
dovolte mi, abych Vás touto formou seznámil s jedenáctiletou historií naší firmy MIP, spol. s r. o., Velká nad Veličkou. Firma MIP byla 
založena v roce 1992. Název firmy je zkratkou úvodních písmen “Monitoring of Industrial Processes”, tedy “Monitorování výrobních 
procesů”, což je nosný výrobní program firmy. A to jak z hlediska technického vybavení (měřící zařízení, sběr dat v technologii, vybavení 
rozvoden a dispečinků, sítě, počítače, rádiové přenosy), tak i programového vybavení (zpracování dat, vizualizace technologických 
procesů, archivace, atd.) instalovaných systémů.

Firma sídlí ve Velké nad Veličkou, na 
východní Moravě, v okrese Hodonín. Oddělení 
automatizace bylo po vzniku firmy zřízeno v 
Brně v Králově Poli. V roce 1995 se pracoviště 
automatizace přestěhovalo do Svitav, nejdříve 
do pronajatých kancelářských a výrobních 
p r o s t o r ,  p o s l é z e  d o  v l a s t n í h o  
zrekonstruovaného objektu.

Prvními realizovanými projekty byly 
systémy sledování kvality uhlí na lokalitě lomu 
Doly Nástup Tušimice, Severočeské doly, a. s., 
a elektrárně Počerady. V obou případech se 
jednalo o dodávku sběru dat (snímání stavů 
zařízení technologie, měření popeloměrů a 
pásových vah), přenos snímaných dat (síť 
technologických stanic, rádiový bezdrátový 
přenos z uhelných rypadel, přenos po 
metalickém a optickém vedení), zpracování, 
archivaci a bilancování měřených informací pro 
řízení kvality uhlí. V aplikaci na lomu se jednalo 
o řízení těžby, míchání a skládkování uhlí za 
účelem expedice požadovaných druhů uhlí o 
předepsaných kvalitativních parametrech.
V aplikaci na elektrárně pak řízení zauhlování 
skládek a kotlových zásobníků uhlí. Proměnlivé 
kvalitě dosahuje řízeným zakládáním metodou 
windrow nebo sypaným kuželem a následným 
odběrem stabilní kvality expedovaného uhlí.

V oblasti řízení dopravních systémů bylo 
realizováno řízení technologie drtících linek, 
velkokapacitní skládky, homogenizační skládky 
a drtírny a třídírny uhlí na lokalitě lomu Doly 
Nástup Tušimice, Severočeské doly, a. s.. 
Řídící systém byl kompletní dodávkou 
stavebního, technického a programového 
vybavení dispečinku a řízení technologie 
dopravy a zpracování uhlí.

Zařízení technologie jsou v systémech 
MIP řízena distribuovaným systémem 
technologických stanic výrobců Allen Bradley, 
Siemans (Simatic), Schneider elektric 
(Modicon) a Mitsubishi, komunikujících po 
bezdrátových (rádiových), metalických nebo 
optických sítích interním protokolem, Ethernet, 
ProfiBus, atd.

Programové vybavení monitorovacích 
(informačních) a řídících systémů je 
realizováno na vlastních vývojových 

prostředcích firmy MIP nebo je užito 
standardních vizualizačních programů (Citect 
výrobce CIT Austrálie, Wonderware InTouch, 
atd.). Ke správě dat se užívá souborových nebo 
databázových serverů (Microsoft SQL, 
Industrial SQL, Oracle, atd.), na sítích LAN s 
operačním systémem UNIX, Novell, Windows. 

Novinkou výrobního programu naší firmy 
je zařízení MATREX pro plně automatické, 
bezobs lužné,  nedest ruk t ivn í  měření  
chemického složení sypkých materiálů, v 
aplikaci měření obsahu síry a popela v uhlí. Toto 
zařízení využívá konstrukce klasického 
vzorkovacího zařízení s doplněním o měřící 
jednotku, která vyhodnocuje chemické složení 
odebraného vzorku materiálu (uhlí) metodou 
rentgenfluorescenční analýzy.

V oblasti internetových aplikací může 
firma MIP nabídnout tvorbu presentačních a 
reklamních webových stránek.

V zahraničí je naše firma zastoupena 
firmou Škodaexport, a. s., Praha, a firmou 
CZECHPOL ENERGY, spol. s r. o., Praha.

Firma MIP realizovala dodávky těmto svým zákazníkům:
Doly Nástup Tušimice, Severočeské doly, a. s., Chomutov  •  Doly Bílina, Severočeské doly, a. s., Chomutov Divize Jiří, Sokolovská uhelná, a. s., Sokolov Divize 
Družba, Sokolovská uhelná, a. s., Sokolov  •  Závod Kopisty, Mostecká uhelná, a. s., Most  •  Lom Vršany, Mostecká uhelná, a. s., Most  •  Důl Petřvald, OKD, a. s., Ostrava  
•  Elektrárna Počerady, ČEZ, a. s., Počerady  •  Elektrárna Poříčí, ČEZ, a. s., Trutnov  •  Elektrárna SOMA, TEK, Turecko  •  Elektrárna Burštýn, Ukrajina  •  Dalkia Morava, 
a. s., Ostrava  •  EZ, a. s., Praha  •  Klement, a. s., Řehlovice - Hliňany  •  První Elektro, a. s., Chomutov  •  Vitkovice Prodeco, a. s., Teplice  •  ZAT Control Systems, a. s., 
Příbram  •  I and C Energo, a. s., Třebíč  •  Sokolovské strojírny, a. s., Sokolov  •  Warman, Brno  •  Koder, Teplice  •  Butrex, spol. s r. o., Teplice  •  BPO, spol. s r. o., Ostrov  
•  Škoda, a. s., Praha  •  Škodaexport, a. s., Praha  •  CZECHPOL ENERGY, spol. s r. o., Praha

  •    •  

Firma MIP spolupracuje v rámci svých dodávek s těmito partnery a subdodavateli:
Amsoft, spol. s r. o., Ostrava  dodávky elektrovybavení a řídících systémů První Elektro, a. s., Chomutov  dodávky 
elektrovybavení a řídících systémů  •  ZAT Control Systems, a. s., Příbram  dodávky elektrovybavení a řídících systémů  
•  ENELEX, spol. s r. o., Chvaletice  dodávky popeloměrů a kamerových systémů  •  Schenck, spol. s r. o., Praha  
dodávky pásových, kolejových a automobilových vah  •  AutoCont Control Systems, spol. s r. o., Ostrava  dodávky 
výpočetní techniky, technologických stanic, programového vybavení  •  RACOM, spol. s r. o., Nové Město na Moravě  
rádiové komunikace  •  KAISER DATA, spol. s r. o., Chrudim  dodávky výpočetní techniky, sítí a přenosové techniky  •  
NOWATRON Elektronik, spol. s r. o., Brno  dodávky projekční a výpočetní techniky  •  Alva, spol. s r. o., Sokolov  
dodávky výpočetní techniky  •  3NET, a. s., Teplice  dodávky výpočetní techniky  •  DAQUAS, spol. s r. o., Praha  
dodávky programového vybavení  •  PCS, spol. s r. o., Praha  dodávky měřících zařízení  •  PAR, spol. s r. o., Praha  
dodávky měřících zařízení  •  LECO, spol. s r. o., Plzeň  dodávky měřících zařízení  •  APC, Německo - dodávky 
měřících zařízení  •  FESTO, spol. s r. o., Praha  dodávky pneumatiky, technologických stanic  •  DAP, spol. s r. o., Brno  
dodávky sledování zatížení ocelových konstrukcí  •  TMT, spol. s r. o., Chrudim  strojní dodávky  •  SD - 1. strojírenská, 
a. s., Chomutov  strojní dodávky  •  TOS, a. s., Znojmo  strojní dodávky  •  Jeřábek, Ketkovice  strojní dodávky

  •  

Firma MIP je rovněž dodavatelem 
vzorkovacích zařízení sypkých materiálů s 
úpravou odebraného vzorku (např. uhlí). 
Vzorkovací zařízení odebírá vzorek z přesypu 
nebo přímo z dopravníkového pásu. Odebraný 
vzorek se dále zpracovává až na požadovanou 
zrnitost a výstupní množství vzorku. Toto 
zpracování odpovídá plně příslušným 
předpisům a normám tak, že lze vzorkovací 
zařízení vybavit atestem a užít jej pro 
vzorkování v dodavatelsko-odběratelských 
vztazích. Jednotlivé realizace těchto zařízení 
jsou popsány v referencích naší firmy.

Mimo dodávek vzorkovacích zařízení se 
naše strojní oddělení zabývá instalací 
pásových kontinuálních vah.

Využitím těchto systémů v reálné praxi 
se ukázala účelnost vložených prostředků do 
systémů řízení kvality uhlí. Nejen že došlo k 
rozšíření stávajících systémů (propojení s 
geomodelem a báňským modelem lokality lomu 
a s centrální laboratoří, doplnění  agendy 
vážení na kolejových vahách na nakladacích 
stanicích a agendy evidence vzorků měřeného 
popela a síry na rychloanalýzách PAR a LECO, 
napojení na ekonomicko organizační agendu 
podniku) a jejich modernizaci, ale systémy 
sledování kvality uhlí se rozšířily na další 
lokality dolů a elektrárny (Divize Jiří a Divize 
Družba - Sokolovská uhelná, a. s., Doly Bílina

i v části Úpravny uhlí Ledvice - Severočeské 
doly, a. s., Závod Kopisty a lom Vršany - 
Mostecká uhelná, a. s., důl Petřvald - OKD 
Ostrava, elektrárna SOMA - TEK Turecko). 
Některé tyto další aplikace řídí  rozdělovací 
klapky těživa (automatické rozdělení uhlí a 
skrývky), jsou doplněny o funkce kalibrace 
měřících čidel, monitorování stavu hromad 
skládek, sledováním polohy rypadel a 
skládkových strojů pomocí GPS, agendou 
expedice automobilových vah, zařízením pro 
kontinuální nedestruktivní měření obsahu síry 
(síroměry), atd. Novinkou je realizace 
sledování stavu hromad homogenizační 
skládky na lokalitě lomu Doly Nástup Tušimice, 
kde se ze vstupního uhlí z různých partií lomu o 
proměnlivé kvali tě dosahuje řízeným 
zakládáním metodou windrow nebo sypaným 
kuželem a následným odběrem stabilní kvality 
expedovaného uhlí.

Dipl. Ing. Jiří Slovák
Ředitel firmy MIP, spol. s r.o.

Vážení obchodní přátelé,



Dipl. Ing. Jiří Slovák
ředitel a zakladatel firmy

Dipl. Ing. Luboš Smělý
vedoucí odd. automatizace
(zaměstnán od roku 1993)

Jiří Vavruška
programátor - analytik

pracovník odd. automatizace
(zaměstnán od roku 1996)

Libor Truhlář
programátor - analytik
pracovník odd. automatizace
(zaměstnán od roku 1998)

Dipl. Ing. Daniela Slováková
pracovnice finančního oddělení

(zaměstnána od roku 1992)

Milan Hladký
programátor - analytik

pracovník odd. automatizace
(zaměstnán od roku 1997)

Leoš Vancl
samostatný projektant
pracovník strojního oddělení
(zaměstnán od roku 2000)

Monika Tichá
odborná asistentka

(zaměstnána od roku 1997)

Galerie předních pracovníků firmy MIP

Nově rekonstruované prostory odd. automatizace MIP ve Svitavách

Sponzorská činnost firmy MIP

Firma MIP pravidelně přispívá  finančními dary na provoz Kojeneckého 
ústavu ve Svitavách. Vložené prostředky jsou investovány do technického 
zařízení ústavu a na nákup léčebných přístrojů. 

Kojenecký ústav je umístěn na kraji města Svitav v objektu obklopeném 
zahradou. V ústavu jsou umísťovány děti do 3 let věku a jejich počet se 
pohybuje mezi 30 až 40.

Větší investiční akcí ústavu bylo vybudování bazénu pro děti v zahradě, s 
možností jeho zakrytí posuvným průhledným bazénovým přístřeškem.

Adresa: Kojenecký ústav, U kojeneckého ústavu 2, 568 02 Svitavy, Tel. 461 535 131.



Svitavy Velká n/V

Litomyšl

Polička

Č. Třebová

M. Třebová

Brno

U. Hradiště

SR

Oddělení automatizace:

MIP, spol. s r.o.
Dr. E. Beneše 5
568 02  Svitavy
Česká republika

Tel./fax: +420 461 541 108
              +420 602 446 586
e-mail: mipsy@mipsro.cz

Sídlo firmy:

MIP, spol. s r.o.
Velká nad Veličkou 628
696 74  Velká nad Veličkou
Česká republika

Tel./fax: +420 518 329 631
e-mail: 
web: 

mipvnv@mipsro.cz
www.mipsro.cz



Mcrnitmrffiffi Vmwpí a rfr#í*í syst*rny prurffiys l*vytrrT prmpm*mnm

Řioici systémy byly dodány v rťrzném rozsahu dleV oblasti Ídících systém technologick ch procesťr
se p edevším jedná otyto produktyfirmy MlP:

ízení pásové dopravy materiálu (jedna z našich
aplikací obsahuje ízeni 120 dopravníkov ch
za ízení a navazující tech nolog ie , mě en í v
zásobnících nakládku materiálu, atd.,
umístěn ch v halách s velmi velkou prašností a
dále na ploše lokality cca 2 km' ), lokalita Doly
Nástup Tu šimice, ČR,

ízení linky na v robu chemicky odoln ch
obkladov ch materiálťr, včetně vypalovacÍch pecí
(Vsetín ),

ízení za ízení na odběr a pravu sypk ch vzorkťr
materiál (povrchové a hlubinné doly Čn a
Ukajina),

ízení manipulátor a dopravy ocelov ch lahví
(Vítkovice, ostrava),

regulace sušení a doprava směsív rotačních pecích
prov rob u such ch omítkov ch směsí,

ízení t ídícíc h linek na velk ch poštách a P PL,
ízenív tah ,

vzdálené rádio vé ízení čerpacích stanic,
ízení dopravy pneumatik (Barum Continental,

Otrokovice),
ízení montážní linky pro v robu automobilorn ch

sedaček ( Johnson control, B ratislava ),
ízení zaváŽky do pece pro v robu minerálních

izolaěních materiálŮ (Glivice, Gulfiber, Polská
republika),

ízení zauhlovánÍ elektrárny z hlediska poŽadované
kvalityuh lí(elektrárna SoMA, Turecko), atd.

MlP spol. s r. o'' Velká nad Veličkou
Velká nad Veličkotl 628
696 74 Velká nad Veličkou
tel./Íax 518 329 631, 602 336 695
e-mai l : ry"l 

j py rl v {ri} l l ulJ ;l i l { 1i;,l' {.l/í

http :' \,,triVW" ruipurn u.:r

odděleni automatizace

tel.ffax 461 541 108, 602 446 586
e-mail: t r t[ il r;rY #il r r rillil, t* ,;, ;

aplikace v kompletu od projektu, elektro
vybavení (ěidla, rozvaděče, ídící stanice,
napájení, kabeláŽe), dispečinku věetně v početn í
a zobrazovací techniky (monitory a velkoplošné
proje ktory techn ologick ch schémat),
programového vybavení ízeni i vizualizace na
dispečinku. Dále pak navazující informační
agendy sledování produkce, exped ice, vstupŮ do
v roby a snímkťr práce jednotliv ch zaÍÍzení.

Techn o log i cká zaizení js o u ov lád án a d i strib u ovan m
systém em ídících stanic v robcťr A llen Bradley,
Siemens (Simatic), Schneider elektric
(Modicon) a Mits u bish i. Tech nologické a
informační sítě jsou ešeny bezdrátově (rádiové,
mikrovlnné a infraěervené p enosy) i drátově
(metalické a optické kabely).

Vlastn í p rogramové vybaven í d ispečin kťr ,
operátorsk ch stanic a vizualizacl
technologick ch procesŮ je vytvo eno ve
vizualizačních systémech ViP (Festo,
Rakou sko), Citect (clT, Austrálie), RSView
(Rockwell, Německo) a vlastních programov ch
produktech naší firmy s napojením na
databázové archivy souborov ch server (síťov
operaění systém UNlX, Novell, Windows NT)
nebo d atabázísQL ( o RAc LE).

V oblasti informačnich systémťr izen. v roby se
jedná p eclevšim o komplex izeni p ipravy a
prŮběhtl v roby, expedice a nakládky
produkovaného materiálu a vyrobkťr (nap .

systémy pro izeni kvality vyroby a expedice
uhli by|y instalovan na čty ech největšich
povrchov ch dolech CR a elektrárnách
detailně uvedeno v reÍerencich našifirmy}'

ffi m'ryfi nm ffi.ffi'T ffit

V oblasti prezentace Vaši firmy si Vám dále
dovolujeme nabidnout tvorbu internetov ch
aplikaci a webovych stránek.



Vzorkova če

Vzorkovače paliva jsou strojn í za ízeni
usporádaná do technologick ch Iinek, která odebírají
hrub vzorek uhlí nebo jiného kusovitého materiálu z
dopravního pá su nebo p esy pu, a d ále jej z pracovávají
dle poŽadavk zákaznÍl<a na konecn vzorek pro
laboratorní rozbory. Konstrukční usporádání
vzorkovačťr je plně v souladu s Čsn 441304 a |So
9411-1, coŽ je nezbytná podmínka p i provádění
atestace yzorkovací linky znalcem v oboru jakosti
vzorkování a zkoušení paliva. Atest pak slouŽí pro
uznání vzorkťr jako podkladu p i ešení odběratelsko
dodavatelsk ch vztah v kvalitě dodávaného paliva
(u h lí). Zaízení rovn ěŽ od pov íd á Zákonu č .22197 S b. o
tgchnich ch poŽadavcích na v robky a Na ízenív!ády
Ceské republiky vydaném na jeho základě, dáIe pak
Vyhl č,.22198 Sb. a 5/98 sb.

Některé podrobnosti ke konstrukci a funkci
vzorkovač :

Vzorky těŽeného nebo energetického uhlí se
odebírají dle místních podmínek, bud' rotačním
odběrem z jedoucího dopravníkového pásu nebo
korečkov m odběrem z p esypu'

Provoz vzorkovače je ízen z jednoho rozvaděče
a je provozován vručním nebo automatickém reŽimu"

Ruční reŽim se pouŽívá pro se izování
jednotliv ch agregátťr, pop ípadě pro granulornetrii.
BěŽně vzorkovač pracuje V p!ně automatickém
bezobsluŽném reŽimu.

Vzorkovač lze p ipojit dáIe do ridiciho sysému
technologie pásové dopravy a nakládky uhli nebo
dalšiho informačniho systému (systém sledováni
kvality expedovaného uhli, systém evidence
expedice. laborato podniku 

" atd.), kteremu poskytuje
informace o stavu vzarkovače, poruchov1i'ch
hlášen ich, odb ěrech, atd .

Vzorkovače se instaluji jak do stávajÍcich
technologick1ich celkťl (hal a nakládacich stanic). tak i

primo do technologie k dálkové pásové dopravě a
skládkám.

Referen ce

Severočes ké doly, a.s. Doly Bílina, ČR
_ Automatická vzorkovací stanice s korečkov m

odběrem na páse N5,
- Automatická vzorkovací stanice s korečkov m

odběrem na páse N6,
_ Automatická vzorkovací stanice s korečkov1 m

odběrem na vstupním páse na skládku mour '

Severočes ké doly, a's., Doly Nástup Tušim ice, ČR
_Automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem

0 40 mm/4500 (t/hod.) na vstupním páse Pd s2
na hom ogen izačn í sk ládku.

_Automatická vzorkovací stanice s rotacním odběrem
0 40 m rn/5000 (Uhod ') na v stupn ím páse Pd s6
z homo gen izační sklá dky'

Sokolovská uhelná, a.s. Lom J i í, ČR
-Automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem

0 40 mm/1200 (t/hod') a odběr 0 350 m ml1200
(t/hod.) na vstupním páse na nakládací stanici
NSllPd c2.

_Automatická vzokovací stanice s rotačním odběrem
0 40 m ml1200 (t/hod.) a odběr 0 350 mm/1200
(t/hod.)'na vstupním páse na nakládací stanici
NSil Pd D7.

_Automatická vzokovací stanice s rotačním odběrem
0 40 m ml1200 (t/hod') a odběr 0 350 m ml120a
(t/hod.) na vstupním páse na nakládací stanici
NSlla PdA2.

- Ar-ltomatic ká vzorkovaci stanice s rotačnim odběrem
0 40 mm/1200 (t/hod.) a odběr 0 350 mml1200
(t/hod.) na vstupnim páse na nakládaci stanici
NSlla Pd 82.

Teplárna P ivoz, Dalkia Morava, a.s. ostrava, ČR
- Automatická vzorkovaci stanice s rotačnim odběrem

0 2a mm na páse, kter1i zau hluje kotlové
zásobn iky.

Mostecká u hetná, a.s., Č R
- Realizace 6 kusťl automatické vzorkovaci stanice

společ ně s TÚ Liberec.

PoběŽovice, ČR
- Realizace 2 kusťt automatické vzorkov aci stanice pro

odběr vzorkťl drcenéh o Živce.

Krásno, ČR
_ Realizace automatické vzorkovaci stanice pro odběr

vzorkťl drceného gran itr-l.

ElekÍrárna Burštyn, Ukrajina
- Dvě instalace automatické vzorkovaci stanice s

korečkovym odběrem na zauhlovacich pásech
elektrá rny.

Elektrárna Soma, Turec ko
- Zaizeni pro sledováni vstupnich vzorkŮ uhli na

e!ektrá rně Sorna. Tulrecko.
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