbe na medzinárodnú spoluprácu členských štátov
RVHP v oblasti integrovaného jadrovoenergetického komplexu. Je potrebné v oblasti
RVT venovať pozornosť takým úlohám, ktoré hfadajú cesty ako palivové náklady čo
najviac znížiť.
Rozvoj jadrovej energetiky zahrňuje okrem výstavby jadrových elektrární i proporcionálny rozvoj sprievodného priemyslu, do ktorého v prvom rade spadá problematika zabezpečenia manipulácie a hospodárenia s jadrovým palivom. I keS všetky technologické operácie palivového cyklu nebudú realizované priamo u nás prostredníctvom
čs. priemyslu, je zrejmé, že palivový cyklus sa stal základom ekonomickej efektívnosti výrobného procesu jadrových elektrární. Preto je nutné analyzovať vnútorný
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palivový cyklus za podmienky maximálnej efektívnosti využitia jadrového paliva pri
splnení dôležitých ohraničujúcich podmienok, vychádzajúcich z požiadaviek ES, technických podmienok na palivo a prevádzkových možností jadrových elektrární.
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X0Ä0B HB npOHSBOflCTBO 1 MBT-U K peiUBTb 3T0T 3$$eKT Ha HCnOJIbBOBaHHe TOIUmBB, BHTeicanmitt wa cyn;ecTBeHHnx nai»eHeHKfi B x o a e BJIOKOB BTOUHHX ajteKTpocTBHUHK n us TexHOJiortmecKKX HCJOBHK nponaBOflCTBe ToruiHBa. CoKpameHRuH TonjiHBHtiíí an mi B
ieX0CJI0BBU,K0M BTOMHOÍ5 SHepreTHKII npMHy*flBeT Hac HaSJtEfflBTb 38 paSBHTHe
UeH oTAeJibHux TexHo^orwvecKHx onepaqnii B tuipe H , oAHospeueHHo, psccMSTpHBBTb B O S UOXHOCTH BKJinieHHH MexocjioBBUKOM npoMbiuuiGHHo CTH B KoonepBUHK) co CCCF npn npoHSTonJiHBa. 9K0H0uymecKBH oueHKa xofla aTOMHoii sjieKTpocTBHUMM ÄOJIKHB HCXO-
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дить из общественной точки зрения, а не только с точки зрения руководства электростанции. Поэтому надо также оценивать требования энергетической системы и выбранную систему ухода.

FUEL CYCLE ECONOMY UNDER THE CONDITIONS OF CZECHOSLOVAK NUCLEAR ENERGETICS
Pavol švec, RNDr., Engr., CSc
In the field of ensuring and using nuclear fuel with respect to rational utilization of the fuel during its stay in the active zone of the Czechoslovak nuclear
reactors it is necessary to minimize the fuel component of costs per 1 MWh produced
and to solve the effects on fuel utilization being a consequence of fundamental
changes in the operation of nuclear blocks of the power station and technological
conditions of fuel production in addition to ensuring safe operation. The reduced
fuel cycle under the conditions of Czechoslovak nuclear energetics requires to watch
the development of price levels of the individual technological operations in the
world and to consider the possibility of coupling the Czechoslovak industry with
the co-operation with USSR in fuel production. Economic evaluation of the operation
of a nuclear power station should start from the view of the social effect and not
only from the view of the power station operator; therefore, it is necessary to
evaluate even the demands of the power system and the selected system of maintenace.

ÖKONOMIK DES BRENNSTOFFZYKLUS UNTER DEN BEDINGUNGEN DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN
KERNENERGETIK
RNDr.

Dipl.-Ing. Pavol Švec, CSc.

Auf dem Gebiet der Kernbrennstoffanschaffung und -bewirtschaftung mit Rücksicht
auf rationelle Ausnützung des Brennstoffes während seiner Haltezeit in der aktiven
Zone tschechoslowakischer Kernreaktoren ist es ausser der Sicherung des Betriebes
notwendig die Brennstoffkomponente der Kosten auf eine produzierte Megawattstunde
zu minimieren und die Einflüsse auf die Brennstoffausnützung zu lösen, die aus prinzipiellen Änderungen im Betrieb der Kernblöcke des Kernkraftwerks sowie technologischen Bedingungen der Brennstofferzeugung hervorgehen. Der reduzierte Brennstoffzyklus zwingt unter den Bedingungen der tschechoslowakischen Kernenergetik die Entwicklung des Preisniveaus einzelner technologischer Operationen in der Welt konsequent zu beobachten und gleichzeitig die Möglichkeit der Eingliederung der tschechoslowakischen Industrie in die Kooperation mit der UdSSR bei Brennstoffherstellung in Betracht zu ziehen, ökonomische Auswertung des Betriebes eines Kernkraftwerks muss von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung und nicht nur vom Standpunkt des
des Kraftwerkbetreibenden ausgehen; deswegen ist es notwendig auch die Bedürfnisse
des energetischen Systems sowie das erwählte Wartungssystem in Betracht zu ziehen.
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Problémy investiční náročnosti elektráren

Ing. Vlastimil Šlechta, Ing. Ladislav Bohal, CSc.

V období od roku 1960 byly ekonomické úvahy v oblasti výstavby elektráren zaměřeny především na snižování investiční náročnosti. Hospodářská praxe v tomto období nenahromadila ještě tolik zkušeností, aby v ekonomické teorii socialismu byla
poznána a všestranně objasněna otázka vztahu mezi plánovitým řízením na straně jedné a působením zákona hodnoty na straně druhé. Různost teoretických přístupů k řešení této otázky a střety krajních názorů otevíraly do značné míry cestu k subjektivistickému řešení řady ekonomických problémů, přirozeně i v oblasti snižování
investiční náročnosti při výstavbě elektráren.
Poznání, které vyplynulo ze zkušeností výstavby socialismu zejména v průběhu
šedesátých a sedmdesátých let a nové úkoly, které sebou přináší rychlé uplatňování
nová techniky vyvolaly v ekonomické teorii nutnost postupného propracování poznatků o úloze zbožně peněžních vztahů za socialismu. Tak byla postupně překonána představa o tom, že zbožně-peněžní vztahy vznikají za socialismu pouze při styku dvou
různých forem vlastnictví výrobních prostředků, dále představ o tom. že zbožím za
socialismu jsou jen spotřební předměty a že výrobní prostředky pokud neopouštějí
oblast státního vlastnictví zbožím nejsou. Jednotnost reprodukčního procesu, vzájemné sepětí výroby, výrobních prostředků a spotřebních předmětů si vynutily nové
zkoumání systému podmínek ovlivňujících existenci zbožní výroby za socialismu.
V systému těchto podmínek byly zkoumány zejména:
- stupeň rozvoje společenské dělby práce a z něho vyplývající i nutná ekonomická
spojení mezi základními ekonomickými subjekty / stát, podnik, jednotlivec atd./,
- koexistence různých forem vlastnictví výrobních prostředků /státní, družstevní/,
- vývoj zesilujících vnějších ekonomických spojení mezi socialistickými státy,
v nichž státy vystupují jako samostatní vlastníci výrobních prostředků.
Podrobné zhodnocení těchto a dalších podmínek vedlo postupně k poznání, že
plánovitost socialistické výroby nemůže existovat mimo rámec jejího zbožního charakteru, právě tak jako zbožně-peněžní vztahy nemohou za socialismu vystupovat mimo rámec plánovitosti. Obojí tvoří organickou a dialekticky spjatou jednotu této
oblasti socialistických výrobních vztahů a jde především o to, prozkoumat způsoby
cílevědomého využívání kategorií zbožní výroby, jejíž existence za socialismu byla
plně prokázána dosavadními historickými zkušenostmi z jeho výstavby, pro urychlení
rozvoje výrobních sil a dokonalejší naplňování základního ekonomického zákona socialismu.
Základní rozvojovou energií v ČSSR se v příštím více než 2O-letém období nepochybně stane elektřina. Její podíl v konečné spotřebě by měl vzrůst z 10,5 %
v roce 1980 na 13,5 % v roce 1990 a asi na 20 % okolo roku 2000. Je to v současnosti zatím jediná cesta k vytesnení fosilních paliv v energetickém hospodářství CSSR,
a to nejenom tuhých paliv při výrobě elektrické energie a tepla, ale i substituce
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ušlechtilých paliv cestou elektrifikace středně a vysokoteplotních procesů v národní hospodářství. Zabezpečit všestranné uplatnění tohoto výsadního intenzifikačního
faktoru v podmínkách postupného vyuhlování přírodních zásob uhlí v ČSSR a rostoucích požadavků na kvalitu životního prostředí, vyvolává existenční nutnost budovat
jaderné elektrárny. Tím vzniká reálně existující společenská potřeba produkovat jaderné elektrárenské bloky. Z tohoto hlediska je můžeme chápat jako užitnou hodnotu,
která je schopna v procesu služby elektrizační soustavě uspokojit díky své užitečnosti výše zmíněnou reálnou společenskou potřebu.
Csl. průmysl na základě sovětské pomoci zvládl výrobu jaderných elektrárenských
bloků VVER-440 a zahájil osvojení výroby bloku W E R - 1 0 0 0 , které vytvoří po roce
1990 základní článek jaderného programu. Československé národní hospodářství vkládá
značné prostředky nejen do výstavby jaderných elektráren, ale i do zabezpečení této
význačné strukturální přeměny v oblasti hutnictví, strojírenství, elektrárenského
průmyslu, stavebnictví, chemického průmyslu ap. Naprosto právem je tedy zejména nyní
v procesu přípravy hospodářského programu pro budoucí období, kladena otázka m a x i mální ekonomické efektivnosti výstavby jaderných elektráren. Oprávněně vzbuzuje o b a vu skutečnost, že až dosud na všechny u nás realizované nebo v realizaci se nacházející jaderné elektrárny jsou rozpočty překračovány a měrná investiční náročnost
stoupá.
Od ukončení výstavby uhelných elektráren s šesti bloky o výkonu 110 MW Tušimice I a Vojan I dochází

v ČSSR k trvalému růstu rozpočtových a tím i měrných inves-

tičních nákladů platných k roku dokončení stavby. Z regresní analýzy vývoje měrných
investičních nákladů staveb elektráren dokončených do roku 1980 vyplynulo, že d o cházelo k meziročnímu růstu těchto nákladů v rozsahu 6 až 8 % podle velikosti, výkonu a počtu bloků. Přitom však byla dodržena zásada, že zvětšováním jednotkového v ý konu relativně klesaly měrné investiční náklady. Podmínkou byla současně dokončovaná výstavba dvou po sobě jdoucích generací elektráren.
Tab. č. I
Bloky
o výkonu
MW

Rok
dokončení
stavby

MIN Kčs/kWi
hl. II-VIII

Mělník I

6x 55

1962

1982

Tisová II

3x 100

1963

1730

Mělník II

4x 110

1972

2736

Elektrárna

Počerady I

4x 200

1972

2384

Nováky III

2x 110

1978

4 6O9

Počerady II

2x 200

1978

4518

Prunéřov II

5>: 210

1982

6789

Mělník III

lx 500

1981

6034

JE VI

2x 440

1981

5938

Z tabulky vyplývá růst měrných investičních nákladů jednotlivých generací elektráren. Je zřejmé, že při. současné výstavbě elektráren s bloky o různém výkonu jsou
měrné investiční náklady elektrárny s bloky o dvojnásobném výkonu-tedy vyšší generace - nižší o 10 až 15 %. Přitom měrné investiční náklady elektráren předcházející
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generace jsou v té době výrazně vyšší ve srovnání s výstavbou prvé elektrárny této
generace. Na tabulce 2 je uvedeno porovnání MIN Kčs/kWi první a poslední stavby jednotlivých generací elektráren.
Rozdíl MIN Kčs/kWi mezi 1. a poslední stavbou každé generace elektráren se stále zvyšuje. V každé generaci se prodlužuje lhůta mezi dokončením první a poslední
stavby při současném zkracování doby potřebné pro získání 100 MW výkonu, což je
důsledek rostoucího výkonu bloku každé další generace elektráren.
Tab. č. 2
Porovnání MIN Kčs/kWi první a poslední stavby jednotlivých
generací energetických výroben
Typ energ.
výrobny
s bloky

Časový rozsah
dokončení
posl.st.
l.st.

první
st.

MIN Kčs/kWi
posl.
zvýšení proti
stav.
1.stavbě
v Kčs
v %

klasická
110 MW

1966

1972

1554

2736

1182

76

6 let

klasická
200 MW

1972

1979

2383

4500

2117

89

7 let

jaderná 1/
W E R 440

1986

1995

8920

?

?

Časový
rozsah

9 let

1/ U staveb jaderných elektráren s bloky W E R 440 se za první stavbu považuje
dokončená výstavby JE-V1 a JE-V2
Jako příčiny růstu MIN se před rokem 1980 uváděly zejména tyto důvody:
- změny cen v důsledku individuální tvorby cen
- změny technické povahy, k nimž došlo od zahájení přípravy a realizace výstavby
- vícenáklady z důvodu stále méně vhodných stavenišť
- růst nákladů na vyvolané investice
- růst nákladů na dovoz zařízení
- růst vedlejších nákladů v hl. VI.
Důsledky těchto vlivů se promítaly i do vlastních nákladů dodavatelských organizací a tím i do růstu rozpočtových nákladů. Investor se obvykle snažil o kvantifikaci těchto vlivů v rozpočtových nákladech. Otázkou vývoje a vlivu vlastních nákladů stavby se však investor zabýval jen ve zvláštních případech, jako bylo zkrácení lhůty realizace stavby jednotlivých objektů nebo provozních souborů.
Rozpočtové náklady hlavy Il-VIII se běžně rozdělují na rozpočtové náklady
stavební a technologické části. V tabulkách 3 a 4 je v relativním vyjádření uveden
vývoj struktury vlastních nákladů dodavatelů stavebních prací a technologické části elektráren.
Z porovnání obou tabulek lze snadno udělat některé závěry. Všeobecní! v oblasti
stavební i technologické části platí, Že ve sledovaném období cca 15 let trvale
klesá podíl základních mezd a odměn za práci. V technologii, zejména v závěru sledovaného období stoupá podíl nákladů na materiál a energii, což je způsobeno:
- vyšší náročností na objem i kvalitu materiálu velkých kondenzačních bloků a jaderných elektráren
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- eskalací cen energie surovin a materiálů užívaných při výrobě elektrárenských zařízení
- uplatněním zejména v jaderné energetice nových netradičních materiálů většinou
z dovozu, jejichž ceny jsou vysoké.
Tab. č. 3
Vlastní náklady dodavatelů staveb, části elektráren
Rok

1968

1970

1972

1978

1979

1980

1981

1983

zákl.materiál

51,8

53,1
10,1

57,4

57,4

55,9

56,8

12,1

51,8
10,8

57,4

zákl.mzdy
provoz stav.
mechanizmů

10,0

9,8

9,7

9,9

9,7

6,7

6,2

6,2

5,6

5,7

5,9

6,3

6,3

6.4

6,1

6,4

6,2

6,3

6,3

6,5

6,0

23,0

25,1

24,2

20,8

20,8

20,7

21,4

21,2

ostatní přímé náklady
nepřímé
nákladů
celkem

100

100

100

100

100

100

100

100

Tab. č. 4
Vlastní náklady dodavatelů technologické části elektráren

Náklady

1969

1970

1972

1978

1979

1980

1981

1983

spotřeba mat.
a energie

60,5

59 ,2

60, 6

61 ,0

60, 6

60,9

60 ,8

62,0

20,5

19 ,7

19, 3

18 ,4

18, 7

18,3

.17 ,6

16,8

2,6

2 ,6

2, 8

3 ,0

3, 2

3,2

3 ,3

3,5

ostatní
náklady

16,4

18 ,5

17, 3

17 ,6

17, 5

17,6

18 ,3

17,7

zisk v %
z výkonu

12,0

13 ,05

14, 7

12 ,10

12, 0

12,04

11 ,9

10,0

mzdy a odměny za práci
odpisy zákl.
prostředků

Dále ve struktuře nákladů technologické fiásti vzrůstá podíl odpisů základních prostředků, zejména v hutích a strojírenství, které je odezvou investic vložených
v sedmdesátých letech do těchto odvětví, aby vůbec byly schopny přejít na výrobu
progresivních energetických zařízení zejména jaderné techniky.
S použitím údajů o vývoji struktury nákladů ve stavebnictví a strojírenství
je možno v MIN vyčíslit za první a poslední stavbu elektráren jednotlivých generací
vývoj podílu nákladů na materiál,mzdové náklady a ostatní náklady dodavatelských
organizací. Výsledek výpočtu v úhrnu za stavební práce i technologickou část je
uveden na tabulce č. 5
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Tab. č. 5
Výpočet nákladových položek pro elektrárny
Elektrárna
s bloky

110 MW

MIN v -Kčs/kWi

200 MW

W E R 44O

Pořadí stavby

první
stavba

poslední
stavba

první
stavba

poslední
stavba

1.stavba

název stavby
rok dokončeni
MIN Kčs/kWi
zisk.dodav.
náklady dodav.
z toho zákl.
materiál a
energie
mzdové nákl.
ostat.náklady
rentabilita
v%

ETU I
1966
1554
154
1400

EME II
1972
2736
356
2380

EPOČ I
1972
2383
325
2058

ECHV
1979
4500
476
4014

JE V1-V2
1986
8920
811
8109

1380
382
618

1211
351
496

2397
604
1013

4882
1166
2061

14,95

15,79

12,10

10,0

796
260
344
11,0

Na tabulce č . 6 je totéž uvedeno v indexovém vyjádření.
Tab. č . 6
Indexy vývoje nákladů elektráren
110 MW

Název stavby
rok ukončení
měrné investiční
náklady
zisk dodavatelů
náklady dodávat.
z toho
materiál a energie
mzdové náklady
ostatní náklady

200 MW

první

poslední

první

poslední

ETU I
1966

EME II
1972

EPOC I
1972

ECHVA
1979

1,00
1,00
1,00

1,76
2,31
1,70

1,00
1,00
1,00

1,B9
1,50
1,95

1,00
1,00
1,00

1,73
1,47
1,80

1,00
1,00
1,00

1,98
1,72
2,04

Z uvedených tabulek 5 a 6 vyplývá, že měrné investiční náklady rostou v každé generaci bloků od prvního k poslednímu bloku téměř na dvojnásobek. U generace bloku
110MW nejvýrazněji ovlivňoval růst měrných investičních nákladů mezi prvním a posledním blokem zisk dodavatelských organizací. Tato skutečnost byla ovlivněna vývojem ekonomiky v krizových letech 1968-69, kde bylo rozpuštěno do národního hospodářství CSSR téměř 40 mld. Kčs inflačních prostředků rozšířené reprodukce realizujících se v dodavatelských ziscích. To se projevilo v alikvotním poměru i ve vývoji
nákladů na výstavbu elektráren s bloky 110 MW. Jiná však byla situace u generace
bloků 200 MW kde již rozhodujícím faktorem ovlivňujícím růst měrných investičních
nákladů byla položka materiálových nákladů a nákladů na energii. Tato tendence bude
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zřejmě ještě výrazněji pokračovat u jaderných elektráren at již s bloky W E R 440
tak i W E R 1000.
Zvláště zajímavé je srovnání času práce vyjádřené měrnou lhůtou výstavby na
inst a její indexové porovnání s indexovým porovnáním měrných investičních
nákladů uvedených na tabulce č. 7
1 0 0

MW

Tab. č. 7
Indexy vývoje produktivity výstavby elektráren
měs/100 MWÍ

Elektrárny
s bloky 110 MW
s bloky 2O0 MW
s bloky W E R 440

13,2
12,1
10,2

Indexy
MLV

1/

100
109
129

1/ měrná lhůta výstavby

MIN

2/

100
105
172

2/ měrná investiční náklady

Vývoj produktivity výstavby měřené k vývoji MIN Kčs/kWi je stále ještě příznivý i při tomto způsobu měření. V případě jaderných elektráren W E R 440 je nutno
brát v úvahu jejich vyšší rozpočtové náklady o 6O - 70 % ve srovnání se stavbou
uhelných elektráren, pokud by se dokončovaly současně se stavbou jaderných elektráren /požadavky jaderné bezpečnosti ap./.
V měření vývoje průměrných výdělků ve vztahu k produktivitě jsou nedostatky,
zejména pokud se vývoj produktivity měří výlučně hodnotově bez vazby na naturální
ukazatele. Méně příznivá však zůstává skutečnost, že mezi prvním a posledním blokem
téže generace stále stoupá nezbytný čas práce na instalovaný KW což ukazuje tabulka č . 8.
Tab. č. 8
Měrný čas práce výstavby elektráren
1OO MW

Stavba

W E R 440

200 MW

první

poslední

první

poslední

první

ETU I

EMĚ II

EPOC I

ECHVA

EBO

30,7

35,12

32,71

42,73

67,61

Produktivita
hod/KWj^

Výsledky analýzy vedou k poznání, že produktivita práce dodavatelských organizací vyplývající z fakturovaných rozpočtových nákladů při výstavbě uhelných a jaderných elektráren vykazuje sice růst v hodnotovém vyjádření, ale současně dochází
k jejímu poklesu v naturálním vyjádření. Příčina je v tom, že počet fakturovaných
/rozpočtovaných/ hodin pracovníků kategorie D na 1 kW instalovaného výkonu plynule
vzrůstá a tím také rostou lhůty výstavby. Dochází k tomu jak při přechodu na výstavbu elektráren další generace, tak i v případě porovnání první a poslední stavby
elektráren téže generace. Z hlediska investora se tím významně zhoršuje ekonomie
času práce vynakládané na získání stejné užitné hodnoty.
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Všechny tyto úvahy i provedené trendové analýzy dosavadního vývoje pomocí dvojitých
logistických a gompertzových křivek /L 3/ vedou jednoznačně k závěrům, že směnná
a cenová relace dodavatelsko odběratelských vztahů u jaderných elektráren se musí
stát předmětem trvalého zájmu koncepčních a výzkumných prací týkajících se dalšího
rozvoje jaderné energetiky, K zlepšení tohoto stavu je nutno učinit řadu opatření
k reálnému snížení investičních nákladů dalšího rozvoje jaderné energetiky, z nichž
jako příklad je třeba uvést
- zlepšit strukturu řízení realizace čsl.jaderného programu tak, aby se zamezilo
prodlužování lhůt výstavby, aby se vytvořil systém hmotné stimulace synergeticky
působící na všechny účastníky výstavby,
- v projektové přípravě budě nutno zamezit odlišnostem každého bloku a zajistit
u generace WER-1000 maximální opakovatelnost bloků,
- znovu v souladu se soudobými znalostmi prověřit optimální míru jaderně-bezpeč. nostních opatření,
- vzhledem k stoupajícím materiálovým nákladům prověřit maximální racionalitu konstrukčních technických a dispozičních řešení s cílem snížit materiálovou náročnost,
- zvážit pro budoucí vývoj možnosti dalšího zvýšení jednotkového výkonu jaderných
bloků tak, aby se dále zlepšily ekonomické ukazatele^
Tato a celá řada dalších opatření musí vést ke snížení měrných investičních nákladů.
Jinak hrozí reálné nebezpečí, že předpokládaný rozvoj jaderné energetiky se stane
pro národní hospodářství z hlediska investiční náročnosti neúnosný, což by mělo
dalekosáhlé důsledky pro elektrizaci konečné spotřeby a tím i další program snižování energetické náročnosti národního hospodářství.
Literatura
/I/ ŠLECHTA, V.: Vývoj lhůt realizace výstavby uhelných a jaderných elektráren
v CSSR a způsob zjišťování produktivity výstavby těchto elektráren. Výzkumná
zpráva vtfPEK 4O6-O3-41-4/3, srpen 1984
/2/ ŠLECHTA, V . - B O H A L , L,: Trendová a faktorová analýza vývoje měrných investičních
nákladů elektrárenských bloků s přihlédnutím k vývoji struktury nákladů ve stavebnictví a strojírenství. Výzkumná zpráva VTÍPEK 4O9-OO-OO-5, listopad 1985
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ПРОБЛЕМЫ КАПИТАЛОЕМКОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Инж. Властимил Шлехта, инж. Ладислав Богал, к.т.н.
Повышение удельных капитальных аатрат на 1 кВт установленной мощности электростанций осуждается имея в виду долгосрочное развитие структуры себестоимости
отраслей-поставщиков - строительства и машиностроения, характеризованное прежде
всего ростом расходов на сырье и материал« Доля расходов по заработной плате понижается. При одновременном повышении средней заработной платы их отношение к
развитию производительности труда в выражении по стоимости является благоприятным. Производительность, выраженная как число необходимых для реализации постройки
1 кВт установленной мощности часов, однако, понижается, так как число составляемых в смету /фактурированных/ часов для реализаши 1 кВт установленной мощности
непрерывно возрастает. Из проведенного анализа трендов настоящего развития расходов отраслей-поставщиков с помощью двойных логистических кривых и кривых Гомперца вытекает, что меновые соотношения и соотношения цен между поставщиком и потребителем в случае атомных электростанций должны стеть объектом постоянного ин т
тереса органов на всех ступенях управления.

PROBLEMS OF CAPITAL DEMAND RATE OF THE POWER PLANTS
Vlastimil šelchta, Engr., Ladislav Bohal, Engr., CSc
Growth of specific capital costs per 1 kw of installed capacity of power plants
is considered with regard to the long-term development of structure of total costs
at suppliers - civil engineering and mechanical engineering characterized, above
all, by the growth of material costs. At the simultaneous growth of average earnings,
their relation to the development of labour productivity as expressed in the value
is favourable. However, productivity as expressed in the number of hours necessary
for realization of construction of 1 kW of the installed capacity decreases as
the number of budgeted /invoiced/ hours for realization of 1 kW of the installed
capacity continuously increases. The trend analysis of the existing development
of the costs at suppliers using dual logistic and Gompertz's curves shows that
exchange and price relations of the supplier-customer relations in nuclear power
stations must become an object of permanent interest of management bodies on all
levels.

PROBLEME DES INVESTITIONSBEDARFES DER KRAFTWERKE
Dipl.-Ing. Vlastimil Šlechta, Dipl.-Ing. Ladislav Bohal, CSc.
Anstieg der Investitionskosten je 1 kW installierter Leistung der Kraftwerke
wird mit Bezug auf langfristige Entwicklung der Struktur der Selbstkosten der Lieferzweige - Bauwesen und Maschinenbau beurteilt, die vor allem durch Anstieg der Materialkosten charakterisiert ist. Anteil der Lohnkosten sinkt. Bei gleichzeitigem
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Anstieg durchschnittlicher Verdienste ihre Beziehung zur Entwicklung der im Wert
ausgedrückten Arbeitsproduktivität zeigt sich als günstig. Die mit der zur Realisierung des Aufbaus von 1 kW installierter Leistung nötigen Stundenzahl ausgedrückte
Produktivität sinkt jedoch, da die Anzahl der veranschlagten /fakturierten/ Stunden
auf Realisierung von 1 kW kontinuierlich steigt. Aus der durchgeführten Trendanalyse
bisheriger Kostenentwicklung der Lieferzweige mit Hilfe doppelter logistischer und
Gompertzscher Kurven ergibt sich, dass die Tausch- und Preisrelationen der LieferAbnehmerbeziehungen bei den Kernkraftwerken Gegenstand dauerhafter Interesse der
Leitorgane aller Stufen werden müssen.
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Nové technologie výroby elektrické energie
a tepla z uhlíSHR za ekologicky příznivějších podmínek

Ing. František Vaněk, CSc, Ing. Pavel Jílek,
Ing. Vladimír Neužil, CSc.
Pánevní oblast SHR, která se rozkládá na území pěti okresů Severočeského kraje
/Chomutov, Most, Louny, Teplice a (Jstí nad Labem/, se vymyká z celostátního průměru extrémní koncentrací těžebních kapacit, které zajišEují pro NH převážnou část
hnědého uhlí. Mimořádné nahromadění spotřebních kapacit ve spojení s nepříznivou
geografickou a klimatickou specifikou je pak příčinou známého stavu poškození životního prostředí v této oblasti.
Omezování škodlivých vlivů energetiky na 2 P se v současné době dostalo do popředí zájmu všech evropských států a snahy o snížení emisí škodlivých látek do ovzduší vyústily v začátku 80. let i do mezinárodních dohod. Pro ČSSR z toho vyplývá závazek redukovat roční emisi S0_ o 30 % do r. 1993, přičemž jako referenční rok je
zvolen r. 1980.
Článek se zabývá možností snížit emise škodlivých látek do ovzduší pomocí technických opatření. V zásadě se jedná o dvě základní cesty:
l.v Odstranění síry ze spalin a to bu3 bezprostředně po spalovacím procesu nebo v jeho průběhu
2. Odstranění síry ještě před spalovacím procesem.
Vzhledem k tomu, že energetika v oblasti SHR je založena téměř výhradně na hnědém uhlí, jsou zvažovaná technická opatření orientovaná na použití této suroviny:
1. Odsiřování spalin na velkých elektrárenských blocích;
2. Fluidní technika spalování s odsířením;
3. Použití paroplynového cyklu s odsířením energetického plynu vyrobeného zplyňováním sirného uhlí.
Poznámka: přímé odsíření uhlí extrakcí nebo biotechnologickým pochodem nepřichází
v čs. podmínkách v úvahu.
Pro vyhodnocení jednotlivých technologických provedení byla zvolena soustava
technicko ekonomických ukazatelů zahrnující investiční a devizovou náročnost, energetickou účinnost, výrobní náklady, potřebu pracovních sil, spotřebu pomocných látek a nároky na zastavěnou plochu. Samostatně jsou uvedeny ukazatele z nichž vyplývá množství emitovaného popílku a S 0 2 . Pro možnost porovnání vybraných technologií
byla použita i předepsaná metodika převedených nákladů zahrnující ve složce provozních nákladů rovněž dobropisy za produkované vedlejší látky. Vzhledem k značné nesourodosti zpracovávaných technických opatření a jejich různé výkonnosti byla většina ukazatelů vztažena na jednotku produkované energie a současně na hmotnostní
jednotku "neemitovaného" SO 2 do atmosféry /míněno jako množství S02» které je procesem zachyceno/.
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ODSIŘOVÁNÍ SPALIN
Výzkum a vývoj metod odsíření spalin započal již v třicátých letech tohoto století zejména ve Velké Británii, kde bylo postupně instalováno několik zařízení mokré vápencové vypírky na malých parních elektrárnách v oblasti Londýna /Battersea,
Bankside, Swansea a další/. Práce pak pokračovaly po přerušení způsobeném druhou
světovou válkou, v padesátých a šedesátých letech. Přes dílčí neúspěchy došlo ve
světě v sedmdesátých letech ke značnému rozšíření technologií odsíření spalin. K významnému rozvoji došlo především v Japonsku a USA. V roce 1981 byly v Japonsku zhruba splněny emisní limity odsiřováním spalin v celkovém rozsahu 35 tis. MW ekvivalentního instalovaného výkonu. V USA v té době bylo v provozu 73 zařízení přiřazených instalovanému výkonu 24 766 MW a ve výstavbě 38 zařízení o výkonu 16 524 MW.
K dosažení stanovených emisních limitů se plánuje do r. 1990 výstavba dalších 61
jednotek o celkovém ekvivalentním výkonu 32 3 93 MW. V Evropě dochází k největšímu
rozšíření technologií odsiřování spalin v NSR, zejména v souvislosti se zpřísněním
závazných emisních limitů novým zákonem s platností od 1.7.1983. Po přistoupení
k Úmluvě o dálkovém znečištování ovzduší přes hranice států, uzavřené v rámci EHK
OSN, probíhají přípravy výstavby odsiřovacích zařízení i v dalších evropských státech včetně ČSSR.
Výzkumné práce v problematice odsíření spalin byly v CsSR prováděny již více
než 25 let, avšak nevyústily do stádia průmyslové realizace, ale maximálně do poloprovozního měřítka. Je možno připomenout práce v oblasti mokrých čpavkových procesů
/VÚAnCH lístí nad Labem/, mokrých vápno-vápencových procesů /ÚVP, VťíCHZ, ÚTZCHT ČSAV,
Praha/, suché aditivní vápencové metody /[?VP Praha/, metody na bázi aktivní formy
sody AKSO /ÚVCHE ČSAV Praha/ a další. V současné době je ve stavbě první provozní
zařízení pro odsíření spalin u jednoho bloku 200 MW elektrárny Tušimice II, ;?.aji£=Eované ve spolupráci se SSSR.
Můžeme evidovat dlouhou řadu procesů odsíření spalin, a£ už ve světě realizovaných, ještě vyvíjených nebo již opuštěných. Jsou to např. mokrý proces vápencový
/starší s částečnou oxidací So^ na SO^, novější 2. generace s oxidací a krystalizací CaSO. . 2H„0/, vápencový se dvěma alkáliemi, suchá aditivní vápencová metoda,
mokrý vápnový proces, vápnový proces se dvěma alkáliemi, vápnový polosuchý proces,
Dowa - hlinitanový proces, sodnokarbonátový proces, Conosox - draselnokarbonátový
proces, natriumsulfitový proces /Wellman-Lord/, magnezitový proces, hořečnato-vápnový proces RCE, čpavkový proces /Walther/, citrátový proces a j . včetně různých variant a modifikací. Z dosud instalovaných zařízení pro odsíření spalin výrazně převládají procesy bez regenerace absorpčního činidla /přes 90 %/. Dále se zaměříme
na procesy zajímavé zejména z hlediska potenciálního využití v CSSR.
MOKRÁ VÁPENCOVÁ* TECHNOLOGIE
Z neregeneračních procesů se nejvíce uplatňuje mokrá vápencová, resp. vápnová
metoda, spočívající ve vypírání spalin vodní suspenzí vápence /vápna/. Jejím produktem je buS odpadní kal tvořený smésí CaS0 3 . 0,5 H 2 0, CaS0 4 . 2 II20 a nezreagova;ičho . lipence, nebo CaSO. . 2 HJO, který lze využít, je-li dostatečně koncentrovaný /obsah CaS0 4 95 %/, nebo při nízké kvalitě je opět odpadem. V USA pracují instalace převážně s produkcí kalu, r-jsp. stabilizovaného /fixovaného/ kalu, jehož rozpustnost je podstatné nižší neľ' u nestabilizovaného. Stabilizovaný kal vzniká reakcí kalu s vysokým obsahem CaS0 3 s vápnem a popílkem. Snadno se odvodňuje a ukládá
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do vytěžených prostorů; jeho nasáklivost je nízká. Instalované vápencové metody
v Japonsku pracují s produkcí CaSO

. 2 H 2 0, který nahradil dovoz sádrovce.

V současné době používané moderní procesy druhé generace mají odstraněny nevýhody starších zařízení, jimiž byla nízká koncentrace Ca
ve vypírací suspenzi /vyplývající z nízké rozpustnosti CaCO-, resp. CaO ve vodě/ a sklon k tvorbě dsad
a nánosů.
Moderní procesy se aditivují buS anorganickými /NaSO , MgSO./ aditivy nebo
organickými kyselinami /mravenčí, benzoová, adipová aj./. Anorganická aditiva zvyšují tzv, "rozpustnou" alkalitu suspenze, čímž se urychluje hydratace SO- na H-SO.,,
2+
3
zatímco organická aditiva vytvářejí vyšší konc. Ca
v suspenzi. Také se pro zvýšení účinnosti procesu používají katalyzátory /např. Mn /,
Přídavky aditiv umožňují snížit potřebný zkrápěcí poměr /L : G/ a tím i spotřebu energie na čerpání suspenze, a umožňují zvýšit stupeň oxidace S0_ na SO.. Některé moderní instalace nemusejí využívat již instalovaných oxidátorů k tvorbě
CaSO 4 . 2 H 2 0 . Dosahovaný stupeň odsíření spalin je minimálně 90 %. V současné době
existuje ve světě nejméně 50 společností, které nabízejí vápno-vápencové technologie. V Evropě se používají dílem japonské licence /Thysen - Mitsubishi, Babcock Kawasaki, atd./ nebo americké /Steinmuller - Chemico/, ale také vlastní koncepce
/Saarberg - Holter - Lurgi/.
VÁPNOVÝ POLOSUCHÝ PROCES
Spaliny vstupují do rozprašovací sušárny, kam se současně zavádí absorpční
suspenze. Teplem spalin nastává odpaření vody ze suspenze, čímž vzniká suchý produkt reakce:
CaO + S 0 2

=

CaSO 3 ,

který obsahuje i oxidací vzniklý menší podíl CaSO^. Absorpční suspenze se připravují z vápenného mléka a popílku, který napomáhá k lepšímu využívání vápna.
Spaliny vystupují ze sušárny spolu s částí produktu reakce, zavádějí se bu3
do elektroodlucovace či do tkaninového odlučovače, kde se pevná fáze odloučí v suchém stavu a deponuje se. Určitý podíl produktu se recykluje.
Proces vyvíjí řada společností, z nichž u nás nejznámější jsou NIRO ATOMIZER
/Dánsko/ a FlSkt /Švédsko, Finsko/. V USA pak licenci NIRO má Joy Manufacturing,
dodávky nabízí však také další společnosti /např. Research - Cottrell, Babcock Wilcox atd./. Jednotliví dodavatelé se liší v zásadě jen způsobem rozprašování suspenze do spalin a uspořádáním sušárny. Niro Atomizer používá pro rozprášení rotující kotouč. líčinnost odsíření je uváděna v rozsahu 70 - 95 %.
V CSSR, kde byl princip tohoto procesu poprvé patentován, se připravuje výstavba demonstračního zařízení v teplárně v Prachaticích v rámci KRB za tíčasti výrobce rozprašovacích sušáren k.p. VZDUCHOTECHNIKA Nové Mesto nad Váhom.
NATRIUMSULFITOVf PROCES WELLMAN - LORD
Spaliny se nejprve chladí v pračce Venturi, kde se odloučí popílek, Cl
načež vstupují do absorpce, kde je SO- vypírán 25% roztokem Na^Oji
Na 2 SO 3
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+

H20

+

SO-

=

2 NaHS0 3

a F ,

Nasycený roztok se regeneruje termicky nízkotlakou odpadní parou v odparce s nuceným oběhem,
2 NaHSO 3 =

Na 2 SO 3

+

S02

+

H20

Kyselý plyn lze zpracovat bud na elementární síru nebo na H-SO.. Nevýhodou je částečná oxidace roztoku na síranový iont, nutnost vyvedení Na 2 SO.ze systému a krytí
ztrát přívodem čerstvé sody /Na 2 CO 3 / resp. NaOH do absorbéru. Proces náleží mezi
investičně i provozně nejnáročnější. V posledních letech byl proces dále vyvíjen
s cílem snížení ztrát Na S 0 3 a spotřeby energie, což se do značné míry podařilo.
Minimálně dosahovaná ilčinnost odsíření je 90 %. V Evropě je nabízen firmou Davy
McKee AG, Frankfurt nad Mohanem, NSR.
MAGNEZITOVÝ PROCES NIIOGAZ
První průmyslově zkušební zařízení této technologie je ve výstavbě u jednoho kotle
200 MW elektrárny Tušimice II.
Spaliny vystupující z elektroodlučovače kotle s obsahem popílku 200 - 300
mg.m

procházejí dodatečně zabudovaným elektrofiltrem, v němž se sníží obsah popíl-

ku pod 50 mg.m

. Spaliny pak vstupují do pračky, v níž se ochlazují na 60-62 °C

a současně zbavují S 0 2 reakcemi:
MgSO 3

+

Mg/HSO 3 / 2

S02

+

H2O

+

MgO

+

=

Mg/HSO 3 / 2

5 H20

=

2 MgSO 3 . 3 H 2 0

Krystalizující MgSO 3 . 3 H 2 0 tvoří drobné, obtížně odvodnitelné krystaly, jejichž usazování se podporuje přídavkem flokulantu - polyakrylamidu. Separace krystalů se provádí v usazováku a projekt předpokládá, že se získá suspenze trihydrátu
s 25 % H 2 0 .
Tato suspeneze v čerpatelném stavu se nastřikuje do fluidní granulační sušárny, otápěné zemním plynem, kde se MgSO 3

. 3 H 2 0 zbavuje nejen volné, ale i krysta-

lické vody:
MgSO 3

.

3 H20

=

MgSO 3

+

3 H20

Vysušený MgSO 3 se odloučí od plynů ze sušení, které se zavádějí do komína, a poté
se rozkládá ve fluidní dletové peci, která se rovněž otápí zemním plynem. Při teplotě okolo 930 °C probíhá reakce:
MgSO 3

=

MgO

+ S02 ,

MgSO

=

MgO

+ S0 3 ,

a částečně i:

Plyn, obsahující S 0 2 , se vede do výroby kyseliny sírové, MgO, oddělený v elektroodlučovači, se vrací do procesu.
Účinnost odsíření má dosahovat 92 %. Produktem odsíření je H 2 SO 4 obchodní jakosti. Ztráty MgO v procesu se kryjí přídavkem čerstvého MgO. Uvedení první jednotky do provozu se předpokládá v roce 1987.
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SUCHÁ ADITIVNÍ VÁPENCOVÁ* METODA
Spočívá v přídavku jemně mletého vápence do spalovací komory. Ve spalovacím
prostoru kotle dojde k rozkladu karbonátu a následné sulfataci vzniklého CaO
CaCO3
Cao

=

CaO

+ S02

+

+ CO,
1/2 0 2 =

CaSO 4 .

Produkt odsíření kromě CaSO^ obsahuje i volný CaO a nezreagovaný CaCO.. Zachycuje se v odlučovačích společně s popílkem. Nevýhodou procesu je nízký stupeň odsíření, v základním provedení cca 40 % při dvojnásobném stechiometrickém množství
CaC0_ /CaO/ : S0 2 . Vyšších účinností se dosahuje se specielně připravenými tzv, aktivovanými aditivy. Jinou možností je v poslední době ověřovaná aplikace aditiva pro
odsíření ve stupňových hořácích, zajištujících nejpříznivější teplotní poměry. Zkoušky provedené ve výzkumné stanici IFRF IJmuiden v Nizozemí potvrzují, při spalování
černého uhlí a dvojnásobku stechiometrického množství aditiva, možnost odsíření spalin v rozmezí 50 - 65 %. Současně se omezil vznik NO až o 40 %.
Suchá aditivní technologie má minimální investiční a poměrně nízké provozní
náklady. Technologické zařízení lze v krátké době zkompletovat z komponent dostupných na domácím trhu. Metoda je provozně pružná, je možno ji rychle uvádět do provozu a odstavovat.
V posledních letech je vyvíjena ve spolupráci s NDR /ístav pro výzkum a využití paliv, Praha 9 - Běchovice a Institut fíir Energetik / ZRE, Lipsko/. V roce 1983
byl proveden provozní pokus s čs. uhlím a vápencem na kotli 64 t,h~ páry v teplárně G. Dimitroff v Lipsku. Roku 1985 byl zahájen zkušební provoz technologie na kotli 12'J t.h" páry v elektrárně Tisová.
C.'ITRA*TOVÝ PROCES

Je regenerační proces odsíření odpadních plynů, který užívá jako vypíracího
média roz tuku citranu sodného. Po absorpci S 0 2 je utvořený kyselý siřičitan sodný
tepelně rozkládán a vystripovaný SO, je konvertován na elementární síru. Možné je
také provedeni regenerace působením H 2 S na absorpční roztok obohacený S 0 2 podle
reakce
SO,

+

2 H2S

=

3 S

+

2 H20

při 60 °C s následným vyflotováním síry /Kellog/. V jiné verzi se místo citranu
sodného používá fosforečnanu sodného /Chemico/. Proces zajištuje minimální odsíření
90 % a je vyvíjen zejména *»USA. V Evropě je nabízen např. firmou Mannesmann Anlagenbau AG, Diisseldorf, NSR,
Na základě podkladů, které byly k dispozici v r. 1985, byly stanoveny hlavní
technicko-ekonomické ukazatele, na jejichž podkladě lze provést určité porovnání
zvažovaných odsiřovacích procesů - viz tab. 1.
Vlastní výběr nejvhodnějších technologií však bude nepochybně významně ovlivněn i dalšími okolnostmi. V prvé řadě to jsou rizika, která mohou jednotlivé aplikace provázet a projevit se v provozní nespolehlivosti zařízení. Výskyt potíží je
možno očekávat nejspíše u procesů s nedostatečnými referencemi,ale i dobře známé,
v zahraničí aplikované metody mohou být provázeny v našich podmínkách provozními
problémy vyplývajícími ze specifických vlastností spalovaného uhlí, odsiřovacích
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Tab. č. 1
Souhrn technicko-ekonomických ukazatelů odsiřovacích procesů
Ukazatel

Jednotky

IN

mil.Kčs.MW"

1

Mokrý
vápenc.

Polosuch, MgO
Wellman- Citrávápnový
NIIOGAZ -Lord
tový

Suchá adit.
vápencová

3,95

3,22

1352

6,82
2334

7,12

0,24

11O2

5,03
1722

2437

139

2760

2240

3660

5110

5340

0

10,75

101,5

111,6

151,8

140,8

A 35,2
B 2O,4

Kčs.t" SO 2

2759

2605

2864

3897

3614

A 2035
В 1179

Kčs.MWh"1

216,7

Kčs.t~ 1 SO 2

5562

-

6816

-

-

SL

Kčs.MWh"1

7,7

L3,2

9,0

3,0

-

A 3O,3
В 14,7

nv±

I^.MW"1

157,5

100,0

251,6

-

-

-

NP 2

m .MW

2173

2115

2267 +

-

-

-

271,5

45,0

843,8

324,8

-

12,6

0,293

0,299

0,280

0,292

-

0,300

4,33

4,33

4,33

4,33

4,33

25,99

1

Kčs.t~ SO 2

DN

tis.fco Kčs.
1

.MW"

PN

Kčs.MWh"

1

1

Npn

SE

MJ.MWh"

EU

MWh.MWh"1

1

265,5

A
В
A
В

41,3
26,4
2385
1529

EXS

kgSOj.MWh"

EXP

kgpop.MWh"

0,05

0,30

O,O5

0,05

0,05

8,5

PS

osob.MW"1

0,425

0,425

0,4 90

0,440

-

0,060

VP

Kčs.MWh"

1

0

0

31,6

30,0

-

0

OP

kg.MWh"1

104,7

111,0

-

-

-

145,2

90

90

90

90

90

40

tfčinnost odsíření
%

1

materiálů, prostorové stísněnosti některých výroben apod. Jiným závažným kriteriem
bude rozsah sekundárních negativních vlivů, které ve vztahu к životnímu prostředí
mohou některé procesy provázet. Tuto okolnost je třeba velmi pečlivě uvážit hlavně
v případě neregenerativnich procesů - mokrý vápencový, polosuchý vápnový a zejména
suchý aditivní. Při ekonomickém hodnocení těchto procesů nemohly být pro nedostatek
podkladů např. posouzeny náklady spojené s ukládáním odpadu z odsiřování. Některé
kusé informace uvádí až 120 Kčs. t" 1 , což je číslo v podstatě rovnocenné nákladům
na nákup vápence a výrazně by ovlivnilo posouzení výrobních nákladů. Ale také cyklické metody odsiřování spalin v některých případech pracují s látkami jedovatými
nebo jinak nebezpečnými.
Důležitým faktorem je zajistitelncst zařízení na domácím trhu resp. ekonomické
možnosti umožKující jeho dovoz. Zabezpečení provozu je podmíněno dostupností vstupních surovin a využitelností nebo skladovatelností produktu. Po stránce vlastního
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zařízení je nejsnáz zajistitelná suchá aditivní vápencová metoda, která je výhodná
i z hlediska investičních i provozních nákladů. Dosahuje však z řady zvažovaných
procesů nejnižší efekt odsíření a je typickým představitelem procesů produkujících
velká kvanta odpadu. Polosuchý vápnový proces by byl za příznivých okolností rovněž
zajlstitelný domácími dodavateli, první provozní zařízení u malého kotle je ve stavbě v teplárně v Prachaticích, z časových důvodů však v případě výstavby velkého zařízení vidíme jako reálnější dovoz.Všechny ostatní uvažované technologie jsou v reálné situaci importními záležitostmi. Vstupní suroviny pro odsiřování jsou na domácím trhu vesměs vybilancovaný a v současné době nabídka v žádném případě nepřevyšuje poptávku. Jejich zabezpečení předpokládá provedení rozsáhlých opatření, počínaje meziresortním projednáním a konče uvedením do provozu nových těžebních a výrobních kapacit, přičemž některé návrhy směřují i k jejich provozování v režii PMPE.
V případě běžné suroviny, kterou je vápenec, se doba na jeho zabezpečení pro účely
odsiřování spalin, ař už ve zde uvedených procesech nebo ve fluidních kotlích, odhaduje na cca 10 let. Obdobná situace může být při rozšíření magnezitové regenerační metody NIIOGAZ na více než jeden blok 200 MW, zejména při uskutečnění iívah o modifikaci procesu otevřením cyklu.
Při rozhodování o provozních aplikacích odsiřovacích technologií bude hrát
významnou roli faktor času. Je nutno zdůraznit, že se jedná v podstatě o jedinou
technologickou možnost zachycování SO. u stávajících energetických zdrojů bez zásahu do procesu spalování. Ponecháme-li stranou obecnou potřebu snížení emisí škodlivin a vezmeme v úvahu pouze závazek vytvoření podmínek ke snížení emisí S0_ v dálkovém přenosu přes hranice států o 30 %, ukazuje se jako nejzazší časový horizont
provozního nasazení odsiřování spalin rok 1993. V této souvislosti je zřejmé, že
již není dostatek prostoru pro vlastní výzkum a vývoj, jehož výsledky by bylo možno
v tomto období uplatnit. Odsiřovací procesy, hodnocené ve studii, jsou vesměs nabízeny řadou zahraničních firem jako běžné obchodní záležitosti a tudíž při značných
devizových nárocích zajistitelné v relativně krátké době. Při zvažování dovozu je
však třeba přísně respektovat možnosti čs. ekonomiky a další státní a politické
zájmy. V současné době je ve výstavbě zařízení pro odsíření spalin na prvním 200 MW
bloku regenerační magnezitovou metodou, které se má postupně rozšířit na další část
elektrárny Tušimice II. Maximální zajištění průběhu první stavby a její dokončení
a uvedení do provozu ve stanoveném termínu /1987/, včetně následného vyhodnocení
zkušebního provozu, je nutno pokládat za závažný moment i při výběru odsiřovací
technologie pro další čs. velkoelektrárny. V té souvislosti pokládáme za účelné
příslušné úvahy zaměřit na EPRU II, jakožto elektrárnu v oblasti SHR s nejdelší
předpokládanou životností. Rozhodujícím kritériem výběru by v tomto případě měla
být spolehlivost provozu zařízení při produkci minimálního množství odpadu nebo vyřešení jeho dalšího praktického využití.
FLUIDNf TECHNIKA SPALOVÁNÍ UHLÍ S ODSÍRENÍM
Jednou z cest omezení exhalací oxidů síry je provozní aplikace fluidní techniky spalování s odsířením. Principielní výhodou fluidních ohništ s bezškvárovým spalováním, jednostupňových i dvoustupňových, je možnost využití různých uhlí v širokém
rozmezí výhřevnosti,tedy i méněhodnotných.tfvP např. uvádí tento rozsah pro dvoustupňové spalování 6 až 16 MJ . kg" 1 v téže kotelní jednotce. Využití nebilančního
paliva je však omezeno jeho dislokací, možnostmi ukládání velkých objemů tuhých
zbytků spalování a jeho fyzikálními vlastnostmi.
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Technologie fluidního spalováni je na počátku zavádění do provozní praxe,
i když v období posledních deseti let doznala značný rozvoj v zahraničí i v Československu .
V ÍÍSSR je pro spalování uhlí provozně uplatněn u několika jednotek pouze dvoustupňový typ fluidního ohniště. Většinou se jedná o rekonstrukce stávajících kotlových jednotek, aby bylo u nich možno využívat kvalitativně horší palivo, než pro
jaké byly původně stavěny.
Jednostupňová technologie je u nás zastoupena demonstračním kotlem 25 t.h
páry v teplárně Trmice.
Technologii fluidního spalování lze v zásadě realizovat jako bezškvárový nebo
škvárující proces - podle úrovně teploty fluidní vrstvy, a to v jedno nebo dvoustupňovém provedení, škvárující technologie fluidního spalování, obchodní označení
IGNIFLUID je vhodná pouze pro spalování kvalitních antracitických a černých uhlí.
Bezškvárová technologie pracuje s omezením teploty ve fluidní vrstvě pod bodem
tepelné destrukce částic popela tj. pod 1000 °C. Omezení teploty ve vrstvě se dociluje buď vychlazením vloženými teplosměnnými plochami, přičemž všechen spalovací
vzduch se přivádí do ohniště jako fluidizační /jednostupňové spalování/, nebo rozdělením spalovacího vzduchu na primární, který se v podstechiometrickém množství
přivádí do fluidní vrstvy, načež takto zplyněné palivo vstupuje do dalšího spalovacího prostoru, kam je přiváděn sekundární vzduch a v tomto druhém ohnisku spalování dojde k dohoření /dvoustupňové spalování/.
Protože jednostupňové fludiní spalování paliva klade speciální nároky na konstrukční řešení kotle, je jeho princip vhodnější pro nově instalovaná zařízení. Výhodou je, že teploty v zařízení nepřesáhnou 800 - 900 C a jsou tedy dodrženy optimální podmínky pro odsiřování - cca 80% záchyt SO .
Rozdělení spalování paliva na dva stupně, v případě dvoustupňového ohniště,má
zvýšené nároky na prostor před kotlem. Na druhé straně však poskytuje universální
řešení pro adaptaci starších roštových, práškových, po určitých úpravách i mazutových a plynových kotlů na spalování popelnatých méně hodnotných paliv. Je možno jej
též použít jako přídavné fluidní spalování u velkých práškových kotlů jako náhrada
mazutu pro stabilizaci hoření základních práškových hořáků. V principu je vždy fluidní reaktor přiřazen ke spalovací komoře vlastního kotle. Reaktor je dimenzován tak,
aby generované hořlavé plyny o teplotě 850 - 900 °C po dohoření ve spalovací komoře
daly požadovaný výkon kotle, V panujících podmínkách /silně redukční atmosféra
v prvním stupni, vyšší teplota spalování ve druhém stupni/, nemělo by u dvoustupňového fluidního spalování probíhat efektivní odsíření spalin. Avšak analýzy spalin
i bilance síry v tuhých zbytcích po hoření dokazují, že i u dvoustupňového fluidního spalování dochází k vazbě oxidů síry. Příznivé výsledky v odsíření spalin při
použití dvoustupňové fluidní technologie spalování možno očekávat zejména při spalování méně hodnotných druhů uhlí, kdy teplota v druhém stupni hoření je nízká - udává se cca 50 % účinnost zachycení SO .
Některé nedostatky jednostupňového spalování vyřešila cirkulační oběhová ohniště, kde vlivem vysokých vstupních rychlostí fluidizačního vzduchu se na místo fluidní vrstvy realizovala aerofontánní vrstva s totálním úletem částic paliva, které
jsou na konci ohniště recirkulovány zpět do spalovacího prostoru, případně spalovány v druhém ohnisku spalování. Tento systém byl vyvinut finskou firmou Ahlstrom pod
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obchodním označením "PYROFLOW" a nabízí jej také firmy Lurgi, Deutsche Babcock Anlage, Mannesmann aj.
Současný stav neškvárující technologie fluidního spalování v ČSSR je možno podrobněji dokumentovat následovně. Velmi dlouho je vyvíjeno dvoustupňové fluidní spalování řešené v ÚVP a později převzaté k.p. ČKD - Dukla pod názvem Duklafluid. V roce 1969 byl uveden do provozu kotel 4 t.h" páry na dole Stachanov v Radvanicích
u Trutnova a v tomtéž roce ještě kotel 3,3 t.h" na dole Z. Nejedlý v Malých Svatoňovicích. Jednalo se o rekonstrukce stávajících kotlů. Do současnosti bylo realizováno 16 dvoustupňových fluidních ohništi s tepelným výkonem od 0,73 do 30 MW za technické pomoci ÍJVP a v některých případech také ČKD - Dukla. Z těchto 16 jednotek jsou
4 mimo provoz a 12 jednotek je využíváno.
V oblasti jednostupňového fluidního spalování není v ČSSR v současné době žádná provozní jednotka, pomineme-li pokusný
kotel 25 t.h" páry v teplárně Trmice,
postavený v rámci závazného líkolu státního plánu RVT ZA O2-125-1O3 "Vývoj fludiního
ohniště s odsiřováním spalin". Řešení tohoto úkolu mělo být ukončeno v listopadu
1985, nebylo však hodnoceno po všech stránkách pozitivně - zejména nebylo dosaženo
trvalého bezporuchového provozu. Tato okolnost silně zpochybňuje uznání kotle 25
t.h
referenční jednotkou výkonové řady do 160 t.h" páry, jak bylo očekáváno. Ze
současného pohledu je pak možno odhadovat jako reálnější provozní uplatnění dvoustupňových fluidních, případně "hybridních" kotlů. Ani zde však není situace jednoznačná, zejména vzhledem k dosavadní nevyjasněnosti dodavatelských podmínek.

Stránku nákladů a dalších ukazatelů spojených s realizací a provozem fluidních
kotlů ilustrují dále uvedené příklady převážně připravovaných aplikací /tab, 2/.
V oblasti dvoustupňového spalování se jedná o přídavný fluidní reaktor 130 t.h"1 páry u kotle bloku 200 MW v EPOČ II a fluidní reaktor pro kotel 125 t.h"1 páry v elektrárně Hodonín /EHO/. V oblasti jednostupňového fluidního spalování je to kotel 25 t.h"
páry v teplárně Trmice /TTr/ a kotel 125 t.h
páry v elektrárně Komořany /EKY/.
Značné rozdíly mezi jednotlivými aplikacemi i ve stejné typové oblasti vyplývají zejména z různých rozsahů staveb a tedy investičních nákladů - nejen v závislosti na výkonu kotle, různé měrné sirnatosti predikovaného paliva a různě předpokládaného ročního využití instalovaného výkonu. Částečné sjednocení příslušných parametrů na srovnatelnou líroveň je provedeno dále /tab. 3/ na základě přepočtu na jednotné provozní podmínky dané spalováním paliva o shodné měrné sirnatosti 2g S . MJ
a stejného ročního využití 5000 h.r . Některé měrné ukazatele jsou vztaženy na jednotku elektrického výkonu, ačkoliv prioritní uplatnění fluidních kotlů lze očekávat zpočátku ve výrobě tepla, důvodem je možnost porovnání s technologiemi použitými výhradně při výrobě elektrické energie. Uvedeným podmínkám pak odpovídá spotřeba
paliva 1,76 t . MWh" 1 při výhřevnosti 7,5 MJ . kg~ . Množství síry spalované s uhlím
bude při S r = 1,5 % 26,4 kg.MWh"1 . Stechiometrická potřeba aditiva /80 % CaCO 3 /
103 kg.MWh" 1 . Spotřebu aditiva uvažujeme v 1,5 násobku stechiometrické potřeby, kromě dvoustupňového FK v elektrárně Hodonín, kde počítáme vzhledem k udanému stupni
odsíření s dvojnásobkem. Účinnost zachycení S 0 2 se předpokládá v obou případech
jednostupňového FK 80 %, u dvojstupňových FK pak v EPOČ 38,8 % v elektrárně Hodonín /EHO/ 65 %.
K údajům v tab.. 3 je nutno připomenout, že zařazení uvažovaných dvojstupňových
a jednostupňových FK v energetických výrobnách jsou zcela odlišná. Zatímco dvojstupňová FK využívají větší části stávajícího zařízení /jedná se o rekonstrukce/.
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Tab. 2

Základní technicko-ekonomické údaje provozních aplikací fluidních kotlů

Investiční náklady
hl. I - XI
hl. I - IX
životnost zařízení
Doba výstavby
Přímý materiál
/aditivum/
nákup
doprava
vl.spotřeba el.energie
Mzdy
Příspěvek na soc.
zabezpečení
Provozní materiál
Odpisy
Údržba
Režie a ostatní
Výrobní náklady
Zastavěný prostor
Zvýš.odpadu /z aditiva/
Účinnost zachycení S 0 2
Měrné výrobní náklady
Roční převedené náklady
Měrné převedené náklady

EPOČ

EHO

T.Tr

EKY

mil. Kčs
mil. Kčs
roky
roky

80
76
20
3

40
38
20

59,47
56,5
20
1

355

mil. Kčs. r

11,94
6,96
4,98
0,657
0,704

II
II
II

II

0,141
0,068
3,8

M
II

n

1,9
0,5

n
n

m

2

tis.
%
KČS.
mil.
Kčs.

t.r" 1
t
"ls021
Kčs.r" 1

t~ 1 so 2

19,17
170
61,1
38,8
1071,7
27,82
1212,5

1

337
25
4

5,27

0,528

11,194

3,07
2, 2
0, 028
0, 352

O,OO6
0,352

0,026
2,288

0,07
0,005

0,458
0,02
13,48
6,74
3,00
37,205

0, 07
0, 02
1, 9
0, 95
0, 3
8, 89
170
27, 5
65
1326, 8
12, 42
1853, 5

2,26
1,13
0,5
4,85
387,6
2,16
80
8383
1O,OO
1728,6

7513
45,9
80
3030,7
72,366
5894,9

což se u srovnatelných výkonů odráží v podstatně nižších investičních nákladech
a také výrobní náklady se vzhledem k nižším odpisům blíží zařízení suché aditivní
metody odsíření spalin přiřazené stávajícímu kotli, jednostupňové FK jsou vesměs
novými zdroji zahrnujícími v pořizovacích nákladech v podstatě i celý podíl na
výrobu energie. Ten však nelze od celkových investic očistit, nebot je dán kompaktní konstrukcí zařízení vytvářejícího též příznivé podmínky pro vysokou účinnost
odsíření.
Některé další ukazatele vyčíslené na základě sjednocených podmínek uvádí tab.4.
Časové možnosti nasazení provozních aplikací fluidní technologie spalování
v nejvyšší míře závisí na technické připravenosti obou způsobů, zajištěnosti dodavatelských vztahů a pro odsíření spalin zabezpečenosti potřebného množství vybraného aditiva včetně transportu a možností ukládání zvýšeného množství odpadu se značným podílem alkálií. Co se týče jednotek malého a středního výkonu, je možno odhadovat reálné možnosti provozního nasazení fluidní techniky spalování, zejména dvoustupňové, v poměrně krátké době. Zcela jiná situace je ve třídě kotlů velkých výkonů.
Z dosavadních studijních úvah vyplývá, že provozní nasazení fluidních kotlů 110 MW
1
postavených na místě granulačních kotlů 350 t.h" páry, lze očekávat až po roce
2000, pokud se bude jednat o tuzemské dodávky s garanciemi.
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Tab. 3

Sjednocení základních údajů FK

Ukazatel

EHO

Investiční náklady /IN/
hl. I - XI
hl. I - IX
Přímý materiál

mil.Kčs
mil.Kčs
1
tis.Kčs.r"

80
38
76
5636,7 30700
27,6
20,0

"

tfdržba
Mzdy
Příspěvek na soc.
zabezpečení
Režie a ostatní

M

1900

"

950
352

"

70,4

It

300

M

Výrobní náklady /VN/
Měrné VN

Převedené náklady /Npn/
Měrné Npn

Kčs.l"1
zachyc.SOtis.Kčs.r"1

67,3

Kčs.MWh"1

93

Tab. 4

Ukazatel
SL

Jednotka
1

NP

EXS

MJ.MWh"1
kg.SO2.MWh~1

Eú

+

PS
OP

59,47

337
5289,7
28

56,5
1057,9
7,9
7,1
2260

70

22
13480
6740

1130

700

2288

352

140
500

457,6
3OOO

70,4
500

31305
12,91

5385,3
10,81
195,8

38,5

227,7

46,6

5400,2
66468
483,4

4644,9
10537,9
383,2

2279
20,4

11466
42,2

9089
42,2

EHO

EPOČ

EKY

41

30,7
985
-

38,5
273,2

6,2
-

1

MWh.MWh"
osob.Mw"1
1

IN

kg.MWh"
mil.Kčs.Mw"1

DN,

Kčs.MW"1

PN

355

Ukazatelé specifikující fluidní kotle s odsířením

Kčs.MWh"
m 2 .MW~ 1
m 2 .MW~ 1

2
SE

2715
34,2

kg.MWh"1

TpTrmice

3800
1900

1965,3 1883
12787,2 46600

Kčs.t"1
zachyc.SO
Zachycený S0 2

660

9256,7 38500
1,45
0,4

"

mil.Kčs.MW"1
Kčs.MWh"1

Měrné" IN

EKY

4O

n

VI.spotř.el.energie
Provozní materiál
Odpisy

EPOČ

Kčs.MWh"

1

1,7
18,5
0,2999
0,29
210
1,45
67,3

5,6
32,3
O,2998

348,3
1,7
10,5
0,2999

Tp Trmice
38,5
70,5
221,1
2,4
10,5
0,2999

1,89

1,45

0,4

157
12,91
212

157
10,81

38,5

227,7

0,08
157

38
195,8

+ celková energetická účinnost bez odsiřování je brána 0,3

INTEGROVANE PAROPLYNOVĚ ZAŘÍZENÍ
Vzhledem k tomu, že otázka použití paroplynového cyklu nebyla v ČSSR doposud
komplexně řešena bylo nutno provést ideový návrh technologického uspořádání, popsat
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technologický proces a na jejich základě stanovit technicko-ekonomické ukazatele
navrženého řešení.
IPPZ /integrované paroplynové zařízení/ je tvořeno dvěma jednotkami, které mohou v zásadě pracovat odděleně: zplyňování uhlí s odsířením a odprášením plynu a kombinované paroplynové zařízení pro výrobu el. energie, jehož hlavními složkami jsou
spalovací turbina, parní kotel a parní turbina. Integrací celého zařízení do jednoho celku se odstraní nedostatky odděleného řešení, a to: neekonomická doprava nízkovýhřevného plynu na větší vzdálenosti a ztráty entalpie získaného plynu v energetické části jejím mařením v chladičích.
Nezbytnou podmínkou pro provozní nasazení IPPZ v čs. elektrizační soustavě je
osvojení technologie zplyňování méněhodnotných hnědých uhlí. Z ekologického hlediska je zplyňovací proces velice lákavá technologie, nebot umožňuje zachycení sirných
sloučenin ještě před energetickým využitím vyrobeného plynu. Oproti odsiřování spalin má odsiřování plynu vyrobeného zplyňováním uhlí řadu výhod. Jde především o tu
skutečnost, že sirné sloučeniny /zejména sirovodík/ jsou v energetickém plynu v řádově vyšších koncentracích a i v reaktivnější formě, což je výhodné z hlediska velikosti zařízení. Odsiřování plynu je navíc proces dobře známý a v fis. podmínkách
technologicky dlouhodobě ověřený. Nedořešenou otázkou zatím zůstává zpracování koncových kyselých plynů na síru obchodní kvality. Jako vhodný se z dnešního pohledu
jeví pro jejich využití Clausův proces, nebo proces SULFINT, který byl realizován
v PKAZ Ústí nad Labem a který již poskytl první provozní výsledky /s jeho druhou
aplikací se počítá v Palivovém kombinátu 25. únor ve Vřesové/.
Současné prognostické íívahy ukazují nezbytnost zpětné orientace světové energetiky na uhlí jako základní uhlíkatou surovinu, použitelnou však i jako surovina
pro další rozvoj organické chemie. Tato "renesance" uhlí je podmíněna stále se zhoršujícími geologickými podmínkami těžby ropy, doposud v podstatě jediné fosilní suroviny pro výrobu kapalných paliv na jedné straně a na druhé straně relativně velkými světovými zásobami uhlí.
Tuto tendenci lze sledovat ve všech průmyslově vyspělých státech světa disponujících dostatečnými zásobami uhlí, a to bez ohledu na jejich zásoby živic. V posledním desetiletí byly prudkým tempem rozvíjeny nové technologie pro přepracování
uhelné báze na plyn /a£ již energetický nebo syntézní/, přičemž celkový trend vývoje směřuje k opuštění vícestupňových postupů a nadále jsou vyvíjeny jen technicky
a provozně jednodušší jednostupňové procesy. Pro výrobu plynu pro energetické účely
je dnes všeobecně považována za nejvýhodnější technologie tzv. II. generace - tlakové fluidní zplyňování uhlí.
Hlavní výhody tohoto postupu spočívají při vhodném konstrukčním uspořádání
/zvýšená teplota a tlak/ v:
- vysokém výkonu na jednotku průřezu;
- sníženém úletu paliva vlivem zlepšených vlastností fluidní vrstvy za tlaku;
- zvýšeném stupni využití uhlíku /až 95 %/;
- možnosti zplyňování různých druhů i méněhodnotných uhlí /drobivé, popelnaté/.
Postupné ověřování procesu v různých provedeních dokazuje, že požadavky na
vstupní surovinu jsou velmi mírné a jedinými omezeními jsou spékavost uhlí a bod tání popela, které by mohly vést k prouchám fluidní vrstvy. Lze zplyňovat uhlí v širokém rozmezí jakosti /např. uhlí s obsahem popela až do 46 %/, přičemž teplota tá-
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ní popela musí být vyšší než je provozní teplota /cca 800 - 1000 °C/. Optimum zrnění uhlí leží okolo 1 mm /může však dosahovat až 8 mm/, kdy lze snížit úlet na 5 %
a téměř iSplně odstranit erozi zařízení způsobenou ostrým popílkem. Ekonomii provozu
lze ovlivnit úpravou uhlí /předsušením, sušením a mletím/.
Upravené uhlí se ve většině technologických uspořádání uskladňuje pod ochrannou
atmosférou /spaliny/ v zásobnících odkud je dopravováno do generátoru. Generátor
je jednoduchá vyzděná šachta, opatřená ve spodní kónické části vynášením popela.
Fluidní lože je značně homogenní a ve vznosu je udržováno zplyňovacím médiem /kyslík a vodní pára/. Sekundární médium se přivádí nad fluidní vrstvu, aby se v tomto
prostoru umožnilo dokončení zplyňovacích reakcí té části paliva, které uniklo
z fluidního lože. Obsah uhlíku v reaktoru nesmí poklesnout pod 5 %, aby nedošlo
k průniku kyslíku nad fluidní vrstvu a nenastalo nebezpečí výbuchu. Zhruba 20 % popela se odtahuje spodem generátoru, zbytek je vynášen zároveň s plynem při teplotě
cca 950 °C. Popel je možno podle obsahu nedopalu recyklovat zpět do fluidního lože.
Fluidní zplyňování má proti ostatním postupům některé výhody, kterých ostatní
postupy dosahují jen s vyššími nároky investičními a provozními a navíc disponuje
velkou provozní pružností. I odstavení do teplé rezervy a opětné najetí na plný
výkon je poměrně snadné.
Z uvedených důvodů byla technologie fluidního zplyňování za tlaku 1,1 MPa
použita jako základní článek pro výrobu energetického plynu v IPPZ. Odprášení plynu bylo řešeno pomocí cyklonových odlučovačů s možností rozdělení odpadu na hrubší
a jemnější frakci s různým obsahem nedopalu. Hrubší frakce s vyšším obsahem hořlaviny je pak recyklována zpět do generátoru. Pro odsíření plynu byla zvolena technologie mokré vypírky, kde dojde současně i k dočištění plynu od nejjemnějších prachových částic. Vypírka probíhá ve dvou kolonách na tahokovových pásech. V prvém
stupni je plyn sprchován tlakovou vodou, ve druhém 50% roztokem K^PO^j. Koncové kyselé plyny jsou pracovávány v Clausově peci na čistou síru.
část plynu se využije k výrobě páry ve speciálně konstruovaném parním kotli,
část se vede do spalovací turbiny. Zařízení je koncipováno tak, aby bylo využito
entalpie spalin a tlakového spádu plynu.
IPPZ bylo navrženo ve dvou alternativách: s atmosférickým a tlakovým kotlem.
Paroplynové zařízení s atmosférickým kotlem využívá kombinace parního a plynového
oběhu. Obsah kyslíku ve spalinách umožňuje spalování dalšího paliva v kotli a tím
změnu poměru výkonu spalovací a parní turbiny. Ve druhé alternativě je tlakový kotel zařazen mezi kompresor a turbinu spalovacího soustrojí.
Pro ilčely této práce bylo IPPZ ideově řešeno pro rekonstrukce našich elektrárenských bloků 110 MW bez větších zásahů do parního turbosoustroj í Skoda K 110.
Při alternativě s atmosférickým kotlem se tlakový čistý plyn rozvádí jednak
do spalovací turbiny, jednak do kotle, před nímž je zařazena expanzní turbina pro
využití tlakového spádu plynu. Ta pohání kompresor zplyňovacího vzduchu pro stlačení na O,5 MPa. Na tlak 1,1 MPa je vzduch komprimován dalším kompresorem, poháněným elektromotorem. Spalovací turbina pohání samostatný elektrický generátor.
Při modifikaci s tlakovým kotlem se vyčištěný plyn s teplotou 310 °C vede přímo do tlakového kotle, kam se také přivádí spalovací vzduch z kompresoru spalovací
turbiny. Kotel je rovněž řešen s vydělenou částí výparníku. Je dimenzován tak, aby
kryl výrobu přehřáté páry pro parní turibnu při předepsané teplotě výstupníah spalin,

166

jež se zavádějí přímo do turbiny spalovacího soustrojí. Hlavní výhodou této alternativy by měla být menší hmotnost, prostorová i investiční náročnost celého zařízení.
Jak již bylo uvedeno vycházelo se při ideovém návrhu z parní kondenzační turbiny 110 MW, přičemž při vlastním řešení byly použity parametry turbiny, která je
zatím zpracována pouze výpočtově pro účely budoucích rekonstrukcí nezávisle na možnosti aplikace v IPPZ. Tento přístup ovlivnil i dimenzování plynové turbiny a tím
i celkovou účinnost IPPZ. Přenesení většího výkonu na plynovou turbinu a řada technických zlepšení, ke kterým se dospělo až v průběhu řešení a která nemohla již být
do této koncepce zapracována, dávají naději na dosažení vyšší víčinnosti zařízení
než jaká byla vypočtena u tohoto, do jisté míry, omezeného řešení.
Obdobně jako u ostatních technických opatření pro snížení objemu škodlivých
exhalací bylo IPPZ považováno za "přídavné" zařízení v elektrárně, tzn. že při výpočtu technicko ekonomických ukazatelů byly použity pouze ty hodnoty, které zatěžují výrobu el. energie jako finálního produktu vícenáklady.
Z toho důvodu zde nejsou v investičních nákladech zahrnuty náklady na zařízení, která při rekonstrukci 110 MW bloku na provoz s IPPZ nedoznají změn. Jedná se
o část zauhlování a zejména parní agregát 110 MW s kondenzací, regenerací a ostatní zařízení parního a vodního oběhu, kterých se rekonstrukce nedotkne. Vzhledem
k tomu, že plyn je odprášen na vysoký stupeň, bude možno částečně omezit provoz
elektrofiltrů v původní části elektrárny. Tato okolnost se příznivě projeví v provozních nákladech celé elektrárny /nižší spotřeba el. energie, nižší nároky na GO
a údržbu/. Z podobných důvodů odpadnou požadavky na dmychadla spalovacího vzduchu;
komprese vzduchu pro spalování se přenese do vlastní části IPPZ.
Životnost zařízení byla stanovena pro technologickou část na 20 let, pro stavební část min. 25 let. Pro výpočet převedených nákladů byla zvolena celková životnost 20 let, doba výstavby 4 roky. Souhrn vypočtených ukazatelů je uveden v tab.5.
Rozdílnou konstrukcí obou modifikací se dospělo i k rozdílným jmenovitým výkonům: u alt. A - 131 MW.; u alt. B - 110 MW i . Celkové investiční náklady byly propočteny na 467 660 tis. Kčs /A/ a 367 600 tis. Kčs /P,'. Uvedené měrné ukazatele
v tab. 5 byly vypočteny při provozním využití 5000 hodin ročně a při použití uhlí
o měrné sirnatosti 2 g . MJ
/jednotně pro všechna diskutovaná technická opatření/. Přestože celková energetická účinnost IPPZ u alternativy s atmosférickým kotlem vychází vyšší ukázalo se, že v uspořádání s tlakovým kotlem většina rozhodujících měrných ukazatelů je příznivější.
Ve vyspělých průmyslových státech je nasazení paroplynových cyklů, a to na bázi uhlí, považováno za jednu z progresivních inovací v oblasti kombinované výroby
el. energie a tepla. V plánech energetických soustav je s paroplynovými cykly uvažováno vedle jaderných zdrojů pro základní zatížení, zatímco oblast pološpičkového
zatížení v rozsahu 2 500 až 5 OOO h/rok bude kryta elekrárnami na fosilní paliva.
Z dosavadního \ývoje ve světě /v 70. a 80. letech je v literatuře popsán velký
počet teoretických prací a studií/ lze soudit, že období do roku 199O bude etapou
budování převážně demonstračních jednotek do výkonů 100 - 150 MW. Po roce 1990
pravděpodobně dojde k výstavbě velkých IPPZ výkonem srovnatelným s jadernými elektrárnami do výkonu 1000 MW. V ČSSR dojde, podle odborných odhadů, k provoznímu
nasazení IPPZ v letech 2000 - 2005, bude však podmíněno včasným osvojením technblo-
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Tab. 5

Souhrn měrných ukazatelů IPPZ pro alternativu s atmosférickým
kotlem /A/ a s tlakovým kotlem /B/

Ukazatel

Jednotky
mil.Kčs.Mw"

IN

1

Kčs.t^SOj
1

tis.fco Kfis.MW"

D N

1
PN

Kčs.MWh"

1

1

Kčs.t~ SO 2
Npn

Kčs.MWh'

1

Kčs.t^SOj
1

Kčs.MWh"
2
1
m .MW"
2
1
m .MW"
MJ.MWh"1
MWh.MWh"1
kg SOj-MWh"1
kg pop.MWh" 1
osob . HW
Kčs.MWh"1
kg.MWh"1
tmp.MWh"

SIN P

1
NP2
SE
EU
EXS
EXP
PS
VP
OP
SP

A

B

3,57
1032
4,57
71,4
2066
174
5039

3,34
933
5,46
64,5
18O1
163
4559

5,81
24,4
2040
583
0,318
6,29
0,035
0,23
24,2
0
0,387

6,90
31,9
2O47
610
0,306
6,52
0,035
0,27
25,1
0
0,401

85,5

85,5

Účinnost odsíření
%

gie tlakového fluidního zplyňování, přičemž těžiště využití IPPZ se může přesunout
do závodové energetiky.
Při hodnocení IPPZ ve srovnání s klasickými elektrárnami lze za jejich hlavní
přednosti považovat především:
- výrazné sníženi exhalací S 0 2 a popílku;
- možnost získávání čisté síry přímo použitelné v chemickém průmyslu;
- vySší energetická účinnost /tj. relativní snížení nároků na palivo, a to i po
kvalitativní stránce/.
Na druhé straně je však nutno vidět i možné nedostatky, z nichž za hlavní jsou
považovány:
- relativně pozdní termín možné realizace plynoucí z nutnosti vývoje nových neověřených částí zařízení;
- složitější technologické schema, které sebou nese obvykle riziko nižší spolehlivosti.
Otázku vývoje IPPZ je třeba posuzovat z širšího hlediska. Bude nezbytná meziresortní koordinace již při zásadním rozhodnutí, na které musí navázat vytyčení
hlavních cílů a postupů řešení. To se týká jak energetickí *ásti, tak především
plynárenské části zařízení.
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ZÁVĚR
Výsledky převzaté do této stati vycházejí z prací, které byly ve VÚPEK prováděny v průběhu let 1984 a 1985 v rozsáhlé kooperaci. Přehled podkladových materiálů je uveden v literatuře. Oblast SHR pro možnost nasazení uvedených technických
opatření nebyla zvolena náhodně - jak již bylo uvedeno jedná se o nejexponovanější
lokalitu v ČSSR z hlediska ohrožení životního prostředí vlivem výroby a přeměn energie. Jak bylo naznačeno, cesty k efektivnímu omezení exhalací SO, existují a je
možno je realizovat při dostatečném a včasném nasazení technických a ekonomických
prostředků.
Do řešení celé situace však musí být zahrnuta i celá řada dalších faktorů,
z nichž hlavním se z pohledu roku 1985 jeví nástup jaderné energetiky a tím možnost
postupného omezování výroby el. energie a tepla na bázi uhlí. Stranou pozornosti
by však neměly zůstat ani otázky záchytu dalších škodlivin, zejména oxidů dusíku
a dalších látek, jak anorganických obsažených v popelovinách uhlí, tak i organických vznikajících jako druhotné produkty spalování. Uhlí uvolněné omezováním spalovacích procesů bude postupem času v čs. podmínkách přinášet další možnosti pro chemické přepracování uhelné suroviny na náhradní kapalná i plynná paliva. I tyto
technologie budou spojeny s určitými ekologickými riziky.
Samotný výčet měrných ukazatelů a způsob jejich zpracování uvedený v této stati může naznačit nejistoty vyplývající ze schématických závěrů učiněných na základě izolovaného pohledu na řešený problém. Zvolená technická opatření jsou podstatou
svého technologického uspořádání tak různorodá, že sjednoceni hodnotících kritérií
na srovnávací úroveň je téměř nemožné. Systémové posouzení efektů plynoucích z nasazení technických opatření bude možné až po zahrnutí i mimoekonomických faktorů.
Například při posuzování životní úrovně nadále nelze vystačit pouze s kvantifikací
materiálních výhod. Jedním z hledisek se musí stát i otázka čistoty, nebo lépe řečeno "nezávadnosti" životního prostředí, a to jak z hlediska filosofického a etického, tak i z hlediska čistě materiálního /vlivy na infrastrukturu/.
Na snížení rizik souvisejících s jeho zhoršováním bude společnost vynakládat
velké prostředky a jedině přísně systémový a cílově orientovaný přístup k řešení
naznačených problémů může přinést kvalifikované podklady pro další rozhodování.
VYSVĚTLIVKY K TABULK/VH
IN

- měrné investiční náklady

DN

- měrné devizové náklady

PN
Npn
SL
NP,

-

NP~

- nároky na zastavěný prostor celého technologického celku vč. stávají-

měrné výrobní náklady
měrné převedené náklady
měrná spotřeba pomocných látek v stávajících cenách
nároky na zastavěný prostor pomocného resp. přídavného zařízení
cích zařízení

SE
EU
EXS
EXP
PS

- měrná spotřeba energií na provoz z-ařízení
- energetická účinnost celku /suma vystupujících energií v poměru k sumě
vstupujících energií na hranici technologického celku/
- poměrné množství celk. sirných exhalací
- poměrné množství tuhých exhalací /částečková emise/
- měrná potřeba pracovních sil
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VP
OP

- spec. výroba vedlejších produktů ve stávajících cenách
- spec. množství odpadních produktů

SP

- specifická spotřeba paliva /suroviny/ pro výrobu hlavního produktu
/plyn, el.energie, teplo/
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ • РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНСРГИИ И ТЕПЛА ИЗ УГЛЯ СЕВЕРОЧЕШСКОГО БУ^
РОУГОЛЬНОГО БАССЕЙНА ПРИ ЭКОНОМИЧЕСКИ БОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ
Инж.

Франтишек Ванек, к . т . н . , инж. Лывел жйклех., HUÍL. Владимир Неужил,

к.т.н.

Статья приводит обзор выбранных технических мероприятий по понижению отрицательных воздействий на окружающую среду при производстве электроэнергии и т е п л » .
Обсуждаются методы обессеривания отходящих г в з о в , сгорания в кипящем слое с о б е с сериванием и применение парогазового цикла с обессериванием энергетического г а г а ,
полученного из угля путем газификации в кипящем слое под давлением. Был разработан комплекс технико-экономических показателей, которые рассматривались в отношении к единице произведенной энергии и к единице уловленной двуокиси серы, чтобы
можно было провести взаимное сравнение приведенных технологий.

NEW TECHNOLOGIES OF ELECTRIC ENERGY AND HEAT PRODUCTION FROM COAL OF THE
NORTH-BOHEMIAN BROWN COAL DISTRICT UNDER ENVIRONMENTALLY MORE FAVOURABLE
CONDITIONS
František Vaněk, Engr., CSc., Pavel Jílek, Engr., Vladimír Neužil, Engr., CSc
Selected technical measures for decreasing the negative effects in electric
energy and heat production on environmental pollution are surveyed. The methods for
desulphurization of flue-gases, fluidized-bed combustion with desulphurization and
application of the steam-gas cycle with desulphurization of the power gas produced
from coal by means of fluidized-bed pressure gasification are discussed. A set of
technological and economical parameters was adopted which have been related to an
unit of the produced energy and an unit of the entrapped SO., for the possibility
of mutual comparison of the said technologies.

NEUE TECHNOLOGIEN DER ERZEUGUNG ELEKTRISCHER ENERGIE UND WÄRME AUS DER KOHLE DES
NORDBÖHMISCHEN BRAUNKOHLENREVIERS UNTER ÖKOLOGISCH GÜNSTIGEREN BEDINGUNGEN
Dipl.-Ing. František Vaněk, CSc., Dipl.-Ing. Pavel Jílek,
Dipl.-Ing. Vladimír Neužil, CSc.
Der Beitrag bringt eine Übersicht der auserwählten technologischen Massnahmen
zur Herabsetzung negativer Einflüsse auf Umwelt bei Erzeugung der elektrischen Energie und Wärme. Methoden der Entschwefelung von Abgasen, Wirbelschichtverbrennung
mit Entschwefelung und Einsatz des Dampfgaszyklus mit Entschwefelung des aus Kohle
durch Vergasung in der Wirbelschicht unter Druck erzeugten energetischen Gases werden erörtert. Ein Satz von technisch-ökonomischen Kennziffern wurde ausgearbeitet,
die wegen der Möglichkeit des gegenseitigen Vergleichs der angeführten Technologien
auf eine Einheit des eingefangenen SO-, bezogen wurden.
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Metody strukturální analýzy
čs. pallvoenergetického komplexu

Ing. Vladislav Trčka, Ing. Ladislav Bohal, CSc.

Úsilí o poznání podstaty palivoenergetického komplexu vychází z dialektickomaterialistického chápání vztahu podstaty a jevu. Podstata každého jevu není bezprostředně daná, ale je zprostředkována jevem a ukazuje se tedy v něčem jiném než
je sama. Svět jevů má svou strukturu, svůj řád, své zákonitosti, které mohou být odhaleny a popsány, avšak struktura tohoto fenomenálního světa nepostihuje jeho vztah
k podstatě. Skutečnost tedy vystupuje vůči člověku jako oblast smyslově praktické
činnosti na jejímž základě vyrůstá bezprostřední praktické nazírání skutečnosti.
V prakticko-utiliárním zacházení s věcmi v němž se skutečnost člověku jeví jako
svět cílů, nástrojů, potřeb a obstarávání vzniká přeceňování jevového /fenomenálního/
světa a jeho struktury a řádu a vytváří se svět pseudokonkrétnosti. Tento svět a jemu odpovídající běžné myšlení umožňuje člověku, aby se vyznal ve světč, obeznámil
se s věcmi a mohl s nimi manipulovat, ale v žádném případě mu nedovoluje pochopit
podstatu věcí a skutečnosti. Tento fenomenologický přístup je vážným odklonem od
dialekticko-materialistického procesu posuzování světa a jeho důsledky v praxi jsou
výrazně negativní. Praxe člověka založená na fenomenálním přístupu je jednostranná
fragmentální praxe v níž se vytváří nejen určité materiální prostředí člověka, ale
také určitá "duchovní atmosféra" v níž je povrchní fenomenální podoba skutečnosti
/pseudokonkrétnost/ ustálena jako svět s nímž je člověk obeznámen, přirozeně se
v něm pohybuje a plánuje další vývoj a budoucnost. Svět pseudomonkrétnosti je šerosvitem pravdy a klamu a je jen otázkou času, kdy takový svět a v něm vytvořené plány se člověku zhroutí. Není příliš těžké uvést řadu konkrétních případů, zejména
z ekonomické praxe, ale i z oblasti palivoenergetického komplexu. Jako jeden z ilustrovaných případů lze uvést příklad vztahu národohospodářské funkce uhlí a rozvoje jaderné energetiky. Vzhledem k tomu, že uhlí bylo dlouhé historické období rozhodujícím a prakticky jediným primárním zdrojem výroby elektřiny u nás, vytvořil
tento fenomén bezprostřední praktické nazírání, že postupná realizace výroby elektřiny z jaderných zdrojů zbavuje uhlí jeho významu se všemi ekonomickými, sociálními a politickými aspekty a docházelo k "rozporům" v nazírání na charakter dalšího
vývoje palivoenergetického komplexu, při nichž byly prezentovány výhody i nevýhody
uhelného i jaderného rozvojového směru, jakoby šlo o "rivalitu" těchto tendencí.
Tato "rivalita" však mohla vzniknout pouze ve světě pseudokonkrétnosti, nebot užití
jaderných primárních zdrojů vyplývá z pohybu v samé podstatě vývoje výrobních sil
v dané historické epoše vědecko-technické revoluce. Tento pohyb v samé "podstatě
věci" ovlivňuje mimo jiné přirozeně i národohospodářskou tunkci uhlí a je dnes již
všeobecně známo, že budoucí energochemické využití uhlí zvyšující jeho národohospodářskou využitelnost a snižující negativní dopady jeho užití na životní prostředí
jsou podmíněny dalším rozvojem jaderných zařízení a technologií /vysokoteplotní
reaktory/. Z tohoto příkladu vyplývá jasně, že struktura a zákonitosti fenomenálního světa /pseudokonkrétnosti/ staví uhlí a jaderné zdroje do bezvýchodného protikladu, zatímco podstata procesů v palivoenergetickém komplexu /pravda, která se dě-
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je/ naopak vytváří z nové kvality vztahů uhlí a jaderných primárních zdrojů neobyčejně účinné východisko perspektivního rozvoje palivoenergetického procesu. Obdobných příkladů by bylo možno uvést celou řadu, ale ze všech by resultovalo, že pokud
z jakéhokoliv důvodu /třeba praktickoutilitárních/ přestaneme chápat rozdíl mezi jevem a podstatou, dostáváme se na scestí, které ve svých praktických důsledcích /třeba v plánovací praxi/ vede ke zcela opačným závěrům.
Jev je tedy něčím,co se na rozdíl od skryté podstaty věcí ukazuje bezprostředně, nejprve a nejčastěji jako tomu bylo v uvedeném příkladě. Zachytit jev znamená
prozkoumat a popsat jak se podstata v tomto jevu zjevuje a tím dosáhnout poznání
určité praktikulární stránky podstaty věci samé. Uchopení jevu zjednává tedy přístup k podstatě a bez něho by byla podstata věci nepostižitelná. Současně však hrozí nebezpečí ztotožnění prozkoumaného jevu s podstatou. K odhalení podstaty věcí
je tedy třeba dalšího dsilí a zvláštní, avšak nezbytné činnosti člověka. Úsilí o poznání podstaty věcí je základem vědecké a filozofické činnosti člověka odpovídající úrovní jednotlivým historickým epochám vývoje lidské společnosti. Poznávání jevů
- tedy analytické poznávání - je nezbytnou součástí objasňování podstaty, avšak samo o sobě je nepostačující nehledá-li člověk v řadě poznaných jevů obecně společné
principy a nevyvozuje-li z nich poznatky o podstatě věci, která se těmito jevy projevuje - tedy neúplatnúje-li syntetické poznávání. Jedině tímto procesem lze dosáhnout toho, že za fenomenálním světem se odhaluje skutečný svět, za jevem zákon jevu, za viditelným pohybem skutečný pohyb, za jevem podstaty věci. Ve vědeckém poznání jde právě o destrukci pseudokonkrétnosti, která nepopírá existenci nebo objektivnost jevů, ale ruší jejich domnělou samostatnost.
Historický vývoj centrálního plánování v Československu sehrál nepochybně pozitivní úlohu při budování dnešní rozvinuté socialistické společnosti. Avšak nástup
vědecko-technické revoluce, zásadní změny ve vnějších vztazích čsl. ekonomiky, vysoká hustota osídleni, vzrůstající naléhavost ochrany životního prostředí a další vlivy staví před nás stále zřetelněji úkol vědeckého předvídání sociální a ekonomické
budoucnosti naší společnosti a uplatnění jeho výsledků v plánovací praxi. Právě pro
řešení tohoto úkolu má destrukce pseudokonkrétnosti, jak byla vysvětlena výše, rozhodující význam. Mají-li se stát vědecké poznatky osou plánu, pak to má smysl jedině tehdy, jestliže to nebudou pouze poznatky o jevech, ale i jejich prostřednictvím
dosažené poznatky o podstatě věcí. Ve skutečnosti teprve tehdy půjde o vědecké plánování. Realizace tohoto záměru je nesmírně obtížná, neboř překonat tzv. "běžné
myšlení", které se opírá téměř výlučně o jevové formy poznání odcizené vnitřním souvislostem a nahradit je kritickým dialektickým myšlením nejen v plánovací praxi,
ale i v procesu přípravy vědeckých poznatků je velmi složitý a hlavně dlouhodobý
proces.
0 tato filozofická východiska se mimo jiné opíraly úvahy o způsobu a procesech
poznávání palivoenergetického komplexu. Palivoenergetický komplex z filozofického
hlediska je strukturovaný, rozvíjející se a vytvářející se celek, tedy konkrétní
totalita v níž a z níž mohou být

l i b o v o l n á

fakta /soubory faktů, skupiny

faktů/ racionálně pochopeny.
Všechna fakta a jevy palivoenergetického komplexu

n e s m í

být chápány jako

neměnné dále nedělitelné elementy, ale jako elementy dialektického celku, jako
s t r u k t u r n í

části celku. Smyslem pojmu palivoenergetický komplex není tedy

hledání jakýchsi pevných hranic souboru jevů, ale jeho smyslem je právě dialekticko-materialistický přístup k hodnocení významu jevů pro poznávání podstaty.
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Z uvedených hledisek se tedy zkoumání
s t r u k t u r y
palivoenergetického
komplexu stává klíčovým předpokladem onoho úsilí a pochopení co jednotlivá fakta a
jevy v palivoenergetickém komplexu znamenají. Palivoenergetický komplex se tím stává pro určitý soubor faktů a jevů v ý z n a m o v o u
s t r u k t u r o u , bez
které poznání konkrétní skutečnosti procesů zabezpečujících energetické potřeby společnosti v konkrétní historické situaci zůstává bud mystikou nebo nepoznatelnou věcí o sobě. Dialektické chápání konkrétní totality palivoenergetického komplexu není
tedy metodou naivně upřednostňující poznání všech aspektů skutečnosti beze zbytku
a podávající "totální" obraz skutečnosti, nýbrž teorii skutečnosti a jejího poznání v celé šíři jeho struktury a vývoje.
V rámci systémové analýzy se vyvíjejí formalizovane metody pro rozbor struktury a chování systémů, při čemž pojem "struktura" prochází určitým vývojem, takže
se lze setkat s různými definicemi. Pro naše účely chápeme strukturu jako soubor
spojení prvků představující charakteristiky umožňující vysvětlit některé projevy
podstaty celého systému podle chování jeho prvků, tedy jednotlivých jevů. Metody pro
rozbor struktury, která si všímá vlastností systému charakterizujících dekompozici
systému a sít jeho vnitřních a vnějších vazeb, mají zcela mimořádný význam při
identifikaci systému . Zvolená koncepce resp. metoda popisu struktury při systémovém řešení určitého problému má zásadní význam, protože do značné míry ovlivňuje
kvalitu celého poznání.
Z metodologického a aplikačního pohledu spočívá problém zkoumání struktury PEK:
- v konstrukci systému na velmi složité realitě do níž jsou zahrnuty různorodé objekty, jmenovitě příroda, společnost a společenskovýrobní proces s oběma průvodními
jevy - chtěného /účelového/ přetváření přírody i nežádoucího znehodnocování životního prostředí a poškozování přírody,
- řešení různých úloh o zkonstruovaném systému, jejichž smyslem je na základě významnosti vazeb mezi prvky
a/ vymezit rozhraní mezi PEK a okolím
b/ určit vhodné rozlišovací úrovně pro řešení typických výzkumných problémů
c/ určit vhodné podsystémy a dílčí systémy pro zlepšení organizace výzkumných
prací
d/ poznatky z bodů a/, b/, c/ zužitkovat pro zdokonalení soustavy ekonomicko-matematických modelů a pro stavbu databáze pro modelové výpočty.
Takto chápaný úkol vyžaduje zabývat se především vnitřní strukturou PEK a prostředky, které v co nejvyšší míře umožní exaktní a jednotné vyjadřování v plné šíři
problematiky naznačené v bodech a/ Ú S d/. Prakticky to znamená, sáhnout po poznatcích a koncepci, která vychází z dekompozice podle několika kritérií a několika
různých typů vazeb. Základní potíž při aplikaci těchto poznatků pro rozsáhlé a složité systémy nespočívá v jejich vlastní teoretické komplikovanosti, ale v jejich
mnohotvárnosti, tedy ve výběru právě těch prostředků a jejich forem, které vyhoví
širokému pracovnímu záměru a do jisté míry též v nepropracovanosti computerisovaných forem některých algoritmů. Další svízel spočívá ve značné terminologické nejednotnosti. Pro práce v širším kolektivu to znamená sjednotit v úvodu prací názory
a dohodnout společný jazyk.
•^Identifikací rozumíme ve shodě s převládající teorií způsob definování systému,
při němž požadujeme, aby systém, který bude takto vytvořen vhodně -.obrazoval určité aspekty /vlastnosti/ daného reálného objektu /Vepřek aj./
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Pro řešení tohoto problému jsme vyšli z teoretických prací Ekonomicko-matematické laboratoře EtJ ČSAV a naše aplikace se opírá o tuto teoretickou kostru:
Zvoleným prostředkem pro zobiazení struktury je orientovaný multigraf /uzly
odpovídají prvkům systému, hrany odpovídají vazbám/. Korespondence mezi vstupními
a výstupními vazbami prvku je vyjádřena pomocí logických i kvantitativních transformačních funkcí. Zkoumání vztahů mezi skupinami prvků /agregace/ se provádí na bázi
metagrafu. K analýze ohodnocených grafů je v řadě případů výhodné užít tzv. nestandardní algebry /blíže viz. / I / až / 4 / a návazně citované prameny/.
Výstavba systémového modelu na základě shora načrtnutých teoretických prostředků
klade specifické nároky na programové vybavení. V podstatě existují dvě cesty pro
řešení tohoto problému:
- tvorba speciálních programových prostředků pro výstavbu modelu
- použití existujících programových prostředků /např. vhodného databázového systému/
Zvážení všech průvodních okolností tj. dostupnosti a pohotovosti výpočetní techniky, složitosti ovládání dostupných systémů programů typu řízení báze dat aj. vyústily v závěr vypracovat speciální soubor programů opírající se o dva v ČSSR vyvinuté programové produkty a to SAD /Inorga/ a SPAS /EÚ fiSAV/.
Implementované poznatky teorie systémů,které jsou vpředu nastíněny, vyústily
ve zpracování pravidel pro /modelový/ popis zkoumané reality a užití dvou programových souborů a to PANS /Projektování a analýza systémů/ a SPAS /Systém programů pro
analýzu struktury/. Každý z těchto programových souborů pracuje samostatně a vzájemně se doplňují. SPAS řeší úlohy založené na teorii grafů, PANS vytváří popis zkoumané reality a slouží ke kontrole konsistence, logické úplnosti popisu, k transformaci multistruktury na monostrukturu a řadě dalších logických a kvantitativních analýz nezařazených do SPAS.
Popis zkoumané reality se skládá z objektů v nichž probíhají určité procesy
/v našem případě např. doly, elektrárny, různé další průmyslové podniky atd./, jejich atributů, orientovaných vazeb /toků energie, výrobků, financí, informací atd./
dvojic prvků a transformačních funkcí vyjadřujících působení aktivního objektu na
jiné objekty 1 ' .
Atributy prvků jsou jednak povinné, jednak volitelné. Povinnými atributy jsou:
- příslušnost prvku k územnímu členění zvolenému pro popis reality
- charakteristika, veličina /veličiny/ pokud popisuje vstup nebo výstup a jednotky
/určitá veličina může být měřena několika různými jednotkami/, v kterých jsou veličiny měřeny /veličiny a jednotky jsou též povinnými atributy hran/.
Ostatní atributy jsou volitelné. Každý prvek musí být opatřen jednoznačným identifikátorem. Většinu analýz usnadňuje, je-li pro identifikátory prvků zvolen vhodný
kód. Příslušnost prvků podle územního členění je součást identifikátoru prvku. Jsouli prvky tříděny podle určitých typů, stává se typ prvku jedním z volitelných atributů začleňovaných do identifikátoru prvku, právě tak jako příslušnost k resortu
/resp. odvětví/, jsou-li prvky takto oklasifikovány. Identifikátory charakteristiky,
uvozující vstupní nebo výstupní veličinu /u vazeb, veličinu, která je nositelem
1

'V systémovém pojetí je objekt ztotožněn s prvkem, proto se dále hovoří o prvku
popisované reality a "objekt" bude používán jen vně popisované reality.
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vazby/ jsou pevně zadány. Identifikátory ostatních charakteristik /technických,
ekonomických aj./ jsou volitelné, právě tak jako identifikátory veličin a jednotek.
Všechny identifikátory, kromě identifikátorů prvků, musí být uvedeny ve zvláštních
katalozích. Zvláštním typem atributů prvků /a též hra/ jsou jednotkové a veličinové
výrazy, které slouží především k záznamu transformačních funkcí, ale mohou být doprovodným zápisem sloužícím pro vyjádření i jiných vztahů.
Celý popis reality provedený podle shora popsaných pravidel je uchován v databázi /BD ANS/, která tvoří datovou základnu pro analýzy prováděné programy SPAS
a ANS. Jedna ze specializovaných částí databáze slouží pro provádění analýz opírajících se o výběry nebo provádějící transformaci multistruktury na monostrukturu, další slouží pro zadávání úloh na soustavách transformačních funkcí.
Logická struktura databáze je znázorněna na obr. č. 1.
Dosud byly uskutečněny dva popisy, které svou šíří zasahuji jak přírodu, tak
společensko-výrobní proces. První z obou popisů zaznamenává "současný" stav /rok
1983/ a druhý naopak tzv. "Nový horizontálně integrovaný energetický systém", v němž
jsou zařazeny též procesy /prvky/ jež by mohly být realitou ve velmi vzdálené budoucnosti. Co do širo chápání reálného objektu jsou oba popisy shodné. Oba vycházejí z přibližně stejného stupně rozlišení prvků a společné množiny veličin a jednotek. Deskripce stavu r. 1983 je provedena kvantitativně, deskripce vzdáleného stavu
jen kvalitativně. Deskripce r. 1983 je provedena v územním členění na 32 oblastí,
deskripce budoucnosti jen jako celek ČSSR a částečně /pokud jde o jaderně palivový
cyklus/ SSSR. Popis současnosti nemá zpracovány žádné transformační funkce, popis
budoucnosti má zkonstruovány logické kvalitativní transformační funkce. Ukázka záznamů v DBANS v tab. č. 2 a 3. Je zde vyňat jeden prvek ze schématu v obr. 2.
Společným znakem snahy o realizaci obou popisů bylo najít vhodný stupeň rozlišení /terty vhodncu podrobnost resp. snesitelnou hrubost popisu/, který by sloužil
svým způsobem jako experimentální základ pro výzkumné práce týkajících se PEK jako
celku, a z něhož by se další desagregací - tedy při podrobnějším stupni rozlišení
nec:haly odvozovat popisy pro dílčí zkoumání a dílčí modely při dodržení stejných
zásad užitého jazyka a prostředků. Tento postup přispívá ke konsistenci závěrů při
řešení různých problémů a je nutným předpokladem pro vytvoření účelné soustavy globálních a satelitních ekonomicko-matematických modelů.
Dosavadní práce naznačují možnost, že uvedené metodologické prostředky umožní
dosáhnout nové úrovně poznání o podstatě a zákonitostech chování palivoenergetického komplexu na základě znalosti projevů jednotlivých materiálních procesů. To by
mohlo posunout mnohem dále i možnosti praktického využití takto získaných výsledků
výzkumu decizní praxí, zejména v souvislosti se stále rychlejším uplatňováním nové
techniky v palivoenergetickém komplexu. Aplikace nové techniky stále naléhavěji vyvolává otázku hledání optimální struktury palivoenergetického komplexu vzhledem k požadavkům na jeho cílové chování.
Práce shrnuté v /I, 2, 3, 4/ představují více než dvouleté úsilí o výzkumu
struktury palivoenergetického komplexu realizované v rámci úkolů resortního plánu
výzkumu R 10-125-027 "Základní problémy rozvoje palivoenergetického komplexu a jejich vztahy na čsl. ekonomiku". Autoři se domnívají, že se tím vytvořila vhodná situace pro určité konkrétní aplikace, které dále prověří některá praktická hlediska
užití uvedeného přístupu ke strukturální analýze palivoenergetického komplexu.
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Předpokládá se, že práce na strukturální analýze paiivoenergetickeho komplexu
budou pokračovat ve VÚPEKu i v 8. pětiletce a to ve dvou zásadních liniích - aplikační a metodologické.
V aplikační linii se předpokládá, že se uvedené metodické přístupy uplatní v letech 1986 - 1995 zejména při řešení úkolu státního plánu základního výzkumu IX 11-4-02 "Metodika odvětvové prognózy zásobování palivy a energií v oblastech" a dále
v úkolu resortního plánu výzkumu R 10-125-068 "Dlouhodobý rozvoj elektrizace a zásobování teplem". Postupem času se uvedené přístupy uplatní a prosadí i v dalších
úlohách řešených ve VÚPEK.
V metodologické linii se předpokládá ve spolupráci s EÚ-ČSAV, VŠE, Inorgou Košice a dalšími pracovišti další zdokonalení systému s jejím uplatněním na výpočetní
technice SM 52/11 a v letech 1987 - 1988 přechod k aplikaci na výpočetní technice
EC 1045. Zdokonalování systému půjde cestou uplatnění logických transformací k vyšetřování konsistence navrhovaných systémů a dále postupným přechodem k zavedení
kvantitativních transformací.
Předpokládá se, že v letech 1989 - 1990 budou výsledky obou linií shrnuty v zásadní souborné výzkumné zprávě s konečným hodnocením celého metodologického výzkumu
v oblasti strukturální analýzy paiivoenergetickeho

komplexu, který bude ve VÚPEKu

do té doby řešen.
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METHODS OF STRUCTURAL ANALYSIS OF THE CZECHOSLOVAK FUEL AND ENERGY COMPLEX
Vladislav Trčka, Engr., Ladislav óohal, Engr., CSc
The contribution deals with the philosophical background of investigation of
the iuel and energy complex structure, indicates theoretical fundamentals on which
software for description and analysis of the structure is based, and informs briefly
of conclusions following from the existing work.

METIIODEN DER SiRUKTURANALYSE DES TSCHECHOSLOWAKISCHEN BRENNSTOFFENERGETISCHEN
KOMPLEXES
Dipl-Ing. Vladislav Trčka, Dipl.-Ing. Ladislav Bohal, CSc.
Der Beitrag befasst sich mit philosophischem Hintergrund der Untersuchung
der Struktur des brennstoffenergetischen Komplexes, deutet theoretische Grundlagen
an, auf welchen die Programmausstattung /Software/ fiir Beschreibung und Analyse
der Struktur beruht und informiert kurz iiber die Schliisse, die sich aus der bisherigen Arbeit ergeben.
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Obr. 2

Vybrané prvky a vazby popisu struktury /grafické znázornění/
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Hodnocení ekonomické efektivnosti v resortu paliv
a energetiky za rok 1980-1985 a její vývoj do roku 2000

Ing. Stanislav Procházka, Ing. Vlasta Mikova

Hlavní je nyní najít a využít všechny rezervy zvyšováni
efektivnosti a kvality výroby. Každý podnik, každé odvětví
a celé národní hospodářství se musí přeorientovat na intenzivní cestu rozvoje.
M. Gorbačov
ÚVOD
Koncipování článku "Hodnocení ekonomické efektivnosti v resort" paliv a energetiky za rok 1980 až 1985 a její vývoj do roku 2000" vycházelo z podkladů výzkumných
etap realizovaných v roce 1985 v rámci státního úkolu SPEV 902-125-607 /441-OO-OO-1/
"Zdokonalování organizační struktury a řízení na iírovni VHJ v resortu FMPE". Jde
o etapy:
441-60-04-1 "Hodnocení vývoje ekonomické efektivnosti v resortu paliv a energetiky"
441-60-05-1 "Analýza účinnosti soustavy plánovitého řízení v resortu paliv a energetiky"
Hodnocení vývoje ekonomické efektivnosti v resortu paliv a energetiky vychází
jednak ze skutečných údajů roků 1980 až 1984 a za druhé z předpokladů rozvoje koncernů a odvětví resortu paliv a energetiky v dlouhodobém výhledu do roku 2000 zpracovaném na podkladě Opatření federálního ministra paliv a energetiky č. 30/1984.
v květnu 1985. Dlouhodobý výhled byl vzat jen jako základ pro stanovení trendů a jako východisko pro úvahy, jak řešit rozpor mezi rozvojovými záměry sektoru paliv a
energetiky /SPE, tj. hospodářství řízené FMPE bez uranového průmyslu a resortních
výzkumných ústavů/ a ekonomickými možnostmi SPE, ale i státního rozpočtu /SR/ a
SBČS na financování rozvoje. V současné době je tento dlouhodobý výhled upraven o
nové poznatky, zejména o řešení v 8. 5LP. I přes tato upřesnění nedošlo ke změně
trendů vývoje ekonomické efektivnosti SPE do roku 2000.
Na podkladě souboru ukazatelů je analyzována ekonomická efektivnosti SPE v období 1980 až 2000. Je charakterizován typ reprodukčního procesu a shrnuty hlavní
trendy vývoje ekonomické situce.
Ekonomická situace je charakterizována v hodnotových vztazích oceněných v cenové úrovni 1984. Retrospektivně do roku 1980 byly v hospodářských výsledcích promítnuty změny cen vstupů a výstupů v návaznosti na plánovaný vývoj cen vztažené k cenové úrovni roku 1984. Pro výpočet změn cen byla použita "metoda koeficientů" aplikovaná na časové řady ročních údajů.
Tímto opatřením se docílilo toho, že časové řady ekonomických ukazatelů ve sledovaném období /198O - 2000/ jsou cenově srovnatelné.
V podmínkách přechodu na intenzivní typ rozvoje nabývají na významu otázky eko-
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nomické efektivnosti. V teorii socialistické ekonomie se zpravidla uvádějí dva její
stupně: výrobně-ekonomická efektivnost a efektivnost společenská.
Výrobně-ekonomická efektivnost je vztahována k hodnocení určitého výrobně-hospodářského systému a svým obsahem je určována poměrem hodnoty na výstupu z tohoto
systému k nákladům na její zajištění.
Společenská efektivnost má širší pojetí. Výrobně-ekonomická efektivnost je její hlavní součástí, kromě toho však zahrnuje i faktory výlučné, jejichž plnění je
základní podmínkou realizace jakož i faktory, které nelze finančně ocenit /jde o
faktory společenské užitečnosti produkce, vliv na bezpečnost, zdraví, ochrana přírody apod./.
Vzhledem k tomu, že pro hodnocení společenské efektivnosti nejsou dosud vyřešeny veškeré otázky metodické a informační, má provedené hodnocení charakter analýzy
výrobně-ekonomické efektivnosti SPE.
CHARAKTERISTIKA VÝVOJE EKONOMICKĚ EFEKTIVNOSTI V SEKTORU PALIV A ENERGETIKY
V OBDOBÍ 1980 - 1985
V období 1980 - 1985 má rozvoj SPE v podstatě dynamický charakter a zabezpečuje plynulé zásobování národního hospodářství palivy a energií. Výroba a dovoz hlavních druhů paliv a energie je uveden na tabulce č. 1. Na tabulce č. 2 jsou uvedeny
ekonomické ukazatele, které charakterizují reprodukční proces v SPE.
Ekonomickou efektivnost dosavadního vývoje SPE lze rámcově charakterizovat
souhrnnými ukazateli nákladovosti výkonů, výkonnosti základních prostředků a tvorbou
výkonu na 1 pracovníka /produktivitou práce měřenou z výkonu/. Jejich vývoj v letech 1980 - 1985 je následující:
SPE celkem
Nákladovost výkonů
Výkonnost ZP
Produktivita práce
s výk.

1980
v Kčs.Kčs"1
v Kčs na 100 Kčs
v 1000 Kčs na prac.

0,77
40,78
296,1

1985
oč.pln.
0,83
30,45
299,4

1985
1980
107,8
74,7
101,1

V období 1980 - 1985 /při srovnatelných cenách r. 1984/ se nákladovost výkonů
zvýšila v uhelném průmyslu o 15,2 %,plynárenství o 3,3 %, energetice o 3,9 % a za
SPE jako celek o 7,8 %. Současně s tím dochází k poklesu výkonnosti základních prostředků u všech odvětví a v průměru za SPE o 25,3 %. Produktivita práce měřená z výkonů v SPE jako celek prakticky stagnuje, nejvíce se zvýšila v plynárenství
/o 24,9 %/, což je do značné míry dáno specifikou jeho hospodářské činnosti, která
má na rozdíl od uhelného průmyslu a energetiky, spíše obchodně-pjepravní charakter.
V energetice tato produktivita prakticky stagnovala a v uhleném průmyslu mírně poklesla.
Nepříznivý vývoj uvedených ukazatelů ekonomické efektivnosti se odráží i na vývoji ukazatele rentability výrobních prostředků, který má v porovnatelné cenové
úrovni roku 1984 následující vývoj /v Kčs na 100 X5s výrobních prostředků/:
Rentabilita výrobních prostředků

1980

1985

1985
1980

SPE celkem

9,12

4,91

53,8
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Tento pokles rentability je nutno považovat za hlavní příčinu složitých finančních
vztahů^ jak uvnitř SPE, tak i v jeho vnějších vztazích, to je ke SR, realizačním
cenám paliv a energie i k úvěrové soustavě.
Čistá produkce SPE, definovaná objemem výkonů snížených o materiálové náklady
včetně odpisů při srovnatelné cenové úrovni roku 1984, vzrostla z 39,20 mld. Kčs
v roce 1980 na 39,48 mld. Kčs v roce 1985, tj. zvýšení o pouhých 0,7 %. To znamená,
že příspěvek SPE k tvorbě národního důchodu v tomto období prakticky stagnoval.
Vztah SPE k SR se vyvíjel následovně:
1980
Příjmy ze SR
odvody do SR
rozdíl
stav úvěrů k 31.12.

1981

1982

1983

1984

9,85

6,56

6,34

8,02

8,41

9,68

10,35

10,54

11,11

10,13

- 0,17
31,40

+ 3,79

+ 4,20

+ 3,09

+ 1,72

33,61

38,90

44,98

47,29

V roce 1980 byl finanční
vztah SPE ke SR pasivní. Od 1. ledna 1981 vstoupily
v platnost nové zvýšené velkoobchodní ceny paliv a energie, v důsledku čehož vztah
SPE ke SR vykázal aktivní přebytek ve výši 3,79 mld. Kčs, který se dále zvýšil v
roce 1982 na 4,20 mld. Kčs. Avšak počínaje již rokem 1983 toto aktivní saldo klesá
a v roce 1984 činilo pouze 1,72 mld. Kčs, nehledě na přijatou zásadu 2% meziročního
zvyšování velkoobchodních cen paliv a energie. Souběžně se zhoršováním vztahů ke
SR dochází ke zvyšování úvěrové zadluženosti SPE, která v roce 1984 dosáhla 47,29
mld. Kčs, což je proti roku 1980 zvýšení o 50,6 %.
Rozhodujícím faktorem ve vývoji uvedených finančních vztahů SPE je právě vývoj
jeho ekonomické efektivnosti.
HODNOCENÍ VÝVOJE EKONOMICKÉ* EFEKTIVNOSTI V OBDOBÍ DO R. 2000 SEKTORU PALIV
A ENERGETIKY
Vývoj hmotné výroby v SPE obsažený v Dlouhodobém výhledu FMPE do roku 2000
/2OO5/ je charakterizován růzností trendů vývoje jeho jednotlivých odvětví i strukturálními změnami uvnitř nich /viz tabulka č. 1/. Růst výroby je podmiňován rozsáhlou investiční výstavbou v období 1985 až 2000 v celkovém rozsahu 367,03 mld.Kčs.
V daném období vlastní náklady SPE porostou rychleji než výkony, a to o 1,8 %
ročně a základní prostředky ještě více /o 4,4 % ročně/. Důsledkem toho je pokles
tvorby zisku z 15,5 mld. Kčs v r. 1985 na 7,38 mld. Kčs v r. 2000, tj. na 47,6 %
/viz tabulka č. 2/.
Z analýzy vývoje ukazatelů ekonomické efektivnosti provedené pro jednotlivé
koncerny v odvětví FMPE vyplývá, že v SPE jako celku dochází v celém období 1985 2000 oproti odpovídajícímu růstu výkonů /výstupů/ k značně rychlejšímu růstu výrobních činitelů /vstupů/ jako souhrnu základních prostředků, zásob a pracovní síly.

Index růstu výkonů v %
Index růstu výrobních
činitelů v %

1990
1985

1995
1990

2000
1995

2000
1985

103,7

104,8

107,8

117,2

120,6

116,3

112,1

157,3
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Na podkladě uvedených vztahů vývoje výkonů a výrobních činitelů lze reprodukční proces SPE i jeho odvětví v daném období a při stálé cenové úrovni roku 1984 charakterizovat jako extenzivní, fondově i nákladově absolutně náročný. To se odráží prakticky na všech zkoumaných ukazatelích ekonomické efektivnosti i přes to, že ve vývoji 1986 - 2000 dochází k upřesnovaciin krokům směrem ke zpevnění eknomického vývoje. Z poměrně obsáhlého souboru ekonomických ukazatelů se jako nejzávažnější jeví
ukazatelé nákladovosti a rentability.
Z rozboru vývoje vlastních nákladů SPE jako celku v období 1985 - 2000 vyplývá
jejich absolutní růst a rovněž změna ve vývoji jejich struktury, a to následovně:
Ukazatel

1985
v %

2000
v %

2000
1985

Vlastní náklady celkem
v tom:

100,00

100,00

131,3

bez odpisů celkem

53,10

48,03

118,8

z toho: spotřeba paliv a energie

21,27

19,18

118,5

31,83

28,85

119,0

mzdy

15,52
18,74

ostatní náklady

12,64

20,97
17,98
13,02

177,4
126,0
135,2

materiálové náklady

ost.materiálove náklady
odpisy

Je patrno, že při celkovém růstu materiálových nákladů o 18,8 % dochází ke snížení
jejich podílu na celkových nákladech z 53,10 % v roce 1985 na 48,03 % v roce 2O0O.
Největší růst se projevuje u odpisů. Jejich absolutní hodnota roste 1,35 krátě rychleji než je růst celkových vlastních nákladů, v důsledku čehož jejich podíl v celkových nákladech stoupá z 15,52 % v roce 1985 na 20,97 % v roce 2000. Absolutní hodnota mzdových nákladů stoupá v daném období o 26 %, jejich podíl v celkových nákladech klesá o 0,76 %. Ostatní náklady rostou v absolutní hodnotě o 35,2 % a v podílu
na celkových nákladech o 0,38 %.
Tento vývoj nákladů způsobí následující vývoj nákladovosti výkonů /v Kčs.Kčs

SPE

1985

1990

2000

2000
1985

0,83

0,88

0,93

112,0

/:

Důsledkem uvedeného vývoje nákladovosti výkonů je následující vývoj tvorby zisku
/v mld. Kčs/:

SPE

1985

1990

15,50

11,32

2000
7,38

2000
1985
47,6

Pokles se nejvážněji projevuje u ukaztele rentability výrobních prostředků.
V uhelném průmyslu dochází ke snížení výrobních prostředků z 11,21 Kčs v roce 1980
na 3,44 Kčs v roce 1985, tj. na 30,7 %. V roce 1990 se zde projevuje již ztrátovost
ve výši 0,36 Kčs, která k roku 2000 se zvyšuje na 4,04 Kčs. V plynárenství a energetice rentabilita výrobních prostředků zůstává po celé období do roku 2000 kladná,
má však snižující se tendenci. Svojí výší do určité míry vyrovnává ztrátovost uhelného průmyslu, za SPE je však celkové snížení rentability značné a v roce 2000 činí
1,23 Kčs na 100 Kčs výrobních prostředků, což je 25,1 % úrovně roku 1985.
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METODIČKE OTÁZKY POSUZOVÁNÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI V DLOUHODOBÉM VÝHLEDU
SEKTORU PALIV A ENERGETIKY
Při zpracování dlouhodobého výhledu je nutné rozpracovat i problematiku ekonomické efektivnosti. Vyjadřování ekonomiky a ekonomické efektivnosti je dosud velmi
slabou částí celé metodiky sestavování tohoto výhledu.Proto celá práce výzkumné
etapy č. 441-60-04-1 v roce 198 5 spočívala nejen v konkrétních výpočtech vývoje ekonomické efektivnosti vyplývající ze zpracovaného dlouhodobého výhledu FMPE do roku
2000, ale, a to především, v metodických přístupech sestavování propočtů ekonomické
efektivnosti v dlouhodobých výhledech.
Ekonomická efektivnost oborů a odvětví paliv a energetiky je hodnocena souborem ukazatelů. Jejich převážná část má dobrou vypovídací schopnost, která charakterizuje základní tendence ekonomického vývoje koncernů, odvětví i SPE jako celku.
Jde zejména o poměrové ukazatele bezprostředně odvozované z hlavních ukazatelů ekonomického vývoje jako výkony, vlastní náklady, základní a výrobní prostředky, pracovníci apod.
Současně s tím je třeba uvést, že tyto ukazatele charakterizují pouze celkové
vývojové tendence, noodhalují však vnitřní strukturu a příčiny vývoje jednotlivých
částí reprodukčního procesu. Ukazuje se, že fondová náročnost je uzlovou otázkou ve
vývoji ekonomické efektivnosti prakticky ve všech oblastech SPE. Posuzování vývoje
pouze v hodnotovém vyjádření nedává plný obraz o jeho objektivitě, jeho vztazích
k přírodním podmínkám, vztazích k reprodukčnímu procesu v jeho technologických vazbách a k cenovému vývoji nově budovaných výrobních kapacit.
Velká slabina je v omezené vypovídací schopnosti ukazatelů odvozovaných z upravených vlastních výkonů. Pro plánovací práce na dlouhodobém výhledu vzniká potřeba
upřesnění způsobu jejich stanovení a to i ve vazbě na splátky úroků z úvěrů.
V metodických pokynech FMPE pro vypracování dlouhodobého výhledu rozvoje SPE
jsou stanoveny následující ukazatele ekonomické efektivnosti:
- podíl celkových nákladů k výkonům
- poměr U W ke spotřebě materiálů
- poměr U W ke spotřebě paliv a energie
- podíl základních prostředků k UVV
- poměr U W k počtu pracovníků.
Je patrno, že v tomto výčtu převažují ukazatele odvozované od upravených vlastních výkonů. Na jejich relativně omezenou vypovídací schopnost jsme již poukázali.
Vedle ukazatelů typu nákladovosti mají větší význam ukazatele charakterizující:
- strukturu vlastních nákladů
- produktivitu práce
- vybavenost pracovníků základními prostředky
- rentabilitu výrobních prostředků a výrobních činitelů.
Vývoj těchto ukazatelů v rozhodující míře předurčuje i vývoj hodnotové stránky
reprodukčního procesu, jak uvnitř jednotlivých odvětví, tak i v jejich vnějších
ekonomických vazbách. Propočet těchto ukazatelů již na úrovni koncernů by se měl
proto stát součástí metodických pokynů pro vypracování dlouhodobých výhledů.
Ukazatele ekonomické efektivnosti odvozované z upravených vlastních výkonů se
doporučuje případně sledovat jako doplňující s tím, že stupeň zhodnocování surovin,
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paliv a energie ve výrobních procesech palivoenergetické základny daleko lépe vyjadřují jejich měrné spotřeby na jednotku produkce jednotlivých druhů paliv a energie.
Rovněž ukazatele efektivnosti mzdového vývoje, jakož i ukazatele mzdových nákladů k UVV, mohou mít pouze informativní charakter. Mnohem výraznější je ukazatel
vývoje průměrných měsíčních výdělků pracovníků, a to především z pohledu nutnosti
zachování určitých mzdových relací, zejména ve vztahu k ostatním odvětvím národního
hospodářství.

Problematickým se jeví další používání ukazatelů odpisů k U W a ukazatelů efektivnosti přírůstku základních prostředků. Vývoj potřeby základních fondů SPE je
ovlivňován řadou specifických a objektivních podmínek, které prakticky neumožňují
srovnatelnost k ostatním oblastem národního hospodářství /přírodní podmínky, bezpečnost, životní prostředí apod./. Větší vypovídací schopnost v tomto směru mají ukazatele měrných investičních nákladů na jednotku výrobních kapacit. Efektivnost základních prostředků SPE nelze omezit pouze na samotný rámec SPE, nýbrž je třeba ji posunout na vyšší úroveň, to je na úroveň celého národního hospodářství.

V dlouhodobém výhledu do r. 2000 byla otázka výrobkových kalkulací řešena nedostatečně. Je žádoucí, aby v dalších etapách zpracování dlouhodobého výhledu resortu paliv a energetiky byla věnována především těmto otázkám patřičná pozornost.
Vývoj ekonomické efektivnosti má dopad na celkovou finanční situaci SPE, která
se projevuje ve vnitřních i vnějších ekonomických vztazích. Řešení těchto otázek
nebylo v rámci prací na dlouhodobém výhledu dosud předmětem pozornosti a odsouvalo
se až na etapu sestavování pětiletých plánů. Skutečnost, že v rámci sestavování
dlouhodobého výhledu jsou zakládány rozhodující faktory kvantitativního i kvalitativního rovzoje palivoenergetické základny, stimuluje k tomu, aby otázkám finanční
.situace, která ze zakládaných hmotných směrů rozvoje bude vyplývat, byla dále věnována pozornost v této etapě plánovacích prací.
V dosavadní praxi se finanční situace koncernů a odvětví FMPE řeší při sestavováni pětiletých plánů v rámci jeho finančního plánu. Mechanická aplikace této metodiky na etapu dlouhodobých výhledů není prakticky možná vzhledem k tomu, že v této l.ázi řada předpokladů pro sestavení finančních plánů není dostatečně známa. Jde
především o otázky cenového vývoje paliv a energie, vývoje vztahů ke státnímu rozpočtu, úvěrové soustavě apod. Tyto otázky na úrovni dlouhodobých výhledu mají zpravidla určité stupně volnosti, nejsou zde jednoznačně určeným vstupním parametrem,
nýbrž jejich optimalizace by se měla stát předmětem úvah a řešení. Východiskem pro
řešení této problematiky může být tzv. primární hodnotová bilance, která porovnává
vytvořené zdroje, to je zisk a odpisy s celkovými finančními potřebami.
Přibližně lze stanovit předpoklad vývoje vlastních finančních zdrojů SPE. Finanční potřeby jeho reprodukčního procesu pro období 1990 - 2000 však z podkladů
jednoznačně nevyplývají. Proto jsou odvozeny z podkladů finančního plánu na období
1986 - 1990 a z předpokládaného vývoje investičních a provozních potřeb. Za těchto
předpokladů má prvotní hodnotová bilance SPE následující podobu /v mld. Kčs/:

vytvořený zisk
odpisy

1985
15,50
11,86

1990
11,32
15,27

1995
7,25
18,80

2000
7,38
21,04

vlastní zdroje celkem

27,36

26,59

26,05

28,42
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finanční potřeba na investice bez
splátek dlouhodobých úvěrů

1985

1990

1995

^000

21,30

28,21

29,00

30,00

přírůstek zásob za 5LP

4,3O

2,76

2,07

2,34

jiné reprodukční výdaje

1,30

1,40

1,50

1,60

finanční potřeby celkem
saldo zdrojů a potřeb

26, 9O
+

0,46

32,37
-

5,78

32,57
-

6,52

33,94
-

5,52

Uvedená kvantifikace má ilustrativní povahu charakterizující řád problematiky. V roce 1985 primární hodnotová bilance SPE je aktivní 0,46 mld. Kčs, v letech 1990 2000 vykazuje značné pasivum. Nehledě na orientační charakter uvedené prvotní hodnotové bilance lze konstatovat, že v odvětvích paliv a energetiky se začíná projevovat narůstající rozpor mezi tvorbou vlastních finančních zdrojů a potřebami na reprodukci jejich výrobní základny. Jeho řešení zřejmě povede především k tlaku na
růst odbytových cen paliv a energie, a to až do úrovně nákladů národní práce. Dále
může být ovlivněno uplatňováním chozrasčotu v SPE, zásadami poskytování dotací na
rozvoj palivoenergetické základny ze státního rozpočtu, jakož i vztahy k úvěrové
soustavě. Vliv těchto jednotlivých faktorů na konečnou hodnotovou situaci v SPE
je třeba výzkumně rozvinout v dalších souvisejících výzkumných úkolech.
Ze zhodnocení ekonomického vývoje za období 1980 až 1985 a za navazující období 1985 až 2OOO vyplývá,

že i do budoucnosti bude v SPE převažovat extenzivní typ

rozvoje charakterizovaný zejména vysokou fondovou náročností, klesající rentabilitou výrobních prostředků a rostoucí nákladovostí. Téměř stagnující produktivita práce z výkonů není schopna kompenzovat zhoršující se tendence ve vývoji uvedených
ukazatelů.
V další etapě výzkumných prací půjde o prohloubení metodiky tvorby dlouhodobého výhledu zpracovávaného v hmotně-hodnotových vztazích s cílem dosáhnout co nejefektivnějšího rozvoje SPE. Tento závěr byl přijat a VÚPEK uloženo zpracovat návrh
metodiky dlouhodobého výhledu pro použití v nejbližší etapě výhledu FMPE.
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является до сих пор очень тонким звеном всей методики составления этой перспективы. Поэтому вся работа этапа исследований в 1985 г. заключалась не только в
конкретных расчетах экономической эффективности, вытекающей из разработанной долгосрочной перспективы федерального министерства топлива и энергии до Ü000 г., но
и, особенно, в методических подходах к составлению расчетов экономической эффективности в долгосрочных перспективах.

EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY IN THE BRANCH OF FUEL AND ENERGY
IN THE PERIOD OF 1980-1985 AND ITS DEVELOPMENT TILL 2000
Stanislav Procházka, Engr., Vlasta Mikova, Engr.
When elaborating the long-term prospect, it is necessary to deal with the
problems of economic efficiency. Expressing the economics and the economic efficiency is still a weak link of the whole methodics of compilation of this prospect.
Therefore, the whole work at the investigation stage in 1985 consisted not only
in concrete calculations of the development of the economic efficiency following
from the elaborated longterm prospect of the Ministry of Fuel and Energy till
2000 but, above all, in the methodical approach to the calculation of the economic
efficiency in the long-term programmes.

BEWERTUNG DER ÖKONOMISCHEN EFFEKTIVITÄT IM RESSORT DER BRENNSTOFFE UND ENERGIE
IN DER ZEITSPANNE VON 1980 BIS 1985 UND IHRE ENTWICKLUNG BIS 2000
Dipl.-Ing. Stanislav Procházka, Dipl.-Ing. Vlasta Mikova
Bei Ausarbeitung der langfristigen Aussicht ist es notwendig auch die Problematik der ökonomischen Effektivität in Angriff zu nehmen. Ausdrücken der Ökonomik
und der ökonomischen Effektivität ist bisher eine schwache Stelle der ganzei Methodik der Zusammenstellung dieser Aussicht. Deshalb die ganze Arbeit der Forschungsetappe in 1985 bestand nicht nur in kokreten Berechnungen der Entwicklung der ökonomischen Effektivität, die aus dem bereits ausgearbeiteten langfristigen Aussicht
des Föderalministeriums für Brennstoffe und Energie bis 2000 hervorgeht, sondern
auch vor allem in methodischen Zutritten zur Zusammenstellung der Berechnungen
der ökonomischen Effektivität in langfristigen Aussichten.
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Výroba a dovoz paliv a energie

Tabulka č. 1

Těžba černého uhlí
celkem
v tom: UVPK
Těžba hnědého uhlí
a lignitu celkem
Výroba báňského koksu
Těžba zemního plynu
celkem
Výroba svítiplynu
Výroba elektřiny
celkem
v tom: CEZ + SEP
Výroba centralizovaného
tepla celkem
v tom: ČEZ + SEP
Dovoz
Dovoz
Dovoz
Dovoz

Černého uhlí
hnědého uhlí
zemního plynu
elektřiny

1985
oč.plnění

měrná
jedn.

1980

mil. t
mil. t

28,20
17,94

26,26
16,33

mil. t
mil. t

94,89
3,73

mid. m
mid.m 3
TWh
TWh
P3
PS

mil. t
mil. t
3
mid.m
TWh

Průměrný roční index v %
/+ růst, - pokles/
198O-1985
1985-2000

1990

1995

2OOO

25, OO

23,87

23,20

- 1,4

- 0,8

15,95

15,45

14,90

- 1,9

- 0,6

99,32
2,84

93,80
. 2,79

86,99
3,65

82,16
3,66

0,9
- 5,3

- 1,3
1,7

0,64
3,19

0,70
2,98

1,12
2,19

1,62
1,25

1,80
O,3O

1,8
- 1,4

6,5
-14,2

63,84
62,49

69,43
68,26

76,80
75,56

89,26'
88,10

100,61
99,60

1,7
1,8

2,5

131,O9
111,70

150,17
119,32

177,48
143,45

212,32
179,26

239,92
210,58

1,3
1,3

3,2
3,9

5,O6
O,44
7,70
3,45

4,72
0,73
9,78
4,29

4,50
0,60
13,95
6,10

4,50
0,60
16,13
6,10

4,50
0,60
18,13
6,10

- 1,4
10,7
4,9
4,5

- 0,3
- 1,3
4,2
2,4

2,6

Tabulka č. 2

Ekonomika výrobního procesu SPE /v cenách roku 1984/
měrná
jedn.

1985
oč.plnění

1980

1990

1995

2000

a

Vlastní náklady
celkem /Ne/
Výkony bez vlivu ZO /V/

64,27

76,41

83,98

92,64

100,34

3,5

1,8

n

83,96

91,91

95,30

99,89

107,72

1,8

1,1

n

47,12

48,73

0,9

15,50

7,25

55,69
7,38

0,7

19,69

50,67
11,32

51,64

n

- 4,7

205,90
9,89
tis.os. 283,56

301,80
14,19
307,00

397,31
16,95
322,92

492,52
19,02
333,25

576,46
21,36
338,59

7,9
7,5
1,6

4,4
2,8
0,7

0,77

0,83

0,88

0,93

0,93

1,5

0,8

KČS
100
40,78
Kčs
tis.KČS
prac.
296,1

30,45

24,00

20,28

18,67

- 5,7

- 3,3

0,2

0,4

6,3

3,7
- 5,8

mld.Kčs

Opravené vlastní
výkony / U W /
Zisk + /ztráta -/ /Z/
Základní prostředky
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Sociální ekonomické aspekty reprodukce pracovních sil
v resortu paliv a energetiky

PhDr. Ing. Aleš Mateicius, doc. ing. Josef Kašík, CSc.

1. ÚVOD
Jedním ze stěžejních líkolů 8. 5LP, které mají být řešeny v rámci přijatého
programového zaměření hlavního směru resortního výzkumu č. 11 - "Systém práce s lidmi" , je výzkum sociálních a ekonomických aspektů reprodukce a regenerace pracovní
síly resortu.
Proces reprodukce pracovní síly jednotlivých odvětví resortu paliv a energetiky je součástí reprodukce celého resortu i celkového společenského reprodukčního
procesu, podmiňujícího nepřetržité spotřebovávání užitných hodnot, jež je "přirozenou podmínkou existence lidské společnosti" /2/. Mnohostranná náročnost tohoto reprodukčního procesu je přímo úměrná stupni vynakládání pracovních sil v daném národohospodářském odvětví, jakož i míře podílu pracovních sil na výrobních silách a
roli, kterou sehrávají ve výrobním procesu a při jeho přípravě a zabezpečování.
V resortu paliv a energetiky vystupuje potřeba zvládnutí procesu reprodukce pracovní síly s obzvláštní naléhavostí. Odvětví palivoenergetického resortu se vyznačují
vesměs vysokou personální náročností jak samotné výroby, tak i její přípravy, zabezpečování a investiční výstavby. Proto každé rozhodnutí týkající se pracovních
sil, personálního zabezpečování výroby a otázek lidského činitele musí být včas
a pečlivě připravováno a zvažováno. "V palivech a energetice je víc než kdekoliv
jinde nutno řešit problémy a velkým časovým předstihem, ne z hlediska současného
stavu, ale z hlediska dlouhodobé perspektivy s ohledem na předpokládané změny...
Především příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků vyžaduje velký časový předstih..." /A/. Zejména je zapotřebí předjímat rizika a nepřímé, sekundární důsledky
závažných rozhodnutí. Stěží zastupitelnou roli v přípravě podkladů pro decizní sféru týkajících se pracovních sil zastává sociálně ekonomický výzkum resortu.
Systematické zkoumání otázek reprodukce pracovních sil v resortu paliv a energetiky se všemi podstatnými souvislostmi se jeví v současném období přechodu z extenzivního na intenzivní rozvoj národního hospodářství a v podmínkách existujících
omezení nezbytným požadavkem, s nímž se řídicí sféra musí přiměřeným způsobem vyrovnat. Poznatky získané sledováním, analýzou, studiem a prognózovaním procesu a
podmínek reprodukce pracovních sil jsou nezbytným základem pro koncipování pravidel, zásahů a regulačních opatření krátkodobého i strategického významu, majících
za cíl optimalizovat tento reprodukční proces s ohledem na ekonomická, sociokulturnl, ekologická i politická hlediska a kritéria.
2. POJETÍ VÝZKUMNÉHO ÚKOLU
Přístupy k řešení sociální a ekonomické problematiky reprodukce a regenerace
pracovní síly resortu byly ve VTÍPEK rozpracovány na úrovni prvního přiblížení ve
studii "Reprodukce pracovních sil v resortu paliv a energetiky" /6/. Následně vy-
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pracovaný úvodní projekt / 8 / , přijatý jako východisko řešení úkolu v 8. pětiletce,
počítá s rozčleněním připravovaného resortního úkolu do čtyř dílčích úkolů:
Dl! 1 - Prognózovár.í potřeby pracovních sil pro resort paliv a energetiky do roku
2000
DÚ 2 - Specifické problémy výchovy a vzdělávání pracujících v resortu paliv a energetiky
DÚ 3 - Specifické problémy sociálního rozvoje v resortu paliv a energetiky
DÚ 4 - Zdokonalování informačního systému v podsystému práce s lidmi
Práce, které byly vykonány v roce 1385 v rámci studií k problematice reprodukce pracovní síly resortu i v rámci úvodního projektu úkolu na 8. 5LP a obsahové
specifikace etap měly koncepční a přípravný charakter. Výzkumné postižení procesu
reprodukce pracovních sil v resortu paliv a energetiky, který bude probíhat v letech 1985 - 2000 vyžadovalo vymezení teoretických východisek zkoumání spolu s cíli
a instrumentálními aspekty výzkumu.
Teoretická východiska zvoleného přístupu odpovídají pojetí ekonomického procesu reprodukce pracovních sil v úzké návaznosti na fyzickou /biologickou/ a psychickou regeneraci i na kvalifikační a osobnostní rozvoj pracujících na jedné straně
a na procesy sociální, profesní a pracovní mobility v nejširším smyslu na druhé
straně. Každý ze speciálních přístupů k reprodukci pracovních sil přitom disponuje
svým vlastním teoretickým, poznatkovým a metodologickým zázemím, celá zkoumaná oblast se však dosud vyznačuje nízkým stupněm integrovanosti těchto přístupů.
Syntéza dostupných i výzkumně pořízených informací v rámci DÚ 1 má vést k vytvoření výchozího poznatkového obrazu soudobé situace a vývojových tendencí jak
v oblasti vývoje technologií a vědeckotechnického rozvoje resortu, tak.v oblasti
reprodukce pracovní síly včetně profesní přípravy a pracovní mobility v kontextu
národního hospodářství. Pokud se jedná o prostředky výzkumu, obecně je přístup k
výzkumnému reflektování problematiky reprodukce pracovních sil v DÚ 1 založen na
metodologii modelování sociálně ekonomických jevů a na speciálních metodách společenských věd, věd o člověku a věd o práci. Základ informačního zabezpečení modelových reprezentací má tvořit existující soustava ukazatelů.
3. POTŘEBA PROGNOSTICKĚHO A M0DEL0VĚH0 PftfSTUPU
1

Při volbě modelové metody je jako významná okolnost ovlivňující věrohodné stanovování vývojových tendencí složitějších společenských jevů brána v úvahu skutečnost, že vývoj v období přelomu tisíciletí nebude probíhat pouze jako prodloužení
minulých a soudobých trendů, ale mnohem více než v minulosti častými jejich změnami a neočekávanými zvraty. Další závažnou okolností je fakt, že zřejmě na dlouhou
dobu nebo i natrvalo skončil v podstatě extenzivní růst produkce materiální sféry.
Dialektika výrobních vztahů neúprosně vyžaduje formulaci programu dalšího společenského rozvoje. Řešení řady společenských problémů se za současné situace stává daleko obtížnější než v období všeobecného růstu, kdy často innohé z těchto problémů
byly vývojem překonány a v nových podmín'. «ch se vyřešily a zanikly. Dnes nabývají
v této souvislosti na významu takové potence, jako je schopnost řídicích orgánů
předvídat a včas diagnostikovat vznikající problémy, odhadovat budoucí změny, minimalizovat ztráty následkem vzniku nečekaných nežádoucích událostí, maximalizovat
zisky využíváním příležitostí.
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Za této situace je nutno pohlížet kriticky na reálnost požadavků na dlouhodobé
pevné stanovování úkolů ve výrobě, v investiční výstavbě i při rozvoji podniků v rámci odvětví i územních oblastí. V současné době není pravděpodobně možné zformulovat
jednu dlouhodobou a neměnnou koncepci vývoje, která by garantovala optimální, ba
za určitých okolností a v budoucích podmínkách dokonce vůbec možné řešení.
Kardinálním problémem prognóz je vztah struktury a dynamiky, resp. procesu /3,/;
"Problémem zde není pouze to, že nemůžeme prognózovat dynamiku při neadekvátním
předpokladu stálosti struktury, anebo strukturální změny bez možností promítnutí
těchto změn do vývojových zákonitostí. Závažnou skutečností je zde to, že společenské objekty /subjekty/ mají svoji autonomii, schopnost regenerovat procesy vlastního rozvoje či degradace endogenně. To samozřejmě implikuje schopnost pohybovat se
k nějakým, pro systém výhodným cílům. Jejich povaha je imanentní systému a měla by
se protc*. spíše nacházet než zadávat".
Stále častěji se ukazuje, že prognózu jako produkt prognózovaní nelze chápat
jako pravdu o budoucnosti, ale jako produkt poznávacího procesu, jako jednu z kategorií informací dávaných k dispozici řídicím subjektům /rozhodovatelům/ v zájmu
dosažení vzdálené budou-nosti - realizace stanovených cílů /3, 5/.
Deskriptivnost /co se může stát/ a normativnost /co je žádoucí, aby se stalo/
se nahrazují modelovou hypotézou /co se může stát, ale ne vůbec, nýbrž jestliže,
tzn. za určitého scénáře/ IS/.
4. VÝZNAMNĚ ZNAKY EKONOMICKÉ SITUACE
Spojnicí mezi minulostí a budoucností z ekonomického hlediska vždy byly a jsou
Investice. Jimi se zakládají budoucí změny. Změny výrobních struktur v národním
hospodářství, stejně tak jako změny vzdělanosti obyvatelstva a nárůst potenciálu
vědeckovýzkumné základny státu apod., nejsou záležitostí jednoho roku ani pěti let.
Odhad budoucího vývoje musí tudíž nutně počítat nejen s diskontinuitními změnami,
ale také se setrvačností společensko hospodářských struktur, procesů, jevů.
Je možno předpokládat, že v souladu se světovými trendy se bude°i v ČSSR prosazovat snižování energetické náročnosti společenské výroby proti orientaci na objemově vyšší zajišťování zdrojů energie, zvláště vzhledem k tomu, že těžba uhlí
u nás dosahuje v současné době maxima z hlediska existujících zásob. Intenzita čerpání vytěžitelných zásob, tj. poměr hrubé těžby k vytěženým zásobám je čtyřikrát
vyšší, než činí světový průměr. Závažným rysem čs. ekonomiky je trvalý růst podílu
investic palivoenergetické základny na celkových investicích výrobní sféry, tedy na
úkor rozvojových investic do jiných odvětví. Tento stav není natrvalo únosný, nebo£
snižuje vývozní schopnosti zpracovatelských odvětví průmyslu. Navíc i při vysokých
investicích do palivoenergetické základny zde dochází k rychlejšímu zastarávání výrobních fondů, především v oblasti výrobních strojů a zařízení, a pokud se jedná
o rozvojový program jaderné energetiky, ten se ukazuje investičně mnohem náročnější,
než se původně předpokládalo.
Další růst národního důchodu je v současnosti víc než kdykoliv jindy podmíněn
především zvýšením efektivnosti národního hospodářství. Potřeba zvýšení růstu národního důchodu je vyvolána především populačním vývojem státu /jedná se o tvz. demografický faktor, spočívající v nutnosti účelného využití vysokých přírůstků pracovních sil v nejbližším desetiletí/, dále zřeteli společensko ekologickými /nutností
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zvýšit podíl národního důchodu vynakládaný na řešení problému životního prostředí/,
nutností zvýšit výdaje na obranu a nutností zvyšovat životní úroveň obyvatelstva.
Současný stav čs. ekonomiky lze charakterizovat takovými rysy, jako jsou: vysoká kvantitativní úroveň výroby a spotřeby při nedostatečném zhodnocování výroby,
vysoký podíl výrobní spotřeby na společenském produktu, rezervy v rozmístění a využití pracovních sil, rezervy ve vnějších ekonomických vztazích, nedostatky ve vědeckotechnickém rozvoji a nedostatky ve výrobní struktuře. / 8 / Klíčovým předpokladem podstatného zvýšení efektivnosti a intenzity reprodukčního procesu je zvýšení
úrovně /účinnosti/ technického pokroku, přinášejícího ekonomické efekty. Budoucí
rozvoj čs. ekonomiky nelze dlouhodobě uskutečňovat s nynější výrobní strukturou,
která je nadměrně materiálově a energeticky náročná a příliš rozsáhlá z hlediska
sortimentů produkce.
Pokud se jedná o vývoj obyvatelstva jako celku, pravděpodobně nenastanou výraznější změny oproti dosavadním trendům. Oba hlavní ukazatele populačního reprodukčního procesu - porodnost a úmrtnost - budou i v blízké budoucnosti stabilizová ny na současné úrovni. Čistá míra této reprodukce bude oscilovat kolem hodnoty 1,1.
Tento trend mírně rozšířené reprodukce obyvatelstva je ve shodě s projekcemi vývoje
obyvatelstva provedenými Federálním statistickým úřadem v roce 1980. V ČSSR se počítá pro období let 1980 - 1990 s čistým přírůstkem 640 tisíc obyvatel, pro období
19 90 - 2000 s přírůstkem 690 tisíc a pro období 2000 - 2020 s přírůstkem 650 tisíc
obyvatel.
Dalším faktorem, který je nutno brát v úvahu je pokračující substituce živé
práce prací zhmotnělou, reprezentovanou především technikou a technologií. Cílem
technických inovací je inovování a zvýšení produkce, zvýšení produktivity práce,
rychlejší dosažení určitých výrobních výsledků, snížení nákladů, snížení rizikovosti a obtížnosti práce. To znamená, že při rostoucích investicích do strojů a zařízení a při ustálení objemu produkce by se mělo dostavit snížení nároků na počet pracovníků, a zároveň by měly růst požadavky na jejich kvalifikaci a vznik nových profesí.
5. SPECIFICKÉ PODMÍNKY RESORTU
V resortu paliv a energetiky, kde v současné době z celkového počtu okolo
300 tisíc pracovníků téměř tři čtvrtiny připadají na odvětví paliv, je stále větší
množství investic připisováno na vrub překonávání objektivně se zhoršujících přírodních i důlně geologických podmínek. Navíc zde působí všeobecná tendence vysoké
vázanosti a "nabalování" pracovních sil do bujících, hierarchicky členěných organizačních struktur, podporovaná systémem plánování a hmotné stimulace podniků i jednotlivců. To ve svých důsledcích vede k nízké žádoucí mobilitě pracovních sil,
k jejich chronickému relativnímu nedostatku při obsazování určitých pracovních míst,
k malé faktické úspoře při realizaci racionalizačních opatření, při prosazování
a zavádění inovací a nasazování nákladné techniky ve výrobě, řízení a správě.
Naléhavým požadavkem budoucího vývoje je zvýšené ekonomické využití základních
fondů ve výrobě. Argumentem pro to je vývoj v období minulé pětiletky, kdy vzrostl
objem základních prostředků v resortu paliv a energetiky v peněžním vyjádření téměř o 50 % a výkonnost těchto prostředků /v Kčs na 100 Kčs ZP/ poklesla zhruba na
tři čtvrtiny. Vyšší využití stále nákladnějšího zařízení vkládaného do výroby v resortu paliv a energetiky může být dosaženo pouze prostřednictvím lidí zapojených
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v tomto výrobním procesu. S růstem hodnoty výrobního zařízení musí růst i specifická hodrota lidského činitele spojeného ve výrobním procesu s tímto zařízením. Této
skutečnosti musí odpovídat i úroveň pracovního nasazení a využití lidí a tvorba výrobních podmínek a pracovních režimů ovlivňujících poruchovost a opotřebení strojů
a zařízení i pracovní ilrazy a zdravotní rizikovost práce lidí. Přes vysoký růst
vybavenosti pracovníků resortu paliv a energetiky základními prostředky,jejich produktivita práce /měřeno výkony v Kčs na pracovníka/ dosáhla v uplynulé pětiletce
jen nepatrného zvýšení /1,1 %/, při čemž vyšší růst produktivity v odvětví plynárenství vyrovnával pokles produktivity v uhelném průmyslu.
Většina dnešních hornických technologií je spojena s vysokou pracovní zátěží,
značná část pracovníků hlubinného hornictví je vystavena riziku ohrožení zdraví.
Prvořadými faktory, předurčujícími nepříznivý vývoj pracnosti zde jsou: soudobý
stupeň technické vyspělosti uplatňovaných těžebních technologií, intenzita jejich
nasazení a objektivně se zhoršující podmínky těžby.
Kromě rozsáhlého nasazování tec nických prostředků, které mají za cíl zmírňovat negativní vlivy, působící na člověka v dole, sehrává významnou roli v zabezpečování potřebné míry reprodukce pracovních sil obměna pracovníků a jejich racionální rozmísťování na pracovištích s různým stupněm zdravotní rizikovosti. Vynucená
zvýšená obměna pracovníků spolu se zkrácením celkové doby jejich pracovního zařazení na rizikových pracovištích má za následek problémy s náborem nových pracovníků,
s jejich motivovaností k práci v hornictví, jejich odbornou přípravou a rekvalifikací, rozmísťováním odcházejících pracovníků uvnitř i vně resortu, i problémy spojené s odškodňovaním za zdravotní postižení. Odvětví paliv se tak při plnění svých
úkolů stává v položce pracovních sil úzce závislým na ostatních odvětvích národního hospodářství a na územně dislokovaných zdrojích. Zároveň jsou kladeny rostoucí
nároky na odborné personální činnosti a instituce, jimiž mají být zmíněné transformační procesy zabezpečeny a realizovány. Část tohoto rozsáhlého úkolu má být řešena
v dalších dvou dílčích úkolech — Dťí 2 zaměřeném na specifické problémy výchovy
a vzdělávání pracujících a DÚ 3 věnovaném specifickým problémům sociálního rozvoje
v resortu.
Předpokladem pro budoucí strategickou linii komplexního přístupu k reprodukci
pracovních sil v odvětví paliv je výraznější orientace na anticipativní a preventivní řešení uvedené složité situace. Vedle snižování namáhavosti práce na principu
mechanizácie bude zapotřebí stále omezovat počet rizikových pracovišť uplatňováním
odpovídajících technických a technologických řešení. Řada projektů tohoto druhu,
zvládajících ochranu člověka jeho oddálením z rizikových pracovišť a dálkovým technologickým řízením, spojeným se substitucí lidské práce, robotizací a automatizací,
je v současné době teprve ve stadiu koncipování a počátečního ověřování. Je pravděpodobné, že zásadnější inovace důlních technologií, které by snižovaly ohrožení
zdraví pracujících v podaemí, nebudou zavedeny v širším měřítku před koncem století.
I když v odvětví paliv vystupuje problematika rizikovosti práce a personální
náročnosti v největším rozsahu a nejnaléhavěji, je zapotřebí věnovat neméně pozornosti i ostatním odvětvím resortu. Zejména se jedná o pracoviště jaderné energetiky,
která budou mít do konce tisíciletí v resortu nejdynamičtější vývoj.
Další vývoj kvalitativně i kvantitativně chápané personální náročnosti provozovaných výrobních technologií i resortu jako celku bude závislý na interakci dvou
protichůdných tendenc í:
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- prvá z nich je představována trendem ke snižování objemu živé práce a její substitucí prací zhmotnělou v pracovních prostředcích, což má za následek vnitřní přesuny pracovních sil do předvýrobní a zabezpečovací sféry, případně i přesuny do
jiných odvětví; z kvalitativního hlediska je pro tuto tendenci charakteristické
snížení úrovně pracovních požadavků
- druhá tendence se projevuje zvýšenými nároky na přísun pracovníků do resortu jak
z důvodů substituce odcházejících pracovníků, tak s ohledem na vyšší vyuiití základních prostředků; kvalitativně znamená růst pracovních požadavků odvozovaných
zejména od náročnosti montážních prací, obsluhy a údržby techniky, složitosti provozovaných technologií a svízelnosti řešených pracovních situací.
Personální náročnost technologií uplatňovaných v resortu tedy není dána pouze
zdravotními riziky, zvýšeným tempem opotřebovávání pracovních sil a nároky na jejich rychlejší obměnu, nýbrž také kvalitativně. Vnitroresortní, meziodvětvová a územní mobilita pracovních sil je tak úzce spojena s předpokládaným vývojem vzdelanostní a kvalifikační struktury.
Pokud se jedná o uhelný průmysl, reálná kvalita pracovních sil přicházejících
do hornictví je ve stále větším rozporu s požadavky na kvalifikační strukturu hornictví blízké budoucnosti. Narůstá nesoulad mezi nároky progresivní, složité a nákladné techniky a úrovní připravenosti lidského potenciálu. Ještě výraznější vzestup
úrovně požadované kvalifikace lze předpokládat v energetice.
Odvětví paliv a energetiky s pokročilou úrovní vyspělosti svých technologií
i přetrvávajícími zvláštnostmi jsou zároveň odvětvími se specifickými nároky na
respektování lidského činitele a oblast práce s lidmi. Významnou úlohu v rámci racionalizace a humanizace práce má především projektování techniky a technologických
systémů s ohledem na člověka, řešení otázek pracovní zátěže a únavy, režimu práce
a ochrany zdraví. Zvýšenou pozornost vyžaduje vzdělání a výchova řadových pracovníků i špičkových specialistů. Výchovně vzdělávací systém resortu musí své programy
odborné přípravy odvozovat především od koncepcí a programů výrobně technického
rozvoje resortu. K nejvýznamnějším úlohám řídicí sféry při zabezpečování výrobní
funkce resortu je vytváření podmínek pro reprodukci a rozvoj pracovních sil jako
nedílné složky výrobního procesu, řešení otázek komplexní péče o pracující.
6. PRACOVNÍ MOBILITA
Pro reprodukci pracovních sil je charakteristická určitá setrvačnost, dlouhodobá kontinuita. Struktura pracovních sil je v každé vývojové etapě do značné míry
předurčena proběhlým vývojem. Současná struktura pracovních sil v Československu
je dána zaměstnaností a vzděláváním v uplynulých desetiletích. Má-li pracovní s£la
v nastávajícím období splnit náročné pracovní úkoly.které před ni budou postaveny,
musí se nejenom posílit odborná připravenost pracujících a prohloubit jejich poměr
k práci, ale také zvýšit socioprofesionální mobilita. Bude nutno s předstihem vytvořit materiální a institucionální předpoklady pro skutečně plánovité zprostředkovávání práce, spojené se zaškolováním a přeškolováním pracovníka, včetně řešení s tím
spojených sociálních problémů. V rozmístění a využívání pracovních sil jsou dosud
značné rezervy.
Kvalifikovanost /tj. kvalifikační náročnost/ práce a kvalifikace pracovních
sil se vzájemně podmiňují. Určitá úroveň techniky se může uplatnit teprve na určité
úrovni kvalifikovanosti obslužného personálu a naopak. Pro přiměřené využití kvali-
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fikace pracujících je však nutno vytvořit technické, organizační,motivační a jiné
podmínky. Při prognózovaní budoucí potřeby kvalifikovaných pracovních sil je nutno
vzít v úvahu, že skutečné požadavky jsou širší než ty, které jsou kladeny výrobou
a bezprostředně s ní souvisejícími předvýrobními etapami. Sám technický rozvoj vyžaduje vyspělou infrastrukturu, rozvoj školství, zdravotnictví a dalších oblastí,
v nichž je zaměstnán větší počet kvalifikovaných pracovníků než ve výrobních odvětvích.
Všeobecný rozvoj společnosti je podmíněn efektivní distribucí a dislokací příslušných potenciálů /zdrojů, sil a prostředků/ a současně také neustálou potenciálovou redistribucí a pohybem - jejich mobilitou. V souvislosti se zvyšující se dynamikou změn současných socioekonomických makro- i mikrosystémů se problematika mobility pracovních sil stává stěžejní, integrující otázkou v oblasti výzkumu práce,
pracovních sil a sociálního rozvoje. Pohyb pracovních sil je vyvolán redistribucí
společenských potenciálů a přemísťováním ohnisek technologické, ekonomické a sociální aktivity, i samotnými změnami charakteru práce, nejčastěji odvozovanými od vědeckotechnického pokroku, a potřebou reprodukce pracovních sil. Pracovní mobilita je
součástí širšího jevu mobility sociální. Rozumíme jí pohyb a dynamiku potenciálu
pracovních sil, založené na schopnostech, ochotě a možnostech pracovních sil přizpůsobovat se měnícím se požadavkům na jejich uplatnění. Pracovní mobilitu můžeme tudíž považovat za významný druh adaptační reakce aktivní populace na pracovní příležitost a požadavky práce.
Z hlediska snah o účinné ovlivňování procesu mobility pracovních sil společensky žádoucím směrem je nutno brát v úvahu jak řadu faktorů podporujících mobilitu,
tak i faktorů tlumivých, stabilizačních, ubrzáujících obměnu pracovních sil. Tyto
faktory jsou dány jak v podobě vnějších situačních okolností, v nichž se člověk nachází a v podobě vyhlídek, které se mu nabízejí, tak vnitřně, jeho individualitou
/osobností/, motivovaností, psychickým stavem.
S účelným přemístováním pracovních sil jsou spojeny mnohé aspekty jejich využívání a uplatnění. Využívání pracovních sil souvisí vždy úzce s množstvím a strukturou pracovních míst /příležitostí/ v daném podniku, oboru či odvětví. Velmi závažná
je v této souvislosti existence spirály potřeb pracujících a možností jejich uspokojování. S růstem kvalifikace pracovníků, s jejich věkem a se vzestupem úrovně rozvoje společnosti roste jejich očekávání, týkající se pozice, kterou zaujímají v pracovním procesu i životní úrovně, kterou by chtěli mít. Aby bylo možno toto očekávání uspokojit, je zapotřebí vytvořit nezbytné předpoklady komplexním pojetím reprodukčního procesu. Především to znamená využít pracovní síly s odpovídající efektivností, tedy na takových pracovních místech, která zajistí přiměřenou produktivitu
těchto pracovníků. Aby mohla pracovní místa splňovat tuto podmínku, vyžadují a budou vyžadovat stále větší investice do výrobního a technického zařízení, jímž jsou
či budou vybavena, a rovněž do sociálních a jiných zařízení. Ta se obecně vyznačují
stále vyšší úrovní vybavenosti, spolu s ní však také rostoucí provozní nákladností.
Obsazení každého pracovního místa se tudíž musí stát i předmětem ekonomické úvahy.
Je třeba posoudit, zda se jedná o ekonomické aktivum či pasivum. Důsledky nespočetných individuálních rozhodnutí v této otázce se s objektivní neúprosností sčítají
a vytvářejí reálné předpoklady našeho budoucího vývoje.
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7. VÝZKUM MECHANISMS ŘÍZENÍ PROCESU REPRODUKCE PRACOVNÍCH SIL V RESORTU

Výzkum samotný nerozhoduje o reprodukci pracovních sil; toto přísluší politickým a státním orgánům. Hlubší poznání zákonitostí reprodukce pracovních sil jako
složitého sociálně ekonomického procesu s výraznými vztahy mezi úrovní pracovních

sil a výrobních prostředků, motivací, odpovědností a podmínkami, které vytváří urč:
tá úroveň organizace a řízení pro využití a rozvoj pracovních sil však bezesporu
může přispět k zdůvodnění těch aktivit, které jsou předpokladem efektivní politiky

v dané oblasti. Příspěvkem k tomuto poznání má být formulace cílového stavu v určitých budoucích časových horizontech, pokud se týče počtu a struktury pracovních
sil,

diagnostika současného stavu a reálné hodnocení možností žádoucích změn, zkou-

mání možností přechodu z výchozího do žádoucího cílového stavu, s upřesňováním jeď
notlivých možných variant a doporučení výběru těch z nich, které jsou z hlediska

zvolených kritérií rozhodování nejvýhodnější, doporučení způsobů včasného zjištování nežádoucího vývoje a efektivního vyrovnávání vývoje v žádoucím směru a metod
a prostředků, jak zvyšovat potenciál řídicího a dynamiku řízeného systému.
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изводительности рабочей силы во ведомстве топлиз и энергетики. Она, одновременно,
обобщает значительные актуальные знания
об этой проблематике. Приводится ррспределение задания в 1936-1990 гг. на четыре отдельных подзадания, которые напраьлены на треооьвтельность в рабочей силе во ведомстве до üOOO г., на влияние на
рабочую силу научни-технического развития ведомства, на проблематику воспитания
и обучения трудящихся, на специфически? поо(!л(?мы стгаальипго ряяпиФио еотгометио
и на усовершенствование информационной системы работы с кадрами. Обосновывается
потребность прогностического и модельного подходов к рабочей силе как важному потенциалу производства, ее подготовки и обеспечения, и описываются важные признаки
настоящей экономической ситуации в отношении к рабочей силе. Статья также касается специфических условий ведомстве с точки зрения рабочей силы и человеческого
фактора и особенно требовательности к кадрам эксплуатированных технологий. Внешние связи ведомстве рассматриваются в отношении к процессам рабочей мобильности.
В заключение приводится подход к исследованию механизмов управления процессом
воспроизводимости рабочей силы во ведомстве.

SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF LABOUR FORCE REPRODUCTION IN
THE BRANCH OF FUEL AND ENERGY
Ales Mateiciuc, Ph.D., Engr., Josef Kašík, d o c , Engr., CSc
Preparatory phase of the investigation theme dedicated to the social and economic aspects of labour force regeneration and reproduction in the b -anch of fuel
and energy is dealt with. Important actual knowledge of this problem is summarized.
Division of the theme within the period 1986-1990 into four substhemes aimed at
the labour force need in the branch till 2000, effect of the scientific and technical development of the branch on the labour force, problems of education of the
working people, specific problems of the social development in the branch and that
on perfection of the information system in the intercourse with the working people
are discussed. The necessity of prognostic and model approach to the labour force
as an important production potential and its preparation is substantiated and
important features of the nowadays economic situation in connection with the labour
force are interpreted. The contribution involves also specific conditions of the
branch from the labour force and human factor viewpoint, especially personal demand
rate of the operated technologies. Outer bonds of the branch are considered in connection with the processes of working mobility. Concluding, the concept of investigation of control mechanisms of the labour force reproduction process in the
branch is suggested.

SOZIALE UND ÖKONOMISCHE ASPEKTE DER REPRODUKTION DER ARBEITSKRAFT IM RESSORT
DER BRENNSTOFFE UND ENERGIE
PhDr., Dipl.-Ing. Aleš Mateiciuc, Doz.Dipl.-Ing. Josef Kašík, CSc.
Der Beitrag befasst sich mit der Vorbereitungsphase des Ressortforschungsthemas
das den sozialen und ökonomischen Aspekten der Regeneration und Reproduktion der
Arbeitskraft im Ressort der Brennstoffe und Energetik gewidmet wird. Gleichzeitig
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fasst er bedeutende aktuelle Erkenntnisse über diese Problematik zusammen. Die Eingliederung des Themas in der Periode 1986-1990 in vier üntertheraen wird angeführt,
die auf Arbeitskraftbedarf im Ressort bis 2000, Einfluss der wisenschaftlich-technischen Entwicklung des Ressorts und auf die Arbeitskraft, Problematik der Erziehung
und Bildung der Schaffenden, spezifische Probleme der sozialen Entwicklung im Ressort und auf Vervollkommnung des Informationssystems auf dem Gebiet der Arbeit mit
den Menschen gerichtet sind. Weiter wird die Notwendigkeit des prognostichen und
Modellzutritt zur Arbeitskraft als bedeutendem Potential der Produktion, ihrer Vorbereitung und Sicherstellung begründet und bedeutende Merkmale der derzeitigen ökonomischen Situation mit Bezug auf die Arbeitskraft werden in Kauf genommen. Der Beitrag betrifft auch spezifische Bedingungen des Ressorts vom Standpunkt der Arbeitskraft und des menschlichen Faktors aus und insbesondere den Personalbedarf bei den
zu beitreibenden Technologien. Aussere Beziehungen im Ressort werden im Zusammenhang mit den Prozessen der Arbeitsmobilität in Betracht gezogen. Abschliessend wird
die Auffassung der Untersuchung von Mechanismen der Leitung des Prozesses der Arbeitskraftreproduktion im Ressort entworfen.
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Uplatnění nově koncipovaných učebních oborů v praxi

PhDr. Věra Andrvoíkové
Obsahová a organizační přestavba fis. výchovně vzdělávací soustavy si klade za
cíl připravit absolventy přípravy pro dělnické profese konkrétního zaměření s širokým profilem, schopné rychlé adaptace v měnících se podmínkách výroby a společnosti.
Absolventi připravovaní pro hornické obory by měli v průběhu své profesionální dráhy v důsledku nepříznivých vlivů důlního prostředí na jejich zdravotní stav být
schopni adaptovat se nejen na zmeny vyplývající z technického vývoje ve vlastní profesi, nýbrž i na výkon a růst v profesi mimo důl nebo v jiném odvětví národního hospodářství.
V souladu s přestavbou přípravy mládeže pro dělnická povolání byly pro důlní
profese koncipovány v 1. fázi na počátku 80. let obory dle zásad obdobných pro jiné
resorty, a to studijní obory pro náročná povolání, učební obory 40 měsíční s širokým spektrem společné všeobecné přípravy, 28 měsíční obory pro žáky s nedokončeným
vzděláním a zvláštní učební obory pro absolventy zvláštních škol. Tato mechanická
aplikace vyvolala v hornictví mimořádné problémy, poněvadž specifické přírodní a
sociální podmínky nevytváří možnosti přípravy shodné s ostatními obory lidské činnosti.
Učební obory pro absolventy zvláStních škol byly postupně rušeny vzhledem k tomu, že práce v podzemí, i když může být svou povahou jednoduchá, je vykonávaná v rizikovém prostředí a vyžaduje intelektuálně náročnou schopnost předvídat riziko a rychle se rozhodovat, učební obory pro žáky, kteří nedokončili základní Školu z prospěchových důvodů při mentálních schopnostech v mezích normy, bylo nutno prodloužit tak,
aby odborný výcvik na důlních pracovištích bylo možné realizovat ve věku určeném
zákoníkem práce. Tito žáci se učí v 31etém experimentálním oboru "důlní provoz",
který je náborově tíspěšnýj výukový, výchovný a konečný efekt praktického uplatnění
tohoto oboru zatím není znám.
Základním zdrojem kvalifikovaných pracovních sil pro všechny resorty jsou absolventi 40 měsíčních učebních oborů.Nová soustava zavedla pro výkon hornických profesí místo specializovaných hornických oborů, kterým se učilo do konce 70. let, monotypní obor "horník"; pro výkon profese důlního zámečníka obor "mechanik opravář
pro důlní stroje a zařízení" a pro výkon profese elektromontéra obor "elektromechanik pro důlní stroje a zařízení". Poslední obor z hlediska obsahu a rozsahu přípravy odpovídal nárokům profese,při odpovědném náboru i potřebám podniku.
Monotypní obor "horník" zavedený v r. 1981 nesplnil očekávání? byl náborově
zcela neúspěšný, neumožňoval obsahem přípravy možnost celoživotního uplatnění absolventa, nezabezpečoval ani v plné míře cíle výchovně vzdělávací soustavy: připravit
adaptabilní pracovníky s Širokým okruhem znalostí připravených na převratné změny
v technice. Tyto cíle již lépe splňoval obor "mechanik opravář pro důlní stroje a zařízení". Absolventi byli schopni zapojit se nejen do své profese, ale po rekvalifikačním kursu, o nějž jevili značný zájem, se uplatňovali dobře i jako horníci. Vzta-
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hy rekvalifikovaných mechaniků k obsluze a údržbě důlních mechanismů a tedy jejich
využití na pracovištích vybavených progresívnejší technikou, bylo lepší než vyučených horníků. Náborově byl obor "mechanik opravář pro důlní stroje a zařízení" natolik úspěšný, že bylo možno přijímat podstatně více žáků než byla potřeba důlních zámečníků na jednotlivých podnicích.
Ve snaze uvést do souladu reálné uplatnění absolventů v hornictví a současně
vytvořit jim i podmínky pro uplatnění v kvalifikované profesi v případě odchodu z dolu bylo FMPE doporučeno a MŠ ČSR a Mš SSR schváleno, připravovat mládež v novém
učebním oboru. Tím se stal kumulovaný učební obor "mechanik důlního provozu", jehož
absolventi mají být schopni obsluhovat, udržovat i opravovat důlní stroje a zařízení a vykonávat další kvalifikované činnosti spojené se získáváním užitkových nerostů.
Jako experimentální učební obor se tomuto oboru dle pokusných osnov začalo vyučovat
v SOU OKD od šk. roku 1983/84, postupně dle pokusných osnov se začalo učit i v dalších revírech. Od roku 1985 i v SSR. 0 nový obor jeví zájem i rudné doly při přípravě svých pracovníků.
Studijní obory v hornictví po vyjasnění cíle jejich přípravy, a to přípravy pro
náročná dělnická povolání a pro funkce středních techniků po doplnění pomaturitního
studia, se prokázaly jako vhodné.
Zavádění experimentálního oboru, jímž byly nahrazeny obory "horník" a "mechanik", je nutno znovu opětovně ověřovat.. Obor svými nároky, vyplývajícími z .široké
přípravy, klade odlišné nároky na psychickou způsobilost žáků, jejich přípravu do
vyučování a na práci učitelů. Změna oboru má dopad i na využitelnost používaných
učebnic, a to jak z hlediska věcného obsahu, tak i jejich přístupnosti.
Navrhovaný obsah výuky i šíře nároků využíval výsledků longitudinálního výzkumu Žáků učebních oborů horník a mechanik - opravář, který byl prováděn ve VTÍPEK
v letech 1981 - 1985. Výsledky sledování vymezily mentální kapacitu žáků jednotlivých ročníků, specifické rysy rozvoje jejich osobnosti a zájmové orientace. Respektováním výsledků výzkumu v okruhu přípravy v experimentálním oboru se zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti tohoto oboru. Nový obor byl předmětem dalšího výzkumu v roce
1985.
Metodicky se toto zkoumání opírá o hodnocení přiměřenosti učiva a obsahu učebnic, a to jak vyučujícími, tak žáky a o postojový dotazník pro žáky.
Hodnocení učiva a učebnic bylo provedeno vyučujícími. Hodnocení učiva a učebnic
žáky bylo součástí dotazníku pro žáky, zpracovaného pro účely výzkumu ve VÚPEK.
Mechanik důlního provozu se stal v krátké době rozhodujícím oborem přípravy
mládeže pro hornická povolání. Jeho zastoupení v důlních učebních oborech pouze
v OKR, kde se v tomto oboru připravuje mládež od počátku experimentu, je znázorněn
v tabulce na str. 205.
Z přehledu je patrná dominance přípravy v oboru "mechanik důlního provozu".
Rovněž plnění plánu náboru do tohoto oboru se pohybuje v mezích požadavků, na průměru náboru pro hornické obory celkem. V roce 1985 byl nábor pro tento obor splněn
na 100,8 % s výkyvy v plnění jednotlivých podniků.
Z hlediska plnění plánu je nejúspěšnější obor "důlní provoz", který však z hlediska absolutního přílivu pracovníků je méně závažný. Plnění plánu náboru do tohoto
oboru není proporcionální na jednotlivých podnicích, což lze říci i o přijímání žáků do studijního oboru "horník - mechanizátor", který je náborově nejméně úspěšný.
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Distribuce žáků hornických učebních a studijních oborů na jednotlivých důlních podnicích je zcela neproporcionální a neodráží perspektivu plánovaného technického rozvoje daného podniku.
Pocty učňů v jednotlivých důlních oborech v letech realizace experimentálního
oboru k 1.9.
1983/84

šk.r.
učební obor

l.r. 2.r. 3.r.

1984/85

PP

l.r. 2.r. 3.r.

4.r.
mechanik DP
horník
mechanik opravář
elektromechanik
horník-mechanizátor '
elektromontér
důlní provoz

1254 1102
168 155 153
- 1028 1027 1109
- 1016
293
208 274
145
95
77
92 142 130 87
108
109 100
89
89
87
63
424

1248

1985/86

PP
4.r.

l.r. 2.r. 3.r.

PP
4.r.

- 1203 1129 1011
190 252 293
213
77
73 140 132 125
81 102
85
82
80
47 300 267

Nedodržování potřebné struktury náborovanýeh žáků z hlediska jejich perspektivního stupně vzdělání je příčinou pozdějších problémů v adekvátním rozmisťování absolventů.
Základní charakteristikou žáků připravujících se pro hornická povolání je jejich rodinné zázemí. Projevují se v sociální struktuře, kvalitě výchovy a zvláště
v geografické rozptýlenosti jejich trvalého bydliště.
Struktura zkoumaného vzorku dle místa trvalého bydliště není reprezentativní,
je dána náhodným výběrem zkoumaných tříd, v nichž se kumulují žáci dle podniků s vymezenou náborovou oblastí. Z výsledků zkoumání jedině markantní nárůst žáků 3. ročníku pocházejících z okresů působnosti sledovaných SOU lze interpretovat jako důsledek vyšší stabilizace žáků z lokalit přilehlých oblastí.
Získávání žáků, pocházejících ze Severomoravského kraje, je podstatně efektivnější. Výzkum prokazuje jejich vyšší stabilitu i vyšší náborový efekt v této oblasti. Je to jediný kraj, který plní stabilně, v některých letech i překračuje plán
náboru. Získávání žáků v některých vzdálených oblastech přináší mimořádné ekonomické a sociální komplikace. Realizace náboru v každém kraji přináší složitou agendu
a náborovou činnost, která podstatně zvyšuje náklady na získání 1 žáka, pokud jsou
směrná čísla ve výši, jaká jsou například v Jihočeském /30/ a Západočeském /60/ kraji nebo hlavním městě SSR Bratislavě /10/. Z hlediska sociálního přináší získávání
žáků z těchto vzdálených míst, zvláště při obtížném dopravním spojení z jižních a
západních Čech, nesmírné překážky v dodržování nezbytného kontaktu žáků s rodinou
s důsledky v oblasti nedořešené a neúměrně složité organizace kontaktů.
Struktura kvalifikační úrovně rodičů žáků a jejich zaměstnanost zachycuje
analogický trend jako v předchozích výzkumech. Zvyšuje se podíl matek se středoškolským vzděláním, které, pokud jsou vdané za dělníky, neaspirují pro své syny vyšší
stupeň vzdělání, než má jejich otec. Otcové dnešních žáků SOU jsou vesměs kvalifikovanými dělníky, rovněž matky žáků jsou z velké části vyučené. Výzkum prokazuje
značné neznalosti žáků o práci jejich rodičů. Žáci vesměs neznají přesnější pracov-
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ní zařazení a stupeň vzdělání svých rodičů ale i když je znají, nemají představu
0 obsahu jejich pracovní činnosti. Tato neznalost signalizuje velmi slabou líroveň
výchovy rodičů v oblasti vytváření vztahů k povolání obecně, která má své další důsledky v obtížnějším vytváření vazeb ke konkrétnímu povolání v době profesionální
přípravy.
V souboru žáků experimentálního oboru "mechanik důlního provozu" jsou četnější
žáci, kteří ztratili otce úmrtím; preferované sociální zabezpečení žáků hornických
SOU zde pro tyto učně plní funkci motivu určujícího profesionální volbu. Hmotné
zabezpečení žáků hornických SOU je rovněž výrazným motivem profesionální volby pro
děti pocházející z početnějších rodin, proti běžné populaci pochází ze 3 dětí 2x
tolik učňů než ostatní mládeže, ze 4 a více dětí 4x více žáků.
HODNOCENÍ VťUKOVČHO PROCESU V EXPERIMENTÁLNÍM OBORU "MECHANIK DŮLNÍHO PROVOZU"

K charakteristice přijímaných žáků nutno řadit jejich nízkou úroveň vědomostí
ze základní školy, jejímž odrazem je převážně dostatečný prospěch v hlavních předmětech. Tato skutečnost klade mimořádné nároky na práci učitelů v hornických SOU,
a to jak z hlediska metodického, tak z hlediska jejich psychické zátěže. Bylo by
vhodné minimalizovat počty žáků ve třídách, event, dělit třídy v některých předmětech na skupiny v souladu se zákonnými možnostmi. Řešení se zatím nachází v povolené redukci a výběru učiva dle možností žáků. Zde by bylo vhodné výběr podmínit prvořadě i závažností učiva z hlediska mezipředmětových vztahů, zvláště ve vztahu k hlavním odborným předmětům. V jazyce českém je postrádán důraz na písemný projev, který
je v ostatních předmětech brzdou zápisu látky a na výklad četby, který je předpokladem samostatné práce s odbornou učebnicí. Z ostatních sledovaných všeobecně vzdělávacích předmětů přesahuje rámec úměrnosti matematika 2. ročníku, problémy vznikají
1 v občanské výchově. Tento předmět je žáky považován za zvládnutelný, prospěch je
diferentní v jednotlivých SOU, globálně nepřiměřený obtížnosti látky. Rozdíly nejsou v souladu s rozdíly v průměrném prospěchu jednotlivých SOU a odrážejí pojetí
tohoto předmětu vyučujícími. Je nutno, aby vyučující chápali tento předmět nejen
z hlediska jeho obsahu předepsaného osnovou, ale jako součást výchovy politických
postojů a aktivity. Odborné předměty experimentálního oboru jsou hodnoceny objektivně vyučujícími s přihlédnutím k subjektivnímu odrazu ve vědomí žáků. Odborné
předměty všeobecného základu poskytují přiměřené vědomosti pro výkon profese horníka a důlního zámečníka i pro příbuzné obory, které by perspektivně měly být součástí dalších forem vzdělávání dospělých /specializačních, rekvalifikačních aj./.
Osnovy těchto předmětů jsou učiteli v 1. ročníku hodnoceny ve sledovaných aspektech
vesměs dobře, žáci je považují za přijatelné až na předmět elektrotechnika, který
se jeví náročný. Vzhledem k zvyšujícímu se významu znalosti z oblasti elektrotechniky ve všech oblastech lidské činnosti nelze nároky snižovat, naopak patrně požadavky na znalosti v této oblasti se budou perspektivně rozšiřovat. Rezervy zůstávají pravděpodobně v metodickém postupu a vyrovnání proporcí požadavků teoretických
a praktických znalostí a dovedností, při jejichž zachování zvládají základy tohoto
oboru děti podstatně mladší žáků SOU.
Užívané učebnice odborných předmětů jsou v různém stupni adekvátní odpovídajícím potřebám samotného oboru, jsou však v souladu s obsahovým zaměřením všeobecného
základu. Potřebnou úpravu si zpravidla provádějí vyučující, komplexní zpracování
látky v učebnicích dává žákům možnost orientovat se v látce v rozsahu shodném s pří
buznými obory. Problémem zůstává jednotný stupeň náročnosti učebnic z hlediska
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množství a stylu podávané látky pro učební obory připravující mládež pro různé kvalifikační stupně /v hornictví např- od důlního provozu přes mechanika důlního provozu po studijní obor "horník mechanizátor"/.
Diference v kvalitě žáků jednotlivých oborů jsou takového stupně, že vytěžitelnost jednotných učebnic je nereálná.
Učební texty odborných hornických předmětů jsou v současné době vzhledem k nově se formujícím oborům ve stadiu zpracovávání. Nové učebnice Důlní stroje a zařízení /Drbuiek - Tománek/ se stává modelovou učebnicí, ostatní texty jsou využitelné,
pokud jsou nejen odpovídající obsahem, ale srozumitelné, hutné a přehledně uspořádané s nepříliš dlouhými textovými pasážemi. Pozitivně jsou přijímány učebnice většího formátu o menším počtu stran.

víyoj

POSTOJS K NOVĚ PROFESI MECHANIK D8LNÍHO PROVOZU

Přínos oboru přes zvýšení náročnosti učiva ve srovnání s oborem "horník" byl
pochopen kladně v řadách techniků, ve sféře řízení výchovy i v široké veřejnosti.
Experiment, který byl zaveden v roce 1983 v OKD, byl v následujících letech spontánně přijímán v SOU dalších VHJ a rovněž nábor do tohoto oboru byl po jeho zavedení
uspokojivý.
Náborový efekt a zabezpečení pracovní dráhy, z individuálního hlediska zatím
nejprogresivnější, nese sebou však zvýšené riziko fluktuace. Představy o dalším
pracovním zařazení a vývoj identifikace žáků s nově se utvářejícím povoláním v prů-běhu učební doby mají naznačit trendy pohybu budoucích absolventů.
Úspěch náboru je posilněn opakováním informací v 7. a 8. tř. základní školy.
Ze sledovaného souboru 22,25 % žáků se rozhodlo pro obor v 7. a nižší třídě, 15,8 %
žáků nikdy neuvažovalo o jiném povolání, 71,8 % žáků se rozhodlo pro obor v 8. třídě, zbývající přešli na obor "mechanik důlního provozu" z jiných učebních nebo studijních oborů.
žáci v době rozhodování se profesionálně orientovali na alternativní obory,
a to: automechanik /31,7 %/, elektromechanik /5,3 %/, kvalif. pracovník v zemědělství a lesnictví /21,4 %/, zedník /16,5 %/, údržbárska řemesla /17,O %/, potravinářství a veřejné stravování /12,1 %/, státní zaměstnanec 9,0 %/, strojní obory
/19,8 %/, doprava /13,9 %/ a jiné vyskytující se ojediněle.
Okruh oborů ukazuje na zájmovou sféru, která preferuje obecně manipulaci se
stroji a jejich údržbu. Preference oboru "automechanik" je dána jednak obecnou orientací k technicky zaměřeným činnostem a sociální atraktivností osobního automobilu.
Nereálnost volby povolání automechanika pro široký zájem ponechává prostor pro všechny profese,u nichž se najde činností paralela s povoláním automechanika.
Zdůraznění a objasnění činností vykonávaných v důlní dopravě a možnost rekvalifikace i na obor automechanika v pozdějším věku jsou náborově působící momenty.
Mimo strojírenské činnosti jeví zájem žáci o obory zemědělské, stavební a v oboru
stravování. Zjištěná orientace žáků může být vodítkem volby náhradních pracovních
činností pro pracovníky odcházející z dolů. Pregnantní výhody experimentálního oboru usnadňují činnost náborovým pracovníkům. Jejich argumentace v souladu s nároky
na vhodně prováděný nábor se opírá o pozitivní stránky pracovní náplně profese, o
hmotnou preferenci a možnosti zájmového vyžití, a to ve správných proporcích a odpovídajícím pořadí. Kvalitu náboru pro experimentální obor potvrzují výsledky výzkumu.
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chlapci vesměs přicházejí s podrobnými /26 %/ nebo částečnými /66 %/ informacemi odpovídajícími realitě, s níž se v SOU setkávají.
Úspěch náboru potvrzuje i vztah žáků k vybranému oboru a jejich spokojenost.
V 1. a 3. ročníku je většina žáků s výběrem spokojená, a to globálně s výukou, odbornou přípravou, pracovní perspektivou a životním stylem v době přípravy na povolání. Spokojenost převažuje i ve 2. ročníku, poněkud se snižuje, a to zvláště z příčin
ležících mimo podstatu profesionální přípravy.
Vytváření vztahu k budoucí profesi předpokládá vyvolání zájmu o obsah pracovní
činnosti r vytvoření citových vztahů a zaujetí prací. Interiorizace oboru se u žáků
experimentálního oboru vyvíjí velmi uspokojivě. V 1. ročníku se žáci většinou nedovedou vyjádřit k tomu, zda jejich budoucí práce bude pro ně
zajímavá, i když to
z velké části očekávají. Od 2. ročníku zřetelně narůstá počet těch, kteří považují
své povolání za zajímavé přesto, že poznávají více pouze jeho jednu vůdčí složku
- ovládání strojů-bez znalosti prostředí. Ve 3. ročníku, kdy jsou žáci seznámeni
se všemi typy pracovních činností, které pro ně přicházejí po vyučení v úvahu, roste
počet těch/ kteří jsou přesvědčeni o zajímavosti svého povolání; jako nezajímavou
nehodnotí profesi ani ti, kteří nejsou se svou volbou spokojeni.
Zajímavost práce je hodnocena závisle na možnostech realizace očekáváni. Jistota adekvátního zařazování vyučenců nového oboru je nezbytným předpokladem úspěšné
realizace celého projektu přestavby přípravy mládež pro hornická povolání.
Očekávání naplňující spokojenost jsou mimo odpovídající výdělek směrována dle
výpovědi žáků k zajímavosti práce, která je v 1. a 2. ročníku chápána globálně, od
2. a ve 3. ročníku jsou předpokladem uspokojení z práce zařazení absolventa na pracoviště vybavené odpovídající technikou a dobré mezilidské vztahy.
Rozhodujícím kritériem úspěšnosti experimentálního oboru je uplatnění absolventi v souladu s jejich dovednostmi a potřebami podniku. Široký základ jim dává
možnost zapojení do všech činností vykonávaných v podzemí mimo práce elektrikárske.
Výuka v kumulovaném oboru nesla v sobě v zárodku riziko orientace většiny žáků na
práce opravárske a menší zájem o výkon produktivních hornických činností.S touto
tendencí se setkáváme jen u žáků nižších ročníků, v průběhu učební doby se profesní
orientace žáků vyvíjí žádoucím směrem.
Z rozboru představ žáků je zřejmé, že v 1. a 2. ročníku dominuje představa budoucího výkonu profese důlního zámečníka /45-5O %/. Vysoký podíl žáků předpokládá,
že z hornictví odejde /2O-25 %/, do SOU nastoupili, aby splnili povinnou školní
docházku. V 1. ročníku část chlapců si přeje pracovat v důlní dopravě, odráží se zde
nerealizované přání stát se automechanikem. Ve 2. ročníku se mírně zvyšuje počet
těch, kteří hodlají pracovat jako havíři /18 %/, v tomto období se pro tuto alternativu rozhodují převážně žáci s horším prospěchem. Studijní ambice v 1. a 2. ročníku
jsou nízké /5 %/. Ve 3. ročníku dochází k zvratu v rozhodování o další pracovní kariéře, a to v souladu s cíli experimentu. Zájem o práci horníka v rubáni nebo přípravách se dostává na 1. místo, podstatně vzrůstá počet zájemců o studium /15-2O %/,
a to SPŠ hornické, rapidně klesá počet těch, kteří po vyučení chtějí z hornictví
odejít /10 %/. V této skupině se vyskytují snahy přejít na obdobné profese, které
byly nejfrekventovanější ve variantních volbách na konci základní školy - profese
spojené s dopravou a jiné opravárske činnosti, zvláště v zemědělství.
2áci, kteří hodlají 2 hornictví odejít, tak vesměs nemíní učinit bezprostředně
po vyučení, pokud k tomu nemají rodinné důvody.
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Souhrnně lze očekávat u sledovaného vzorku žáků vyšší ochotu nastoupit na potřebná pracovní místa a tato v průběhu pracovní dráhy měnit než tomu bylo u učňů
připravujících se v diferencovaných hornických učebních oborech.
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flPKMEHEHHE HOBOKOHmíIMPOBAHHUX ytlEBHHX CnEUHAJlbHOCTEft
í - p Bepa AHAPHCHKOBB
HOBOR KOHuenuHH oCyiemiH B noaroTOBKe MOJiofle»n min peCoTu B ropHOÍÍ npoMiJuuieHHocTH npeanojiaraeT ymiTHBBTb cnemt$xqecKHe ycjioBMH npiiBjteHeHKS H B O C nuTBHHH MOJIOÄUX jinneíí, BHTeKanuwe us aaKOHHux Hopu, ynpaBjinnmnx noAaeunoit paQoTofi
HeccBepmeHHOjieTHHX n no a^opoBbE) yrpoxaeiiux, n na K B U P C T B B HaCopa. Ha ocHOBe penpefluaymMx HccjiefloBaHHK 6UJIO peKoueHfloBaHO He noaroTOBJtaTb B ByBymeM
B MOHOTHnHoK

CneUKBJIbHOCTÍI " i D B X T e p " ,

HO B

COBOKynHOÍi

CneUHBJIbHOCTM RJISÍ

maxTepcKHx n cjiecapnux noflaeMHHX paeoT, KOTopea nocae aonojiHeHHH KBB-
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лификации позволяет исполнять 10 дальнейших ремонтных профессий. Предложение
осуществлялось путем подготовки молодежи в учебной специальности "механик горных
работ". Исследования доказали сообразность специальности возможностям учеников и
потребностям практики, ее успех при наборе и некоторые частичные проблемы в содержании обучения и применяемых учебников.

ASSERTION OP NEW APPRENTICESHIPS IN PRACTICE
Věra Andrysíková, Ph.D.
New education conception in youth preparation for mining professions presumes
to respect specific conditions of acquisition and education of young poeple following from legal regulations regarding the underground labour of young and health-endangered people and from quality of recruitment. Besed on the results of previous investigations, it has been recommended not to prepare youth in the monotype
apprenticeship "miner" but in a cumulative apprenticeship which prepares youth for
performing mining and locksmith professions underground and after supplementing
the qualification enables to perform further 10 maintenance professions. This proposal has been realized by the youth preparation in apprenticeship "mechanician
of mining operations". The study documented the adequacy of this apprenticeship
to the capabilities of the students and to the needs of practice, its success in
recruitment as well as partial problems in the tuition content and used textbooks.

EINFÜHRUNG NEUKONZIPIERTER LEHRFÄCHER IN DIE PRAXIS
PhDr. Věra Andrysíková
Einführung neuer Bildungskonzeption in die Vorbereitung der Jugendlichen für
bergbauliche Berufe setzt die Respektierung der spezifischen Bedingungen der Erwerbung und Erziehung junger Leute voraus, die sich aus rechtlichen Normen, die die
Arbeit der Jugendlichen und gesundheitlich gefährdeten Leuten regulieren, und aus
der Qualität der Anwerbung ergeben. Aufgrund der Ergebnisse vorheriger Untersuchungen ist empfohlen worden, weiterhin die Jugend nicht im Monotypfach "Bergmann"
sondern im kumulierten Fach vorzubereiten, der für Ausführung der bergbaulichen und
Schlossertätigkeiten ausbildet und nach Ergänzung der Qualifikation die Ausführung
von 10 weiteren Reparaturberufe ermöglicht. Der Vorschlag wurde durch Vorbereitung
der Jugend im Lehrfach "Mechaniker des Grubenbetriebes" realisiert. Die Studie hat
die Angemessenheit des Faches den Möglichkeiten der Schüler sowie dem Bedarf der
Praxis, seinen Anwerbungserfolg sowie einige Teilprobleme im Unterrichtsinhalt unc
der anzuwendenden Lehrbücher erwiesen.
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