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Podnikové řídicí a informační systémy v úpravnách uhlí musí vyhovovat specifickým 

požadavkům technologie úpravy. Úpravny uhlí jsou nepřetržitý provoz – řídicí systém je zde 

nasazen na dispečerské řídicí úrovni jako systém řízení v reálném čase. Článek popisuje 

informační a řídicí systémy, které jsou nasazeny v úpravnách černého uhlí v těžebních 

společnostech OKD a.s. a ČMD a.s. 

 

Řídicí úrovně při řízení technologických procesů 
 

V systému řízení podniku můžeme rozlišit tři hierarchické řídicí úrovně:  

1. procesní 

2. dispečerskou 

3. manažerskou 

 

Řídicí úrovně jsou rozlišeny podle způsobu řízení a míry účasti člověka na řídicím procesu.  

 

Procesní řídicí úroveň je bezprostředně spojena s technologickým procesem, jde zde zejména 

o přímé řízení technologických uzlů v distribuovaných řídicích jednotkách nebo 

automatizovaný sběr dat. Účast člověka je omezena na dohled a nastavování parametrů řízení. 

V úpravnách uhlí je příkladem řízení na procesní úrovni např. řízení flotace, rozdružování 

v sazečkách, řízení odvodňování, řízení měření stavu zásob apod. 

 

Centrem dispečerského řízení technologických procesů jsou pracoviště velínů, dispečinků, 

řízení expedice, pracoviště vedoucích směny. Uživatelé řídicích systémů potřebují dispozici 

informace o průběhu řízeného procesu v reálném čase. Zpracování bilančních a kontrolních 

údajů se pohybuje maximálně v rozsahu směny nebo dne. 

 

Manažerská řídicí úroveň se nachází na úrovni řízení podniku a spíše než technologií se 

dotýká ekonomické oblasti. Z pohledu řídicích systémů se jedná o databázově orientované 

systémy, kde více než okamžitá situace v reálném čase je předmětem zájmu dlouhodobější 

sledování provozu  - plnění podnikatelského záměru, bilanční vyhodnocování atd.. V oblasti 

úpravy uhlí se jedná o systémy dlouhodobého sledování výnosu úpravny, sledování odbytu 

nebo statistické sledování plnění jakostních parametrů. 

 

Informační systém v úpravně uhlí 
 

Podnikové řídicí a informační systémy v úpravnách uhlí v OKD (Ostravsko-Karvinské doly) a 

ČMD (Česko-moravské Doly) jsou systémy řízení v reálném čase a v rozlišení řídicích úrovní 

působí v oblasti dispečerského řízení. Systémy neobsahují až na malé výjimky přímé řízení 

technologií, přesto je lze označit jako systémy řídicí. Jedná se o řízení nepřímé – informace 

poskytované takovým systémem dávají řídicím pracovníkům a technologům podklady 

nezbytné pro lepší kvalitu řízení výrobního procesu. 

 



Specifický charakter technologického procesu úpravy uhlí vedl místo k nasazení 

prefabrikovaných MES systémů k informačním a řídicím systémům vytvářeným na míru. 

 

 

Historie vývoje řídicích systémů v úpravnách uhlí 
 

Nejstarší řídicí systémy v úpravnách v OKD spadají do osmdesátých let, kdy byly podnikem 

ZAM (Závody Automatizace a Mechanizace) v tehdejším těžebním koncernu OKR uvedeny 

do provozu dva systémy. První v úpravně Dolu Lazy s řídicím počítačem ADT a druhý 

později v druhé polovině osmdesátých let v úpravně Darkov na počítači SMEP 4/20. 

 

Počátkem 90. let byly vyvinuty společností ATP Soukup, která se zabývá automatizací 

v úpravnictví, řídicí systémy úpravny, jejichž jádrem byl mikropočítač PDP 11/83 s 

operačním systémem reálného času RSX. Stojí za zmínku, že počítače SMEP byly kopií starší 

verze této úspěšné řady mikropočítačů firmy Digital. Ty byly optimalizovány pro řízení 

technologických procesů a prošly mnohaletým vývojem.  

V OKD a ČMD byly postupně uvedeny do provozu tři řídicí systémy s řídicím počítačem 

PDP. Označme je jako systémy první generace. První systém v úpravně Dolu Dukla (1992, 

v provozu dodnes), další v úpravně ČSM (1995, provoz ukončen v roce 2001) a v úpravně 

Doubrava (1995, provoz skončil v roce 1999 při uzavření této úpravny).  

 

Systémy svou koncepcí vycházely z osvědčeného řešení z úpravny Darkov, tj. terminálová 

síť, centrální zpracování, sběr dat z procesu pomocí koncentrátorů dat a distribuované 

systémy pro vizualizaci technologických procesů (zde konkrétně prostřednictvím systému 

Promotic firmy Microsys).  

 

V polovině devadesátých let byla společnost ATP Soukup postavena před úkol vytvořit novou 

generaci řídicích systémů úpravny, která by nahradila sice osvědčené, ale po technické stránce 

postupně zastarávající systémy první generace. Pro druhou generaci systémů byla posléze 

zvolena opět platforma firmy Digital, s centrálním řídicím počítačem s procesorem ALPHA a 

operačním systémem OpenVMS. 

 

Volba mezi využití řešení s centrálním počítačem (terminálová síť a koncentrátory dat) oproti 

alternativnímu distribuovaného systému řízení (počítače PC propojené v síti) je dána topologií 

úpraven. Koncentrátory dat a centrální zpracování je vhodné nasadit tam, kde je velké 

množství snímačů nahromaděno na relativně malé ploše. Úpravny uhlí v OKD jsou poměrně 

dobře vybaveny snímači technologických veličin. Většina snímačů je vyvedena do velínů 

technologických celků. Stejně tak kontakty stykačů a relé (tj. snímače chodu strojů) se 

nacházejí v úpravně na jednom místě, ve stykovnách, které jsou svou koncepcí poplatné době 

výstavby úpraven. Toto uspořádaní předurčuje použití koncentrátorů dat a centralizovaného 

zpracování. 

 

Proč byl použit operační systém VMS?  

VMS (Virtual Memory System) je víceuživatelský real-time operační systém firmy Digital 

(nyní Compaq). Jeho určení je především pro nepřetržité provozy (24 hodin denně 365 dní 

v roce) a pro systémy řízení v reálném čase. Je používán především v oblastech vyžadujících 

vysokou bezpečnost (banky, burzy, nemocniční informační systémy) nebo v oblastech 

vyžadujících rychlou odezvu (řízení technologických procesů). Operační systém VMS prošel 

více než dvacetiletým vývojem a vyznačuje se vysokou stabilitou. 

 



Výhody využití VMS pro řídicí systémy technologických procesů jsou následující: 

- podpora zpracování úloh v reálném čase 

- bezpečnost systému 

- jednoduchost systémové administrace 

- dynamické přidělování priorit 

- naprosté oddělení aplikačního programového vybavení od systémové části (opak toho, co 

vidíme u systémů Windows) 

- odolnost vůči nežádoucí aktivitě obsluhy 

 

V rámci objektivity je nutno přiznat i určité nevýhody, a to je relativně malá rozšířenost 

systému VMS, a mírně vyšší cena ve srovnání např. se sítí PC a serverem s Windows NT. 

Jistý otazník nad budoucností systému rovněž vyvolala akvizice společnosti Digital firmou 

Compaq, na jaře 1998. Po počáteční nejistotě však firma Compaq vyhlásila dlouhodobý plán 

dalšího rozvoje systému a v současné době se pracuje dokonce na portování systému VMS na 

platformu 64-bitových procesorů Intel (dokončení se přepokládá v roce 2003). 

 

 

Struktura informačního a řídicího systému úpravny druhé generace 
 

 

Schéma řídicího systému úpravny je na obr. 1. 

 

Z pohledu technických prostředků je základem systému řídicí počítač AlphaServer (Server 

ALPHA 1000A 5/400 v úpravně Dolu Darkov je na obr. 2).  

 

Sběr dat z technologického procesu v reálném čase, kde jednotlivé úpravny podle použité 

technologie obsahují 1200 až 1600 snímačů technologických veličin, je realizován 

prostřednictvím dvou až tří koncentrátorů dat.  

 

Koncentrátor dat je počítač typu PC v průmyslovém provedení s kartami pro sběr 

analogových i digitálních hodnot, vybavený speciálním software v reálném čase pro 

zpracování, verifikaci a přepočet hodnot ze snímačů a také pro komunikaci s nadřízeným 

počítačem prostřednictvím protokolu ADLP10. Na řídicí počítač jsou přes multiplexory a 

proudové smyčky připojené terminály, prostředky pro vizualizaci technologických procesů 

v reálném čase a samostatné měřicí systémy (např. kolejové váhy nebo rychloanalyzátory 

jakosti, obvykle vybavené PC se software k obsluze od výrobce). Řídicí systém úpravny je 

propojen s podnikovou sítí důlního podniku a s podnikovými informačními systémy. 

 

Software řídicího systému je modulární a vytváří několik nezávislých vrstev. 

 

Modularita systému spočívá v rozdělení systému na tzv. terminálové skupiny. Terminálová 

skupina je sada prostředků, kterými je vybaveno určité konkrétní pracoviště – v případě 

úpravny uhlí to je obvykle velín technologického uzlu, dispečink úpravny nebo pracoviště 

řídicích pracovníků úpravny. Terminálová skupina se v minimální konfiguraci skládá 

z terminálu pro komunikaci s uživatelem, který obsahuje nabídku aplikací umožňujících jak 

prezentaci procesu v reálném čase formou operativních nebo směnových sestav tak přímé 

řídicí zásahy například formou změny konstant regulačních smyček. Další součástí 

terminálové  skupiny je terminál pro výpis havarijních nebo mimolimitních stavů (výstrahy o 

překročení technologických mezí) a prostředek pro vizualizaci nebo přímé řízení 

technologických procesů  (PC se systémem SCADA, v případě systémů ATP Soukup byl 



použit Promotic). Volitelně může být součástí také tiskárna. Modulární charakter řídicího 

systému umožňuje snadné přidávání dalších pracovišť bez nutnosti zásahu do software 

systému. 

 

Vrstevnatá struktura systému spočívá v rozdělení software do několika nezávislých vrstev. 

To umožňuje snadnější diagnostiku případných problémů a jednodušší údržbu. V systému tak 

existuje vrstva sběru dat, vrstva technologických výpočtů, vrstva zpracování mimolimitních 

stavů, prezentační vrstva a vrstva diagnostiky stavu systému. 

 

Řídicí systém úpravny druhé generace byl společností ATP Soukup vyvinut v letech 1997 až 

1998 a postupně uveden do provozu v úpravně Lazy (březen 1998), v zjednodušené variantě v 

úpravně František (květen 1998, po uzavření úpravny byly technické prostředky systému 

použity pro posílení systému v úpravně Lazy), v úpravně Darkov (koncem roku 1998) a 

v roce 2001 v úpravně ČSM, kde nahradil původní řídicí systém s počítačem PDP. 

 

 

Důsledky nasazení řídicích systémů v úpravnách uhlí 
 

Základním rysem zpracování informací v řídicím systému úpravny je, že systém vyhodnocuje 

míru jejich závažnosti. Pokud technologický proces probíhá v předem definovaných mezích, 

uživatelé dostávají pouze ty informace, které si vyžádají. Pokud jsou stanovené meze 

překročeny nebo analýza trendu vypovídá o možném překročení, je uživatel o tomto ohrožení 

informován.  Samozřejmostí je nutnost potvrzování překročení mezních stavů a jejich 

následná archivace. Součástí je volitelné protokolování průběhu procesu pro vyhodnocení 

kvality práce obsluh velínů. 

 

Vybrané údaje z technologického procesu lze dále zpracovávat a předávat nadřízeným řídicím 

podnikovým systémům (obvykle databázově orientované systémy na manažerské řídicí 

úrovni). 

 

Přínosy z nasazení automatizovaných řídicích systémů v úpravnách uhlí jsou následující: 

 

- zvýšení informovanosti řídicích pracovníků o průběhu procesu, což přináší objektivnější 

rozhodování 

- zvýšení technologické kázně ve výrobním procesu 

- zvýšení výnosů (optimální využití suroviny) 

- zajištění dodržení požadované kvality 

- energetické úspory (např. díky registraci chodu strojů „naprázdno“) 

- zvýšení hodinových výkonů 

- sledování jakosti vyráběných produktů v reálném čase, což dává předpoklady pro řízení 

jakosti podle norem ISO 9000 

 

 

 

 



Literatura 

 

1. Danel, R. – Skotnica, J.: Informační a řídicí systém úpravny Dolu ČSM. International 

Conference‚ New Trends In Mineral Processing II, VŠB TU, Ostrava1997, s. 218-224. 

 

2. Danel, R:  Řídicí a informační systém úpravny Dolu Lazy. Dokumentace řešení projektu, 

firemní literatura, Ostrava 1998. 

 

3. Danel, R:  Řídicí a informační systém úpravny Dolu Darkov. Dokumentace řešení 

projektu, firemní literatura, Ostrava 2001. 

 

4. Danel, R.:  Automation and control systems on  OKD‘s coal mine preparation plants. 

The 14
th

 International Conference on Automation in Mining, ICAMC 2001, Tampere, 

Finsko 2001, s. 233-240. 

 

 

 

 

 

Autor 

 

Ing. Roman Danel 

0603 / 473 219 

roman.danel@volny.cz 

 

 

ATP Soukup s.r.o. 

Pikartská 7 

716 07 Ostrava Radvanice 

tel. (069) 623 31 93 

 

 


