
 
 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

 



 
 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá metodami snižování spotřeby energie v průmyslových 

procesech, jejich kategorizací, hodnocením z pohledu praktické aplikovatelnosti a formulací 

vodítek pro správnou volbu metody. Úvodem je představena problematika zlepšování procesů 

a možné metody, které se v současné době využívají. Dále jsou představeny tři vybrané metody 

(Pinch analýza, Debottlenecking a Energetický managment), které jsou velmi často využívány 

pro zlepšování průmyslových procesů. U metod jsou uvedeny případové studie, zhodnocení a 

základní vodítka pro jejich volbu. V poslední části je představen plán Evropské unie Zelená 

dohoda pro Evropu a potenciál vybraných metod k naplnění jeho požadavků. 

Tato práce se především zaměřuje na seznámení se s problematikou zlepšování 

průmyslových procesů, vybranými metodami a tím, jak mohou tyto metody přispět k naplnění 

aktuálních plánů EU v oblasti energetické a environmentální udržitelnosti. 

Klíčová slova 

Zlepšování procesu, Pinch analýza, Debottlenecking, Energetický managment, Zelená dohoda 

pro Evropu 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with methods used for reducing energy consumption in industrial 

processes, their categorization, evaluation of approaches from the point of view of practical 

applicability, and formulation of leads for choosing the suitable one. First, the process 

improvement issue is introduced, followed by potential methods which are used nowadays. 

Furthermore, three chosen methods are presented (Pinch Analysis, Debottlenecking, and 

Energetic Management) that are often used in process improvement. Case studies, evaluation, 

and basic leads for their right choice are provided with the methods. In the last part, the 

European Union plan and the potential of given methods for fulfilling the requirements are 

presented. 

This thesis can be convenient primarily for getting familiar with the process improvement 

issue, given methods and how they can contribute to fulfilling EU requirements in the field of 

energy and environmental sustainability.  

Key words 

Process Improvement, Pinch analysis, Debottlenecking, Energetic Management, European 

Green Deal 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je systematické představení současných přístupů ke snižování 

spotřeby a energie v průmyslových procesech a jejich kategorizace. Dalším cílem je zhodnocení 

přístupů, resp. metod z pohledu jejich praktické aplikovatelnosti s formulací vodítek pro 

správnou volbu metody u konkrétního typu procesu. 

V dnešní době, kdy je technika na vysoké úrovni a jsme schopni vyrábět produkty ve velkém 

množství, se stává, že ne vždy je technologie v dané oblasti dostačující. Nežádoucí dopady 

provozu průmyslových procesů mohou být především spojeny s nadměrnou energetickou 

náročností, tvorbou vedlejších produktů nebo dopadem výroby na životní prostředí. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na metody, pomocí kterých lze odhalit možné nedostatky 

procesního nebo energetického systému a díky této informaci ho následně zlepšit. 

Nejdříve je potřeba definovat jednotlivé pojmy, které v této problematice vystupují. 

Základem je definice procesu a jeho zlepšování. 

Proces lze definovat různě, např. Michael Hammer jej definoval takto: „Proces je soubor 

činností, který vyžaduje jeden nebo více druhu vstupů a tvoří výstup, který má hodnotu pro 

zákazníka“. [1] 

Dále zlepšování procesů: „Je záměr průběžně identifikovat, analyzovat a zlepšit daný 

proces k docílení vyššího standardu kvality“. [2] 

K docílení zlepšování procesů využíváme různé přístupy. Ve své disertační práci S. Y. Teng, 

Ph.D. [3] uvádí tři základní: Optimalizace, Debottlenecking a Integrace procesů. Vyhledáním 

těchto přístupů v databázi Scopus lze snadno ověřit jejich aktuálnost a vysokou míru využití. 

Optimalizace je přístup ke zlepšování procesů s cílem dosáhnout nejlepší možné účinnosti. 

Optimalizaci lze matematicky vyjádřit jako hledání hodnot proměnných, pro které účelová 

funkce nabývá extrémů (minima a maxima). Ideální kombinace těchto proměnných a účelových 

funkcí se nazývá optimalizace modelu. [4] V kontextu se zlepšováním procesů, optimalizace 

jedná s různými procesními podmínkami a stávajícími provozními postupy [3]. Vývoj 

optimalizace jako takové se spíše ubírá matematickým směrem. Jedná se o techniky jako jsou 

např. „Non – Linear Programming“ (NLP) nebo „Stochastic Optimization“ [5]. Pro tuto práci 

je důležitý spíše aplikační potenciál optimalizace s vazbou na průmyslovou praxi. 

Na druhou stranu Debottlenecking je přístup ke zlepšování procesů fyzickým nahrazením 

určitých částí v systému [6]. Hranice mezi optimalizací a debottleneckingem je často nejasná, 

nicméně hlavní rozdíl je v tom, že Debottlenecking vyžaduje fyzický zásah do systému [3]. 

A nakonec Integrace procesů (známe jako „Process Integration“) je přístup, který využívá 

dosavadního stavu systému a hledá možné interakce stávajících zařízení [7]. Z historického 

hlediska byla integrace především cílena na efektivní využívání tepla („Heat Integration“ HI). 

Hlavní motivací k implementaci tohoto přístupu byla tehdejší energetická krize v 70. letech [8; 

9]. Využití HI se zejména nacházelo v procesním a energetickém průmyslu v posledních 

desetiletích [8]. Následným vývojem vznikl přístup zvaný jako CHP („Combined Heat and 

Power“), který zahrnuje např. rekuperaci vzduchu nebo tepelná čerpadla [8]. 
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Na těchto jednotlivých přístupech je založeno několik metod, které jsou v praxi využívany. 

Jedná se např. o metodologii Lean [10], Six Sigma [10], Pinch Analýza [11], Debottlenecking 

[6] a Energetický managment (EM) [12; 13]. Pro tuto práci byly vybrány tři metody, a to Pinch 

analýza, Debottlenecking a EM, které typicky charakterizují výše zmíněné přístupy a jsou 

cílené především k dosažení nižší energetické náročnosti. Pojem „Debottlenecking“ je 

využíván ve spojení jak s přístupem, tak i s dále popisovanou metodou. 

Databáze Scopus potvrzuje, že u publikací zaměřených na tyto metody se často vyskytuje 

právě klíčové slovo „Energy savings“ (Pinch Analýza – 576, Debottlenecking – 47 a EM – 21 

dokumentů). 

Jako první (kap. 2) tato práce uvádí základní informace o vybraných metodách. Metody jsou 

popsány stručně za účelem představení jejich hlavních principů, možností aplikace a náročnosti 

implementace. Uvedeny jsou vždy také vybrané případové studie. 

Nakonec je uveden potenciál vybraných metod v oblasti energetické udržitelnosti EU 

(kap. 3). Kapitola rozebírá aktuální nároky EU na klimatickou neutralitu, kde jsou klíčovými 

sektory právě průmysl a energetika. Jsou zde uvedeny typické oblasti procesního průmyslu, ve 

kterých mohou být vybrané metody jednou z vhodných cest ke splnění požadavků.  
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2 Vybrané metody 

V této kapitole jsou uvedeny tři vybrané metody, které představují zástupce přístupů 

Integrace procesů, Optimalizace a Debottleneckingu. Jsou zde představeny základní principy 

metod, příklad použití a uvedení publikovaných případových studií, ve kterých byly metody 

využity. Na závěr této kapitoly je sepsáno shrnutí metod, jejich porovnání z hlediska možností 

aplikace a náročnosti implementace s uvedením základních vodítek pro volbu konkrétní 

metody. 

2.1 Pinch analýza 

Jedná se o jednu z nejpoužívanějších metod na poli procesní integrace, která byla zavedena 

B. Linnhoffem (1983, [9]). Pinch analýza představuje systematickou metodu pro analýzu 

procesu a okolních technologií, jejímž výstupem je identifikace energetických toků, následná 

integrace stávajících zařízení (např. vhodné propojení výměníků) a případné pořízení nových 

pro dosažení energetické úspory [14]. 

Metoda se opírá o první a druhý termodynamický zákon, který říká, že energie se u soustav 

zachovává a teplo nemůže samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší. 

Například u tepelného výměníku horký proud nemůže být ochlazen na teplotu nižší, než teplotu 

chladného proudu a obráceně chladný proud nemůže být ohřát na teplotu vyšší, než je teplota 

dodávaného horkého proudu. [14] 

V praxi může být horký proud ochlazen pouze na teplotu blízké chladného proudu 

v závislosti na vlastnostech daného výměníku. Tato teplota se nazývá minimální vertikální 

rozdíl teplot ∆𝑇𝑚𝑖𝑛. Místo, kde je vypozorován ∆𝑇𝑚𝑖𝑛 se nazývá bod pinch. V tomto místě je 

hnací síla výměníku minimální. [14] 

Na principu Pinch analýzy je založeno několik dalších metod [15]:  

• Cost matrix method – Maticová metoda založena na zkoumání energetických 

nákladů s uvážením vzdáleností proudů, typu výměníků a dalších vlivů. 

• Area matrix method – Maticová metoda plochy, kde matice charakterizuje rozdělení 

plochy mezi horké a chladné proudy sítě. 

• Path analysis – Metoda Analýzy cesty pracuje s jednotlivými částmi sítě (tzv. 

subsítě). V každé subsíti existuje alespoň jeden horký a chladný proud. Po 

identifikaci subsíti a jejich energetických potenciálů lze vhodně upravit nejslabší 

části sítě. 

2.1.1  Cíle Pinch analýzy 

Hlavním cílem metody je stanovení nákladů na energii výměníkové sítě (tzv. heat exchanger 

network – HEN) a identifikace pinch bodů. Nejprve je zvoleno rozložení sítě a počet 

aplikovatelných výměníkových jednotek za předpokladu minimální dodávané energie. Těmto 

parametrům je navržena výměníková síť, která je dále vhodně upravena pro danou aplikaci 

s cílem dosáhnout nejnižších nákladů na energii. Hlavním cílem Pinch analýzy je tedy 

dosáhnout ekonomické úspory integrací stávajícího procesu vhodným návrhem výměníkové 

sítě. [14]  
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2.1.2 Použití Pinch analýzy 

Následující příklad (viz Obr.1) představuje jednoduchý proces, kde dodávaná surovina 

(chladný proud) je před zpracováním předehřáta a hotový produkt (horký proud) je naopak 

ochlazen. Předehřev a následné ochlazení je realizováno výměníky. V místě A je surovina 

předehřívaná párou a produkt v místě B je chlazen vodou. V diagramu T–H je zakreslený 

průběh změny obou proudů. Je nutné si všimnout, že se zde nenachází minimální vertikální 

překrytí (bod pinch). [14] 

 

 

 

Alternativní způsobem k uvedenému příkladu pro dosažení úspory může být následující 

integrace (viz Obr.2). Do sítě je přidán další výměník tepla, který využívá obnovené teplo X 

výsledného produktu na předehřev vstupující suroviny. Tato integrace zajistí úsporu 

na předehřevu suroviny, tak i na ochlazování produktu. Velikost tepla X je závislé na 

technologických vlastnostech nově přidaného výměníku. V diagramu T-H je důležité místo 

minimálního teplotního rozdílu (bod pinch). [14] 

Obr. 1: Schéma procesu s vykreslením T–H diagramu [14] 

Obr. 2 Integrace procesu s vykreslením T–H diagramu [14] 
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V případě velkých a složitých sítí je potřeba do T–H zanést horkých a chladných proudů 

hned několik. K tomu slouží tzv. kompozitní křivky, kde se horké a chladné proudy posuzují 

společně. Respektive všechny horké proudy se nahradí jedinou horkou kompozitní křivkou (hot 

composite curve). Obdobně se postupuje také u chladných proudů, kde jsou veškeré chladné 

proudy nahrazeny chladnou kompozitní křivkou (cold composite curve). [15] Příklad sestavení 

horké kompozitní křivky je představen na obr. 3. [16] 

  

Po vytvoření těchto kompozitních křivek (horké a chladné) je možné obě křivky nanést do 

jednoho 𝑇 − ∆𝐻 diagramu, kde lze dále identifikovat minimální rozdíl teplot – bod pinch 

(viz Obr. 4). 

 

Obr. 3 Sestavení kompozitní křivky pro horké procesní proudy [15; 16] 

Obr. 4 Vykreslení kompozitních křivek [15] 
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Díky existenci bodu pinch je systém rozdělen do dvou subsystému, a to na oblast nad 

pinchem a pod pinchem. Teplo 𝑄𝐶 představuje velikost tepla odebraného chladičem naopak 𝑄𝐻 

je teplo přivedené ohřívačem. Při řešení rekonstrukce nebo i nového návrhu HEN se využívá 

těchto oblastí a odvíjí se od nich tato základní pravidla [15]: 

- Nepřenášet procesní teplo přes pinch (výměník zde nepřenáší žádné teplo) 
- Nepoužívat chladné zařízení nad pinchem 
- Nepoužívat horké zařízení pod pinchem 

V praxi se pro návrh výměníkové sítě a tvorbu zmíněných kompozitních křivek využívá 

např. softwaru PinCH [17]. Dále se často vyskytuje v odborných studiích databáze Scopus 

využití softwaru Aspen plus (vytvoření modelu výměníkové sítě) a následné aplikování Pinch 

Analýzy [18]. 

2.1.3 Vybrané případové studie 

Následující dva případy jsou ukázkou aplikace Pinch Analýzy na průmyslových případech. 

Výpočty vychází z naměřených dat reálného provozu. 

• Koksovna: 

Koksovna je průmyslové zařízení, ve kterém se pomocí karbonizace (suchá destilace) 

uhlí vyrábí koks. 

Diagnostika byla cílena na konkrétní část provozu – destilace benzolu (benzolka), 

kde je vzhledem k množství proudů ideální prostor pro hledání energetický úspor. Bylo 

zjištěno, že největší potenciál pro možnou energetickou úsporu je chladič par 

kondenzujícího surového benzolu. Po vhodném zapojení chladiče do série bylo docíleno 

energetické úspory a to takové, že množství páry přiváděné na parní předehřívače bylo 

sníženo o 2,66 tun za hodinu (původně 4,86 tun za hodinu). Bylo tedy dosaženo 54,7 % 

úspory na množství dodávané páry. Tento případ je detailněji rozebrán v bakalářské 

práci [19]. 

• Cementárna: 

Cementárna je průmyslové zařízení, kde se díky společnému vypalování vápence a 

jílu vyrábí slínky. Slínek je následně rozemlet a využíván jako pojivo cementu. 

V tomto případě se jednalo o aplikaci Kalinova cyklu pro využití odpadního tepla 

z cyklonového předehřívače rotační pece cementárny v Brazílii. Produkce cementárny 

je 2100 tun slínků denně. Po vytvoření termodynamického cyklu následovala jeho 

optimalizace. Při této analýze došlo k objevení bodu pinch a díky tomu došlo 

k správnému nastavení všech parametru vystupující v Kalinově cyklu.  Bylo zjištěno, 

že lze docílit úspory 2 429 kW, které pro cementárnu mohou při takto velké produkci 

příhodnou úsporou. [20] Jedná se o zajímavou možnost integrace procesu, kde byly 

využity poznatky z Pinch analýzy k docílení optimálních provozních podmínek. 
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Následující případové studie jsou čerpány z disertační práce [15] a odborné knihy [11]. 

Jednalo se o teoretické studie, u kterých není uvedeno, zda byly reálně aplikované. Tyto případy 

slouží pro představení různorodého použití Pinch analýzy. 

• Výparník / Sušička: 

Jedná se o diagnostiku potravinářského průmyslového provozu, kde je požadována 

modernizace zastaralé části komplexu – sušárny. Po detailní analýze bylo s pomocí 

Pinch analýzy navrženo několik úsporných opatření. Jedním z navrhovaných opatření 

bylo nahradit stávající termokompresor za zcela nový cyklus využívající odpadní teplo 

v novém rekuperačním kompresoru. Tento případ je detailně rozebrán v odborné 

literatuře. [11] 

•  Nemocniční areál: 

Hlavní požadavkem bylo dosáhnout energetických úspor v rámce topného systému 

nemocnice, ventilace objektu a hlavního přívodu teplé vody. Po diagnostice byla 

odhalena možná úsporná opatření v podobě rekuperačních výměníků využívajících 

teplý vydýchaný vzduch a několik dalších variant pro optimalizaci provozu budovy. 

Tento případ je detailně rozebrán v odborné literatuře. [11] 

• Hydrogenační rafinace oleje:  

Hydrogenační rafinace olejů je katalytickým procesem, při kterém se nežádoucí 

složky v olejích přeměňují na žádoucí. 

Požadavkem byla rekonstrukce HEN vedoucí k úspoře co největšího množství paliva 

spotřebovávaného ohřevnou pecí, která předehřívá surovinu před jejím vstupem do 

reaktoru. Konkrétní požadavek je dosáhnout rekonstrukcí HEN úspory energie 

dodávané ohřevnou pecí alespoň o 30 % vzhledem k původní hodnotě. 

Diagnostikou sítě bylo zjištěno, že žádný výměník v procesu nepropojuje chladný a 

horký proud tak, aby šlo požadavku dosáhnout. Pro dosažení hledané úspory bylo nutné 

zavést nový výměník, který bude splňovat tzv. „cestu výměny“. Po vyhodnocení a 

identifikování nejvhodnějšího místa bylo dosaženo úspory alespoň 30 %. Tento případ 

je detailněji rozebrán v diplomové práci [15]. 

2.1.4 Zhodnocení metody 

Hlavní přednost a využití Pinch analýzy nastává v případě velkých a složitých sítí 

(naznačující obr. 3 a 4) v průmyslových procesech. Výhodou je možnost posuzovat horké a 

chladné proudy společně, objevit tak bod pinch a od něj odvíjející se subsystémy.  Jedná se o 

velmi užitečnou metodu. Aplikovat lze jak na stávající, tak i pro návrh zcela nové výměníkové 

sítě.  
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2.2 Debottlenecking  

Debottlenecking neboli „odstranění úzkého hrdla“ je metoda, jejíž hlavním cílem je 

identifikace a následné odstranění limitujícího místa procesu. [21] 

„Pravidlo úzkého hrdla si můžeme analogicky představit na toku vody v potrubí, který je jen 

tak rychlý, jak rychlý je tok vody v nejužším místě potrubí. Ve výrobním či procesním pojetí 

pravidlo říká, že výrobní či jiný proces je tak rychlý, jak rychlá je jeho nejpomalejší část.“ [22] 

Debottlenecking je tvořen dvěma kroky, avšak klíčovou části je identifikace [21; 23]: 

• Identifikace:  

Zjištění limitujícího místa z několika stovek, až tisíců možností v procesu (zdroje 

energie, zpracování suroviny, okolní zařízení, transport média apod.) není snadné. 

Hlavním nástrojem pro nalezení těchto míst je simulace daného procesu za pomocí 

modelu. Na hodnotě tento přístup nabírá až v posledních letech, kdy lze díky vyspělé 

technice vytvořit dostatečně přesný model pro konkrétní proces, avšak je zapotřebí 

kvalitní znalost procesu, problematiky a propracování modelu do hloubky. Důležité 

je myslet na to, že náročnost identifikace je obvykle spojena s vysokou časovou a 

tím finanční investicí a vyplatí se pouze u rozsáhlejších procesních systémů.  

Cílem simulace je zjednodušit komplexní proces na výstupní informaci – Náklady 

spojené s vývojem modelu vs Výdělek v podobě energetické úspory. 

• Debottlenecking: 

Jedná se o následnou reakci na výsledek simulace. Prakticky obnáší zásah do 

systému ve smyslu výměny méně výkonného zařízení za výkonnější. Případně může 

proběhnout i vhodná optimalizace stávajícího procesu (např. zkrácení výrobních 

časů). Díky těmto úpravám dojde ke zlepšení celého systému. 

2.2.1 Aplikace metody Debottlenecking 

Při návrhu možných úsporných opatření je velmi důležité spolupracovat s místními 

operátory, inženýry i vedením pro nastavení cílů a požadavků. Stanovení jasných představ hned 

na počátku renovace ušetří především čas a vyjasní, jestli je požadavek realizovatelný. Tento 

přístup je důležitý, protože hlavní výhody spojené s vývojem modelu a jeho simulací se dostaví 

až za delší dobu. Možný postup pro tvorbu modelu lze shrnout do několika kroků [23]: 

1. Vytvoření základního modelu 

2. Ověření výsledků simulace 

3. Vyzkoušení modelu pro různé výkonnosti procesu 

4. Návrh výkonnostních křivek 

5. Vyhodnocení stávajících zařízení 

6. Výpočet maximální dosažitelné výkonnosti jednotlivých zařízení 

7. Vytvoření diagramů a určení místa úzkého hrdla 

8. Přezkoumání výsledků 

9. Výpočet nákladů pro odstranění úzkého hrdla 

10. Aktualizace diagramu a zkoumání alternativních řešení včetně jejich dopadů na 

proces  
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2.2.2 Návrh modelu a jeho kontrola 

Jak již bylo zmíněno, nejdůležitější částí této metody je identifikace neboli vytvoření 

korektního a použitelného modelu, který zahrnuje veškeré dílčí části procesu od prvotní 

suroviny až po finální produkt. Každý blok modelu popisuje jednotlivá zařízení včetně jejich 

detailních parametrů. Model musí umět přesně stanovit provozní spotřeby jednotlivých zařízení 

[23]. Jedná se o statický model (tzv. steady – state), který vychází z energetické a materiálové 

bilance procesu. 

Po vytvoření základního modelu přichází na řadu důležitá část – kontrola a validování 

výsledků modelu oproti naměřeným (provozním) hodnotám. Pro analýzu a vyhodnocení dat 

existují softwary, které obsahují porovnávací nástroje a možnost sestrojení diagramů. Tuto část 

určitě není vhodné uspěchat, ale je třeba být velmi kritický i co se týče naměřených hodnot v 

procesu. Výsledky lze porovnávat i ručně, avšak je potřeba uvážit, v kterém případě je to účelné. 

Příkladem může být porovnávání výsledků uvedeného modelu na obr. 5. Ručně posuzovat 

veškeré výsledky by bylo velmi zdlouhavé a neefektivní, navíc při další úpravě modelu a 

vzhledem k možným iteracím až nereálné. Prakticky lze říct, že nejprve je vhodné provést 

porovnávání pomocí softwaru a následně se detailněji zabývat podezřelými místy (např. velká 

odchylka) anebo oblastmi, o kterých víme, že výsledky simulace jsou zde klíčové. [23] 

 

 
 

 

Obr. 5 Příklad modelu rafinérie ethanolu [23] 
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Procesní veličiny naměřené v provozu je potřeba posuzovat odděleně a odlišit kvalitu měření 

každé veličiny. Na obr. 6 jsou představena možná data s uvážením jejich kvality. Jak z obrázku 

vyplývá, nejdůležitější je brát zřetel na měření průtoku. Měření průtoku však bývá často 

jediným referenčním údajem dodaným firmou. I přes kvalitní a pravidelné seřizování 

průtokoměrů se často stává, že data nejsou zcela korektní. Z tohoto důvodu je doporučeno s 

těmito daty nakládat opatrně a validovat je vzhledem k vyšším patrům pyramidy. Oproti tomu 

měření teploty je většinou bezproblémové, a to především díky přímočarému principu měření. 

Naměřené hodnoty tlaku mohou být rovněž zkresleny, avšak často bývají korigovány tak, aby 

naměřený tlak korespondoval s naměřenou teplotou (zejména v případě páry). Nejpřesnější 

jsou analytická data, která mohou být považována za referenční. [23] 

 

 

 

 

V praxi se pro tvorbu modelu a vyhodnocování výsledků používají mnohé technické 

softwary. Často publikovaný v databázi Scopus je např. software P – Graph [24], který slouží 

především pro určení vhodného toku materiálu s uvedením okrajových podmínek a technologií. 

Tento program je velmi univerzální, lze dokonce aplikovat na optimální využití energie v 

aquaponické farmě [25]. Dalším softwarem pro energetické bilance je ChemCad [26] nebo i již 

zmiňovaný Aspen plus [18]. Aktuální přehled možných softwarů umožňujících simulaci 

procesu, energetické bilance a validaci výsledků je dostupný na webové stránce [27].

Obr. 6 Reálně měřená data s uvážením jejich validace [23] 

Nutné kontrolovat 

a validovat 

Nutné ověřit vzhledem 

k odpovídající teplotě 

Bezproblémové, 

referenční data pro tlak 

Referenční data  
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2.2.3 Vybrané případové studie 

Následující případy jsou typickou ukázkou aplikace metody Debottlenecking v průmyslu. 

Všechny případy jsou spojeny s tvorbou modelu a simulacemi, díky kterým se podařilo odhalit 

limitující místa. 

• Výrobní proces ethanolu: 

Cílem této studie byl výrobní proces ethanolu, kde bylo využito softwaru Aspen 

plus. Hlavním záměrem bylo identifikovat limitující místa dvou základních částí 

procesu. Jednalo se o sacharifikaci (zcukření) a fermantaci (kvašení). Potřebné 

procesní veličiny byly naměřeny s pomocí přesných měřidel a následně využity pro 

tvorbu modelu. Díky provedeným simulacím bylo odhaleno, že pro docílení 

efektivnější výroby je potřeba zajistit vyšší přísun vstupních materiálů. Např. úprava 

fermentace s 8 % nerozpustných materiálů namísto dosavadních 5 % má za následek 

snížení nákladu výroby o 19 %. [28] 

• Strojní výroba kakaa: 

V tomto případě jde o výrobní linku kakaa, kde bylo využito softwaru SuperPro 

Designer pro identifikaci limitujícího místa, kterým byla alkalizace kakaa. Po 

sestavení optimálního modelu se podařilo zdvojnásobit výrobní proces. Náklady 

spojené s provedením debottleneckingu byly pokryty z benefitů nově 

optimalizované linky. Ukázalo se, že tento limitující faktor se projevuje u více 

výrobních linek kakaa (2638 linek). Tento případ je detailně rozebrán v odborné 

literatuře [29], kde jsou uvedeny dva možné modely. 

• Potrubní systém chemického procesu: 

V této studii je zkoumán potrubní systém chemického procesu. Nejprve byla 

získána provozní data na stávajících potrubních rozvodech a ta byla využita pro 

identifikaci. V tomto případě bylo využito softwaru Applied Flow Technology 

Fathom, který je vhodný pro hydraulické systémy. Po simulaci modelu s uvážením 

dosavadní drsností trubek a možného zanášení potrubí bylo zjištěno, že bez úpravy 

potrubí nelze docílit požadovaného průtoku. Důvodem byla nedostatečná hnací síla 

pro tok potrubím a rovněž ztráty vznikající kvůli drsnosti povrchu a zanášení trubek. 

Pro debottlenecking byla v tomto případě navržena výměna trysky tohoto 

hydraulického systému. [30]  

• Výrobní proces zpracování ropy: 

Jedná se o případ podniku zabývajícím se zpracováním ropy. Došlo k vytvoření 

několika funkčních modelů (např. separace plynů), které vznikly s cílem snížit 

provozní náklady a optimalizovat celý proces. Díky simulacím modelů bylo 

navrženo několik postupných etap, kde se především cílilo na pokles produkce 

škodlivých plynů. Znatelný byl především pokles škodlivého sulfanu o 40–50 %. 

Případ tohoto procesu je detailně rozebrán v odborném příspěvku [31]. Tato 

případová studie ukazuje, že metoda Debottlenecking může efektivně podpořit i 

environmentální cíle. 
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2.2.4 Zhodnocení metody 

Metoda Debottlenecking, která spočívá především v simulaci a tvorbě modelu, bude jistě 

nadále nacházet svoje místo v průmyslové praxi. Potenciál této metody spočívá v tom, že celý 

proces zpracování suroviny lze analyzovat přímo v modelu. Ten se chová jako konkrétní 

provozní linka a otevírá možnosti pro další úpravy a úsporná opatření. Vytvoření kvalitního 

modelu je ovšem časově velmi náročné a vyžaduje kvalitní komunikaci řešitelského týmu 

s místními inženýry a vedením.  

Z uvedených průmyslových případů vyplývá, že základem úspěchu je kvalitní model 

postavený na kvalitních provozních datech. Metoda je vhodná pro rozklíčování možných 

limitujících míst, následnou optimalizaci a zavedení technických opatření, případně rozšířeného 

monitoringu procesu. 
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2.3 Energetický managment 

„Energetickým managementem neboli managementem hospodaření s energií nazýváme 

souhrn všech činností, které umožňují systematicky vyhledávat oblasti s významnou spotřebou 

energie, monitorovat energetickou náročnost a následně řídit provozní činnosti s využitím 

systémových nástrojů.“ [12] Z uvedené definice pro optimalizaci vyplývá, že metodu EM lze 

do této oblasti zařadit. 

2.3.1 Cíle a ovlivňující faktory 

Hlavním cílem metody je nastavení pravidel a principů pro snížení energetické náročnosti. 

Výhodou EM je, že výsledky a s nimi spojené úspory na ekonomice se mohou dostavit 

okamžitě, avšak významnější je dlouhodobý přínos v podobě zvýšení efektivity ve využívání 

energií. Tato metoda se především zaobírá výrobními procesy a procesy s výrobou 

souvisejícími, avšak může zahrnovat i nevýrobní procesy (nákup) nebo i správu budov 

(vytápění, spotřeba vody apod.). [12] 

Důležitým faktorem při zavádění EM je ekonomická únosnost. Ve výsledku to znamená, jak 

veliký je výchozí kapitál oproti tomu, jak moc a kdy se investice v provozu vrátí. Důležitým 

krokem je informovanost jednotlivých pracovníků o zavádění změn a nových přístupů. Díky 

tomu je dosaženo co největšího efektu v rozsahu celého systému firmy. [12] Dalším 

ovlivňujícím faktorem je, že možných opatření je několik. Pro výběr vhodného opatření je proto 

vyžadována vysoká odbornost. Přínosem je tato metoda především pro podniky, které se 

v souvislosti s EM začaly poprvé zabývat s energetickou efektivitou. [32] 

2.3.2 Aplikace a zavedení EM 

EM lze aplikovat v moha průmyslových podnicích, ale i veřejných budovách. Od roku 2015 

byla zavedena povinnost pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců) zpracovávat energetické 

audity (novela zákona č. 406/2000 Sb.). Tuto povinnost lze alternativně naplnit implementací 

EM. [33] 

Na použití EM je možné pohlížet z více hledisek – technického nebo systémového. 

Systémové hledisko zahrnuje i technickou stránku věci, ale uvažuje aplikaci v širším kontextu 

pro dosažení celkových záměrů. Základním bodem pro hospodaření s energiemi je mezinárodní 

standard, který byl vydán v roce 2011 jako ISO 50 001. Tato norma představuje souhrn 

požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti. [12] 
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Obr. 7  Model systému managmentu hospodaření s energií podle ISO 50 001 [34] 

 

Požadavky standardu ISO 50 001 [35]: 

• Návrh postupu pro dosažení zefektivnění využití energie 

• Stanovení cílů 

• Monitorování a měření stávajícího procesu 

• Analýza procesu po zefektivnění 

• Přezkoumání systému a neustále zlepšování procesu 

Důležité je zmínit, že splněním požadavků této normy je dosaženo nároku na možnou dotaci, 

která je aktuálně dostupná do konce roku 2021 [36]. 

Aplikace normy je pomyslným základem pro úsporná opatření. Dalším krokem jsou 

metodická a organizační opatření, která lze uplatnit bez finančních investic [12]. 

Prvním krokem pro zavedení efektivnějšího systému je důkladná analýza výchozího stavu 

z pohledu hospodaření s energií (především spotřeby a účinnosti). Následuje vyhodnocení 

požadavků a návrh konkrétních opatření. Optimální cesta je stávající postupy (technologické, 

organizační apod.) doplnit o energetický pohled [12]. 
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Následující Tab. 1 a Tab. 2 shrnují několik základních úsporných opatření souvisejících 

s velikostí investičních nákladů a dobou návratnosti u správy budov [13]. 

 
Tabulka 1 - Úsporná opatření a jejich náklady [13] 

 

 
Tabulka 2 - Doby návratnosti úsporných opatření [13] 

Krátkodobě návratná 

Krátkodobá návratnost (1–2 roky) – jde například o nasazení 

automatizovaných řídicích systémů, snížení průvzdušnosti 

výplní stavebních otvorů, školení a vzdělávání pracovníků atd. 

Střednědobě návratná 

Dlouhodobější návratnost (3–6 roků), je mnohdy podmíněno 

dalšími faktory (například zvýšením ceny energií apod.). Jde 

například o výměnu oken, využití rekuperace odpadního tepla, 

náročnějších automatizovaných řídicích systémů apod. 

Dlouhodobě návratná 

Dlouhá doba návratnosti (větší než 7 let). V mnoha případech 

se investice stává návratnou až v případě poskytnutí účelové 

dotace na realizaci záměru. Např. kompletní zateplení objektu, 

výměna rozvodů, změna zdroje, nasazení obnovitelných zdrojů 

energie apod. 

 

  

Beznákladová 

(organizační) 

Obvykle jde o organizační opatření, kterými jsou například 

energeticky šetrnější chování pracovníků, dodržování 

stanovených teplot v daných místnostech dle účelu a časového 

rozložení využití, přednastavení regulačních prvků apod. 

Nízkonákladová 

Jedná se o relativně malé náklady, jako je například nasazení 

efektivnější regulace, využití rekuperační techniky při větrání 

místností kde je to technicky snadné, nákup energeticky 

úspornějších zařízení při jejich přirozené obměně apod. 

Vysokonákladová 
 

Představuje komplexní investiční opatření, která jsou náročná na 

náklady. V praxi jde především o výměnu výplní stavebních 

otvorů (okna, dveře), kompletní zateplování obvodových 

konstrukcí objektů, nasazení obnovitelných zdrojů energie, 

výměna zdrojů tepla apod. 
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Posledním bodem aplikace EM je jeho softwarová podpora. V publikacích databáze Scopus 

se žádný specifický software pro EM najít nepodařilo. Například software E – manažer je však 

možné dohledat na webové stránce [37]. Jako alternativu lze také využít programy pro 

zpracování dat (tvorba grafů, tabulek apod.) jako je např. Microsoft Excel.  

2.3.3 Vybrané případové studie 

Následující dva případy jsou typickou ukázkou aplikace Energetického managementu v 

průmyslovém prostředí. Podniky se po zavedení EM zaměřují na faktory ovlivňující výrobu a 

dochází také např. k pravidelným auditům. 

• Potravinářský průmysl: 

Jedná se o firmu (Mastellone Hnos. S.A) z Argentiny zabývající se výrobou 

mléčných výrobků. Ve firmě proběhla školení zaměstnanců a byl stanoven plán, jak 

splnit veškeré požadavky normy. Byly zavedeny interní audity spojené s kontrolou 

měřících zařízení, dokumentace apod. Dále byl kladen důraz na spotřebu energie, 

elektřiny, zemního plynu a vody. Tyto spotřeby byly měřeny během celého roku a 

díky těmto informacím bylo možné identifikovat náklady na topení (spotřeba 

zemního plynu), klimatizování (spotřeba elektřiny) a výrobu sušeného mléka 

(spotřeba zemního plynu). Díky zavedení EM a zaměření se na důležité faktory 

ovlivňující výrobu došlo k ušetření spotřebované energie o 51,2 GJ a k poklesu 

emisím CO2 o 3,46 tun. Celkově došlo k energetické úspoře 2,76 %. [38] 

• Papírenský průmysl: 

Jedná se o podnik (Catalyst Paper Corporation) z Kanady zabývající se výrobou 

papíru, který se dlouhodobě snaží snižovat provozní náklady, zlepšit výrobní proces 

a tím docílit energetických úspor. Díky této firemní strategii nechybělo zavedení 

normy ISO 50 001. Za období 2012–2015 se podařilo snížit spotřebu elektřiny o  

5,6 %. V letech 2013–2014 dále vzrostla produkce o 1,5 %. Díky této inovaci se 

celkově zlepšila informovanost pracovníků a objevily se další možná zlepšení. [39] 

Další případy EM se týkají komunální sféry (správa budov). Tyto ukázky potvrzují šíři 

aplikovatelnosti EM, který nemusí být nutně použit pouze na průmyslové prostředí. 

• Magistrát města Opavy: 

Jedná se o příklad, kde byla implementace EM v souladu s ISO 50 001. Cílem 

bylo dlouhodobé snižování spotřeby energie, vody a souvisejících nákladů. Způsob 

provedení byl takový, že veškeré objekty spadající do působnosti města reagovaly na 

výstupy monitoringu spotřeb. Detailnější statistiky jsou zpracovány v dokumentu 

[40]. 
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• Střední škola polytechnická COP Zlín: 

Jedná se o typický přístup EM ke správě budov a rekonstrukci objektu k dosažení 

energetické úspory. Bylo realizováno vnitřní zateplení budovy, výměna všech oken 

za okna s trojskly. Díky této realizaci došlo k snížení spotřeby tepla o 50 % 

vyplívající z naměřených údajů. [41] Zavedená opatření spadají do vysoce 

nákladových investic se střednědobou návratností. 

2.3.4 Zhodnocení metody 

Energetický management je aktuální trend zakotvený v normě ISO 50 001 a reagující na 

dnešní dobu, kdy je nutné myslet dopředu a využívat spotřebovávanou energii co nejefektivněji. 

Přináší především myšlenku důsledného sledování spotřeb v podniku. Dále často obnáší 

zavádění nových technických zařízení k docílení optimalizace. Nedílnou součástí je také 

celková spolupráce zaměstnanců, jejich školení a dodržování nově nastavených postupů. 

Z uvedených případů zavedení EM lze soudit, že zavedení této normy je reálné. Výhody jsou 

zřejmé z uvedených studií. Zároveň nová školení a začlenění jednotlivých zaměstnanců do 

nového projektu mohou být také motivací pro zlepšení fungování celého podniku. Studie také 

potvrzují přesah této metody do komunální sféry (správa budov). 

Avšak je třeba si uvědomit, že norma je formulovaná dosti obecně a nenabízí provozovateli 

kompletní návod, jak v praxi postupovat. Přínosem je tato metoda především pro podniky, které 

se v souvislosti s EM začaly poprvé zabývat s energetickou efektivitou.  
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2.4 Shrnutí metod z pohledu praktické aplikovatelnosti a 

náročnosti implementace 

Zda je volba dané metody pro konkrétní případ vhodná, není vždy zcela jednoznačné. 

Přístupy uvedených metod se značně překrývají. Např. odstranění úzkého hrdla 

(Debottlenecking) u procesu s rozsáhlou výměníkovou sítí lze pojmout i formou zkoumání 

horkých a chladných proudů (Pinch analýza). Dále se ukazuje, že Pinch Analýza často využívá 

vytvoření modelu, na který je následně aplikovaná. Proto je nutné jednotlivé energetické 

systémy posuzovat individuálně se znalostí problematiky daného procesu. Níže jsou uvedeny 

souhrny jednotlivých metod z pohledu jejich aplikovatelnosti a implementace pro konkrétní typ 

procesu. 

Pinch analýza 

Hlavní přednost a využití této metody nastává v případě velkých a složitých sítí 

v průmyslových procesech, kde je možné horké a chladné proudy posuzovat společně a objevit 

tak několik oblastí bodů pinch. Následné vyhodnocení situace může vést k zavedení nového 

výměníku, přepojení stávajícího nebo rozdělení proudů [15]. Implementace této metody je 

reálná jak pro stávající komplex, tak pro zavádění nových výměníkových sítí.  

Ze zmíněných případových studií vyplývá, že aplikace této metody v průmyslu má svůj účel. 

Kvalitním příkladem je např. výše uvedena Koksovna, kde bylo dosaženo 54,7 % úspory na 

množství dodávané páry nebo případ Cementárny (viz. kapitola 2.1.3). 

Debottlenecking 

Metoda Debottlenecking je spojená především se simulací a tvorbou modelu. Potenciál této 

metody spočívá v tom, že celý proces zpracování suroviny lze analyzovat přímo v modelu. Ten 

se chová jako konkrétní provozní linka a otevírá možnosti pro další možné úpravy a úsporná 

opatření. Avšak vytvoření kvalitního modelu je velmi náročné, trvá nemalou dobu a vyžaduje 

kvalitní komunikaci návrhového týmu s místními inženýry a vedením. 

Implementace této metody má určitě svůj význam a dokáže přinést zajímavé výsledky, avšak 

je na zvážení, kdy se touto cestou vydat. S jistotou lze říct, že tato varianta není pro každý 

podnik z oblasti procesního průmyslu. Je nutné brát na zřetel nemalou investici, ovlivnění 

provozu a časový horizont realizovatelnosti. 

Účelnost tvorby modelu potvrzují výše zmíněné studie, kde např. u strojní výroby kakaa a 

výrobního procesu ethanolu (viz. kapitola 2.2.3) došlo k významným úsporám. 

Energetický managment 

Energetický managment je aktuální trend opírající se o normu ISO 50 001 a reagující na 

dnešní dobu, kdy je nutné myslet dopředu a využívat spotřebovávanou energii co nejefektivněji. 

Z velké části se jedná o zavedení nových technických zařízení k docílení optimalizace, avšak 

nedílnou součástí je celková spolupráce lidí, jejich školení a dodržování nově nastavených 

postupů. Důležitým faktorem je, že možných opatření je několik. Pro výběr vhodného opatření 

je proto vyžadována vysoká odbornost. 
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Implementace EM je možná pro velkou škálu podniků, není investičně náročná, ale jeho 

důsledné uplatňování je organizačně náročné. Zprvu se jedná o zavedeních nových pravidel, 

interních auditů apod. Informovanost pracovníků může pomoct k větší pracovní efektivitě a 

odhalit další možnosti zlepšování provozu. Dále se jedná o logistiku nebo správu budov. 

Zavádění technických změn k docílení znatelných úspor je ale subjektivní. Pro každý typ 

procesu se bude lišit. 

Praktické zavedení EM v průmyslu je zmíněno v případových studiích. Např. v podnicích 

Mastellone Hnos. S.A a Catalyst Paper Corporation (viz. kapitola 2.3.3). Můžeme tedy 

konstatovat, že tento přístup je aplikovatelný a naplňuje požadované cíle. Nedílnou výhodou je 

možné odhalení několika dalších vodítek k optimalizaci. Další výhodou EM je, že díky jeho 

implementaci dojde ke splnění zákonné povinnosti z roku 2015 (novela zákona č. 406/2000 

Sb.) ohledně zpracovávání energetických auditů. 

Je třeba si uvědomit, že norma je formulovaná dosti obecně a nenabízí provozovateli 

kompletní návod, jak v praxi postupovat. Přínosné úspory jsou především pro podniky, které se 

v souvislosti EM začaly poprvé zabývat s energetickou efektivitou [32].  
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3 Potenciál vybraných metod v oblasti energetické a 

environmentální udržitelnosti EU 

Aktuálním tématem nadcházejících let bude postupné snižování energetické a emisní 

náročnosti procesních provozů v rámci nového plánu Zelená dohoda pro Evropu („The 

European Green Deal“, dále také jako Plán). Jedná se teprve o první kroky, aktuálně vše probíhá 

v teoretických diskusích a odborných článcích. Cílená opatření s popisem jednotlivých postupů 

k dosažení zlepšení procesů by měla být uvedena již v roce 2021. Další vodítka budou vznikat 

postupně v reakci na dosavadní výsledky Plánu. Důležité je zmínit, že Plán je z velké části 

ovlivněn ekonomickou, a především politickou sférou [42]. 

Tento plán je zásadním ambiciózním krokem k dosažení klimatické neutrality EU v roce 

2050. Jednotlivá opatření pokrývají několik důležitých oblastí [43]. Zelená dohoda navazuje na 

předešlý Klimaticko – energetický balíček do roku 2020 („2020 Climate & Energy package“). 

Cílem zde bylo snížit skleníkové plyny o 20 % (oproti hodnotám v roce 1990), dosažení 20% 

podílu obnovitelných zdrojů energie a snížení konečné spotřeby energie o 20 %. Splněno bylo 

pouze snížení emisí skleníkových plynů (o 22 %) [44]. Prvním nejbližším vytyčeným cílem je 

pokračování ve snižování emisí, a to minimálně o 55 % do roku 2030 [45]. 

 

Oblasti plánovaných opatření [46]: 

• Klima – Primárním cílem je, aby EU v roce 2050 byla klimaticky neutrální. Tento 

požadavek přímo ovlivňuje oblasti zmíněné níže. Vše má být zastřešeno plánovaným 

zákonem o klimatu. 

• Energetika – Cílem je snížení emisí skleníkových plynů v EU při výrobě a využívání 

energií. 

• Budovy – Dále se jedná o renovace budov s cílem snížení nákladů na provoz a spotřeb. 

• Průmysl – V tomto odvětví se jedná o významnou podporu průmyslu ve vývoji 

nových technologií podporujících snížení energetické náročnosti a emisí. 

• Mobilita – Zavádění čistších a levnějších forem soukromé a veřejné dopravy je taktéž 

požadavkem k naplnění vytyčeného cíle. 

Zmiňované vybrané metody mohou být především prospěšné v oblastech energetiky, 

průmyslu a správy budov k docílení energetických úspor nebo i odhalení možných cest ke 

snížení zátěže pro životní prostředí. 

Jak již bylo zmíněno, jednotlivá vodítka mají být teprve představena, avšak z článku [47] 

nebo i zdroje [42] lze soudit, že hlavním cílem bude především podpora vývoje nových 

technologií, podpora elektromobility, využití biomasy a obnovitelných zdrojů energie. Je 

otázkou, jakým směrem budou vodítka cílená a jaká bude strategie jejich implementace.  

Avšak jak již bylo popsáno výše, zavádění opatření v konkrétních provozech s cílem 

dosažení zlepšení procesu je velmi individuální pro daný typ provozu. Z toho plyne, že míra 

poklesu emisí nebo snížení energetické náročnosti nelze obecně jasně definovat. 
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Lze tedy očekávat, že především se bude jednat o finanční podporu pro rozvoj těchto 

opatření s danými požadavky s tím, že jakou cestou k těmto cílům dojít bude na jednotlivých 

provozech. V této situaci se pak ukazuje jako možná varianta zvolení jedné (nebo kombinace) 

zmiňovaných metod. 

3.1 Dopad plánu Zelená dohoda na ČR 

Následují informace ohledně dopadu Plánu na ČR jsou čerpány z vyjádření Svazu průmyslu 

a dopravy, které jsou uvedeny v článku [43]. 

Pro český průmysl by tento Plán mohl být novou příležitostí, ale může s sebou nést i řadu 

komplikací. Aktuálně se Svaz průmyslu snaží být aktivním a konstruktivním partnerem diskuse 

okolo související politiky a možností zavádění do praxe. Zásadní faktorem bude, aby byly 

respektovány reálné možnosti transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku s ohledem na 

dostupné technologie, investiční cykly a nedošlo k podlomení mezinárodní 

konkurenceschopnosti českého průmyslu. 

„Dosažení cílů Zelené dohody bude vyžadovat zásadní a komplexní změnu české energetiky. 

Výstavba nových zdrojů energie, které nahradí postupně vyřazované elektrárny, bude 

vyžadovat investování značných finančních prostředků. Podstatné změny budou probíhat také 

v důležitých průmyslových větvích ČR, včetně jejich dodavatelských řetězců a návazných 

sektorů.“ [43] 

Podle Svazu je důležité, aby byly vypracovány kvalitní studie dopadů se zahrnutím 

národních specifik a odlišných výchozích podmínek jednotlivých států, které budou zahrnovat 

dopady na spotřebitele, veřejné rozpočty apod. Dále má připomínku u tvorby dokumentů Plánu: 

„Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje, že legislativní a nelegislativní dokumenty jsou 

připravovány v době, kdy ještě nedošlo ani k plné implementaci legislativy z balíčku Čistá 

energie pro všechny Evropany a nebyly vyhodnoceny její reálné efekty v době po schválení 

emisních cílů.“ [43] Tento balíček byl zaměřen na trh s elektřinou. Jednalo se o předpisy, které 

měly podpořit přeshraniční obchod s elektřinou a integrovat větší objem obnovitelné energie 

do evropské sítě [48]. 

Z uvedených informací plyne, že plánovaný harmonogram je vnímán jako napjatý a velmi 

rizikový pro zpracování dokumentů, které by se měly především opírat o analýzy dopadů a 

názory odborníků. Zohlednění potřeb a možností jednotlivých oblastí průmyslu musí dle Svazu 

převážit nad snahou přijmout rychlá rozhodnutí: „Navrhovaná opatření musí být maximálně 

nákladově efektivní a nesmí být v rozporu s udržitelností sociální politiky a 

konkurenceschopnosti hospodářství členských států.“ [43] 

V návaznosti na tyto poznatky bylo uvedeno několik požadavků pro naplnění Plánu. Jedná 

se například o požadavky jako nepředepisovat technologie, ale respektovat dostupné možnosti 

v daném sektoru nebo zvýšit aktivitu v globální spoluprací (především s Čínou a USA). Také 

je zde uvedeno možné riziko přesunu velké části průmyslu z EU do třetích zemí a s tím 

související ztráta průmyslové základny. [43] 

Uvedené informace ze zdroje [43] potvrzují také články [49] a [50].  
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3.2 Cesta jednotlivých průmyslových sektorů k dosažení 

klimatické neutrality 

Následující příklady nastiňují možnosti implementace nových technologií v rámci dosažení 

cílů Zelené dohody. Příklady sektorů jsou čerpány ze zdroje [43]. 

• Chemický průmysl 

Tento sektor je energeticky vysoce náročný a patří mezi klíčová odvětví ekonomiky. Pro 

chemický průmysl je zásadní řešení nakládání s teplem a elektrickou energie v souladu s 

novými podmínkami pro energetický sektor. Znamená to maximální podporu využití 

dekarbonizovaných a obnovitelných zdrojů energie, nasazení nových technologií např. 

technologie Power-to-X, čímž je myšlen převod elektřiny na jinou formu energie. Power-to-X 

je významnou oblastí dalšího směřování potenciálu chemického průmyslu s následným 

využitím energeticky perspektivních produktů (vodík, čpavek, metanol, ethanol aj.). 

• Papírenský průmysl 

Papírenský průmysl patří k odvětvím, který výhradně využívá obnovitelné zdroje (dřevo) a 

sběrový papír. Veškeré odpady ze zpracování (kůra apod.) jsou využívany k výrobě energie 

nebo kompostů. Navíc technologie zpracování dřeva využívá termickou recyklaci procesních 

chemikálií s energetickým využitím tepla přímo v závodech. Papírenský průmysl spatřuje 

možnost v optimalizaci využívání surovin, tak i odpadů vzniklých při výrobě. Dále bude muset 

dojít ke změně technologií jako je např. výroba buničin (materiál používaný na výrobu papíru), 

jejíž výzkum bude vyžadovat nemalé investiční náklady.  

• Plynárenství 

Cíl dosáhnout dekarbonizace sektoru plynárenství je podmíněn rozvojem 

dekarbonizovaných a obnovitelných plynů (zelený a modrý vodík, syntetický metan, biometan) 

a nasazením nových technologií. Těmto technologiím se říká Power – to – gas (přeměna 

elektrické energie na plyn) nebo sector coupling (integrace procesů k využití možných 

synergií). 

Výhodou těchto obnovitelných plynů je jejich šetrnější výroba. U modrého vodíku se jedná 

o výrobu, při které se emise oxidu uhličitého zachytávají pomocí CCS (Carbon Capture and 

Storage). Zelený vodík je oproti modrému vyráběn z obnovitelných zdrojů a při výrobě 

neuvolňuje skleníkové plyny, jeho výroba je ale nákladná [51]. 

• Teplárenství 

Do budoucna je třeba počítat s postupným přechodem od uhlí k palivům s nižšími měrnými 

emisemi oxidu uhličitého, zejména k biomase, energeticky využitelným odpadům a zemnímu 

plynu. Dosažení nulových emisí v teplárenství do roku 2050 bude velmi obtížné a bude mimo 

jiné záviset na rozvoji využívání dekarbonizovaných a obnovitelných plynů. 

 

Ve zmiňovaných oblastech vždy vystupuje potřeba pracovat s teplem a energiemi (např. 

termickou recyklací procesních chemikálií nebo integrací procesu plynárny). Představené 

sektory jsou bezpochyby vhodné pro další aplikaci metod Pinch analýza, Debottlenecking a 

Energetický managment.  
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4 Diskuse 

Důvodem, proč byly vybrány tři konkrétní metody bylo, že první varianta, jak zpracovat 

zadané téma se ukázala jako nevhodná. Původní myšlenkou bylo vybrat několik z desítek  

publikovaných případů, kde bylo docíleno zlepšení pomocí různých přístupů a z nich pak 

vyvodit jejich kategorizaci a společné definice daných metod. Následně by se dalo pokračovat 

v definování vodítek k použití konkrétní metody pro daný typ procesu. Tento postup se však 

ukázal jako nevhodný především z důvodu, že by již vyžadoval kvalitní zkušenosti v této 

problematice a také by svou obsahovou stránkou daleko převyšoval úroveň bakalářské práce. 

Navíc nastavení jasných vodítek volby metody pro daný typ procesu není zcela jasné. Pro 

docílení konkrétního zlepšení bude vždy klíčové posouzení situace zkušeným technikem. I přes 

to bylo uvedeno několik základních podnětů, o kterých pojednává kap. 2.4. 

Kap. 3 dále pojednávala o potenciálním uplatnění studovaných metod v rámci Plánu EU 

k docílení klimatické neutrality. Z uvedených informací v této kapitole a názorů v odborném 

článku [47], případně vyjádření Svazu českého průmyslu [43] je patrné, že významnou roli 

hraje politický kontext celé strategie. Přitom je zřejmé, že jde o cíle, které jsou do budoucích 

let důležité. Určitě lze říct, že by vodítka k praktické realizovatelnosti měli přinášet především 

odborníci v daných průmyslových oblastech, přičemž by měli vést dialog s výzkumným 

sektorem. 

Na závěr této diskuse chci uvést, že jiná česká závěrečná práce s cílem shrnout metody 

zlepšování procesů nebyla nalezena. Většinou se vyskytují práce, ve kterých je detailněji 

popsána metoda a následně je použita na konkrétní případ (např. [15; 19]). Předložená práce 

tedy může být užitečná pro úvodní teoretický vstup do problematiky zlepšování procesu, pro 

seznámení s vybranými metodami a také aktuálními ambicemi EU. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo systematické představení současných přístupů ke snižování 

spotřeby a energie v průmyslových procesech a jejich kategorizace. Dalším cílem bylo 

zhodnocení přístupů, resp. metod z pohledu jejich praktické aplikovatelnosti s formulací 

vodítek pro správnou volbu metody pro konkrétní typ procesu. 

Úvodní kapitola představila motivaci práce a základní východiska pro uchopení 

problematiky zlepšování procesů. Byly zde uvedeny základní pojmy jako Proces a jeho 

Zlepšování a s nimi spojené přístupy Optimalizace, Debottlenecking a Integrace.  

Pro aplikaci těchto přístupů slouží mimo jiné tři základní metody (kap. 2): Pinch analýza, 

Debottlenecking a Energetický managment. Byl představen základní princip jednotlivých 

metod, možnosti jejich aplikace a uvedeny byly i úspěšné příklady jejich implementace. Metody 

se v určitých částech postupu překrývají, avšak hlavním cílem je vždy dosáhnout nižší 

energetické náročnosti nebo odhalit neefektivní místa procesu. 

Pinch analýza (kap. 2.1) je založena na tvorbě kompozitních křivek a přínosem může být 

jak pro stávající proces, tak pro návrh nové výměníkové sítě. Uplatnění tedy nachází při analýze 

energetických toků v pozadí průmyslového procesu. Publikované studie potvrzují, že metoda 

je mezi výzkumnými pracovníky velmi populární. Její reálný přínos u konkrétních 

průmyslových procesů je ale publikován zřídka.  

U metody Debottlenecking (kap. 2.2) spojené s tvorbou komplexního modelu je nutno 

zvažovat, zda se její implementace v konkrétním případě vyplatí. Tvorba kvalitního modelu je 

náročný úkol vyžadující znalost daného procesu a komunikaci s místními techniky. Úspěšná 

identifikace systému umožňující definici úzkého hrdla procesu může mít dopad na celý sektor, 

jak dokazuje případová studie z oblasti výroby kakaa, kde byly výsledky debottleneckingu 

jednoho podniku přeneseny do stovek dalších provozů. 

Energetický managment (kap. 2.3) opírající se o normu ISO 50 001 je aplikovatelný 

prakticky na každý podnik nebo komplex budov. Jeho uplatnění je široké a zahrnuje kromě 

výrobních procesů i správu budov. Realizován je pomocí důsledného monitoringu spotřeb, 

pravidelných interních auditů a nových provozních postupů. Norma uvádí řadu koncepčních 

požadavků, avšak neposkytuje vodítka k jejich naplnění. Tento handicap vyplývá 

z univerzálnosti a široké oblasti použitelnosti této metody. Nejlepších výsledků dosahuje 

Energetický management u podniků, které se souvislosti s touto metodou poprvé zaměřili na 

svoji energetickou náročnost. 

Pro každou metodu je důležité definovat oblast její využitelnosti. Možná vodítka pro volbu 

konkrétní metody zahrnují investiční náklady, časovou náročnost, velikost procesů apod. 

Všechny tři diskutované metody mohou významně přispět k naplnění strategie EU v oblasti 

energetické a environmentální udržitelnosti. Aktuální plán EU Zelená dohoda představuje 

cílené oblasti pro zavádění nových opatření: Klima, Energetika, Budovy, Průmysl a Mobilita. 

Plán je velmi ambiciózní a v současné době se teprve koncipuje. Konkrétní vodítka pro průmysl 

mají být teprve představena, avšak už nyní je zřejmé, že nejvíce bude cíleno např. na vývoj a 

aplikaci nových technologií jako jsou Power – X nebo Power – gas, jejichž hlavní vlastnosti 

jsou převod elektřiny na jinou formu energie (např. na dekarbonizované a obnovitelné plyny).  
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Svaz průmyslu a dopravy ČR se snaží být aktivním a konstruktivním partnerem diskuse. 

V souvislosti s uvedením ambiciózního cíle ale upozorňuje na možné problémy a požaduje 

vypracování doplňujících odborných studií. Konkrétní požadavky Svazu jsou spojeny např. s 

nevhodností předepisovat konkrétní technologie, ale dát prostor k využití dostupných možností 

v daném čase a místě. 

Sektory průmyslu jako jsou Chemický průmysl, Papírenský průmysl, Plynárenství a 

Teplárenství budou jedny z možných oblastí, kde zavádět tyto nové technologie bude přínosem. 

Díky zmiňovaným sektorům a uvedeným studiím lze očekávat, že představené metody 

mohou být v průmyslu silným nástrojem do následujících let.  

 

Pro naplnění maximálního potenciálu této práce by bylo možné aplikovat nabyté poznatky 

na konkrétní případ a detailně jej rozebrat. V tomto směru se nabízí např. porovnat přístupy a 

výsledky Pinch analýzy oproti Debottleneckingu a rozšířit tak práci o praktickou část. V dalších 

závěrečných pracích na téma zlepšování procesu by se dalo zabývat problematikou tvorby 

modelů včetně validací vstupních a výstupních dat. 
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