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P�íloha �. 1 

Definice pojm� a názvosloví pro za�ízení pásové dopravy na 
hn�douhelném povrchovém dole [15], [16].

1. Za�ízení dálkové pásové dopravy (dále jen za�ízení DPD) - technologický soubor 

dopravník� a technologického p�íslušenství jako nap�íklad pojízdná násypka, pásové 

váhy, shazovací v�z, zakládací v�z. 

2. Hnací buben – buben, který pohání pás. 

3. Napínací buben – pohyblivý buben používaný v napínacím za�ízení. 

4. P�ítla�ný buben – buben používaný pro vytvo�ení nezbytného úhlu styku (úhlu 

opásání) pásu na hnacím bubnu. 

5. Násypka – shromaž�ovací za�ízení pro materiál v nakládacím míst� dopravníku. 

6. Shrnova�, st�ra� – �isticí za�ízení, namontované pevn� nebo pružn� nap�í� ší�ky pásu 

nebo bubnu dopravníku, pro odstran�ní p�ilnavého materiálu. 

7. Korýtková vále�ková stolice – vále�ková stolice, která podepírá pás a udržuje ho ve 

tvaru korýtka. 

8. P�echodové vále�kové stolice – vále�kové stolice, které podepírají pás v p�echodové 

vzdálenosti, geometrie vále�k� v p�echodové vzdálenosti se m�že lišit tak, aby se mohl 

profil zm�nit z korýtkového na plochý. 

9. Nosná vále�ková stolice – vále�ky, které podepírají nosnou v�tev pásu. 

10. Spodní vále�ková stolice – vále�ky, které podepírají vratnou (prázdnou) v�tev pásu. 

11. Shazovací v�z – za�ízení na pohyblivém podvozku pro výstup materiálu ve zvoleném 

míst� pásového dopravníku. 

12. Pásový v�z zakládací (PVZ) – za�ízení na pohyblivém podvozku pro p�edávání nebo 

zakládání p�epravovaného materiálu. 

13. Pevné ochranné za�ízení – pevný ochranný kryt, který zabra�uje p�ístupu do 

nebezpe�né zóny ze všech stran. 

14. Pevný distan�ní ochranný kryt – pevný ochranný kryt, který zcela neuzavírá 

nebezpe�nou zónu, ale zabra�uje nebo omezuje p�ístup vlastnostmi svých rozm�r�
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a své vzdálenosti od nebezpe�né zóny, nap�. obvodový plot nebo tunelový ochranný 

kryt. 

15. Ochranný kryt místa náb�hu – kryt vložený do místa náb�hu, aby p�ímo ochránil 

toto místo. 

16. Bezpe�ná vzdálenost – vzdálenost jednoho metru, na kterou se osoba smí p�iblížit 

t�lem nebo nástroji k nezakrytým rotujícím nebo pohybujícím se �ástem strojního 

za�ízení, které je v chodu (provozu).  

17. Za�ízení které je v klidu (není v provozu) a není zajišt�no proti nepovolanému 

spušt�ní, je nutné považovat za za�ízení v chodu (provozu)! 

18. Provozovatel – organizace nebo organiza�ní jednotka, provozující za�ízení DPD. 

19. Uživatel – za uživatele je považován provozní úsek, osobou odpov�dnou za provoz 

DPD je vedoucí PÚ. 

20. Provozní �ád – sou�ást provozní dokumentace. M�že jím být i Návod k používání od 

výrobce, uznaný jako Pokyny pro obsluhu a údržbu. 

21. Kontrolní a dozor�í orgány - zam�stnanci pov��ení kontrolní a �ídící �inností v�etn�

orgán� státní správy. 

22. Technický dozor sm�ny (dozor�í orgán) – revírník provád�jící �ídící a kontrolní 

�innost (dle vyhl. �BÚ �.26/1989 Sb. §7 odst. (2) a) a podle ustanovení tohoto 

Provozního �ádu. 

23. Dispe�er DPD – kvalifikovaný pracovník (manipulant), který z �ídícího pracovišt� �ídí 

a ovládá provoz za�ízení DPD.  

24. Obsluhovatel DPD (také obsluha DPD) – pracovník vyškolený a zau�ený v obsluze 

za�ízení DPD. 

25. Kontrolní mobilní hlídka – skupina kvalifikovaných pracovník� profesí strojní 

a elektro, provád�jící na za�ízení DPD bez trvalé obsluhy veškeré úkony a kontroly 

nutné pro jeho provoz, v�etn� zahájení a ukon�ení provozu. 

26. Údržba za�ízení – �innost sm��ující k udržování za�ízení v provozuschopném 

a bezpe�ném stavu. Údržbou za�ízení jsou i p�edepsané prohlídky, zkoušky, kontroly 

revize a opravy za�ízení, jakož i montáž, demontáž �ástí za�ízení v rozsahu pot�ebném 

k provedení prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav za�ízení. 
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27. Pracovišt� – prostor ur�ený zam�stnanci k výkonu pracovní �innosti v�etn�

technických za�ízení v tomto prostoru, která souvisejí s ur�enou pracovní �inností. 

28. Provozní prostor – prostor ur�ený výrobcem, který je p�ístupný nebo dosažitelný 

všemi osobami bez otev�ení ochranných kryt�, aktivace bezpe�nostního vypínacího 

za�ízení nebo použití dalších prost�edk�. 

29. Dispe�erské stanovišt� – �ídící stanovišt� dispe�era DPD, na kterém jsou soust�ed�ny 

prvky pro ovládání a kontrolu stavu za�ízení DPD a dorozumívací za�ízení pro styk se 

stanovišti obsluhovatel�. 

30. Stanovišt� obsluhovatele – ur�ené pracovišt� na za�ízení DPD, kde se obsluhovatel 

p�evážn� zdržuje a na n�mž jsou umíst�ny prvky pro ovládání obsluhovaného úseku 

dopravní pásové linky a dorozumívací za�ízení pro styk s dispe�erským stanovišt�m. 

31. Zajišt�ní pracovišt� proti nepovolanému spušt�ní – soubor technicko organiza�ních 

opat�ení, provedených stanoveným zp�sobem pro zajišt�ní bezpe�nosti osob a za�ízení. 

Pro �ádné zajišt�ní pracovišt� musí být p�ed zapo�etím práce uskute�n�ny minimáln�

tyto úkony: 

a) Ohlášení zamýšleného zajišt�ní dispe�erovi DPD a vydání jeho souhlasu 

k provedení zajišt�ní pracovišt�, 

b) provedení silového zajišt�ní pracovišt� nebo zajišt�ní blokovacím p�epína�em, 

c) provedení zápis� o zajišt�ní do knih „Zajišt�ní pracovišt�“ na pohán�cí stanici 

a na �ídícím pracovišti DPD, 

d) zamezení náhodného odjišt�ní pracovišt� zápisem do „Knihy kontrol 

a manipulací“, vyv�šením výstražných tabulek s nápisem „Nezapínat – na 

za�ízení se pracuje“ a uzam�ením rozvodny - p�i silovém zajišt�ní, 

e) zamezení náhodného odjišt�ní pracovišt� uzamknutím ovládací sk�í�ky 

s blokovacím p�epína�em nebo blokovacího p�epína�e nezám�nným osobním 

visacím zámkem - p�i zajišt�ní blokovacím p�epína�em.  

32. Silové zajišt�ní (pohon�) pracovišt� – zp�sob zajišt�ní, kdy jsou manipulace nebo 

�innosti, vedoucí k zajišt�ní pracovišt� provedeny stanoveným zp�sobem v silových 

obvodech pro napájení pohon� daného a souvisejícího za�ízení (nap�íklad brzdy). 

Navíc mohou být provedena i opat�ení v p�íslušných ovládacích obvodech. 
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33. Zajišt�ní (pohon�) pracovišt� blokovacím p�epína�em – zp�sob zajišt�ní, kdy jsou 

manipulace, vedoucí k zajišt�ní pracovišt� stanoveným zp�sobem provedeny 

v ovládacích obvodech daného a souvisejícího za�ízení p�epnutím blokovacího 

p�epína�e do polohy “Zajišt�no”  

34. Blokovací p�epína� pro zajišt�ní pracovišt� – ovlada�, umíst�ný v ovládací sk�í�ce 

na ochozu pohán�cí stanice, kterým p�i jeho p�epnutí do polohy „Zajišt�no“ pov��ený 

zam�stnanec provede zajišt�ní pracovišt�. 

35. Poloha „Zajišt�no“ blokovacího p�epína�e pro zajišt�ní pracovišt� – stanovená 

a ozna�ená poloha, p�i níž je jeho kontakty odpojeno napájení stanovených ovládacích 

obvod�, ovládací obvody stanovených pohon� rozpojeny a uvedeno v �innost za�ízení 

pro hlídání zavle�ení nap�tí do stanovených ovládacích obvod�. Poloha „Zajišt�no“ je 

pak indikována svitem signálky �ervené barvy, umíst�né na p�íslušné ovládací sk�í�ce 

s blokovacím p�epína�em nebo v její bezprost�ední blízkosti. 

36. Polohy blokovacího p�epína�e, umož�ující provoz pásového dopravníku – 

stanovené a ozna�ené polohy, ve kterých není provedeno zajišt�ní pohon�. Umož�ují 

provoz pásových dopravník� v r�zných režimech. Základním režimem je „Ovládání 

z STC“ (z velínu, z �ídicího pracovišt�). Ostatní režimy umož�ují provoz pásového 

dopravníku s omezeními r�zného rozsahu. Všechny provozní polohy jsou souhrnn�

indikovány svitem signálky zelené barvy „Odjišt�no“, umíst�né na p�íslušné ovládací 

sk�í�ce s blokovacím p�epína�em nebo v její bezprost�ední blízkosti. 

37. Za�ízení pro hlídání zavle�ení nap�tí do stanovených ovládacích obvod� – soubor 

technických za�ízení, která v p�ípad� zavle�ení nap�tí do stanovených ovládacích 

obvod� p�i zajišt�ní blokovacím p�epína�em uvede do vypnutého stavu nad�azenou 

napájecí soustavu. 

38. Signalizace stavu zajišt�ní (odjišt�ní) pracovišt� blokovacím p�epína�em – 

signaliza�ní za�ízení pomocí dvou signálek, umíst�ných v p�íslušné ovládací sk�í�ce 

s blokovacím p�epína�em, nebo v její bezprost�ední blízkosti. Slouží k informaci osob 

o stavu zajišt�ní �i nezajišt�ní pracovišt� (pohon�), hlavn� p�i již uzam�ené ovládací 

sk�í�ce, kdy není p�ístup k blokovacímu p�epína�i. Svit signálky �ervené barvy 

indikuje stav „Zajišt�no“, svit signálky zelené barvy indikuje stav „Odjišt�no“. Stav 
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„Odjišt�no“ je indikován v p�ípad�, pokud je blokovací p�epína� v n�které z poloh, 

umož�ující provoz pásového dopravníku v navoleném režimu. 

39. Ovládací sk�í�ka pro zajišt�ní pracovišt� – uzamykatelný rozvad��, umíst�ný na 

p�ístupném míst� na ochozu pohán�cí stanice DPD, ve které je umíst�n blokovací 

p�epína�, pop�ípad� další za�ízení, pro zajišt�ní pracovišt�, ovládání za�ízení nebo 

indikaci stav� a hodnot. 

40. Uzamykatelný blokovací p�epína� – ovlada� pro zajišt�ní pracovišt�, jehož 

uzamknutím se zamezí možné nepovolané manipulaci s p�epína�em (u n�kterých 

pásových dopravník� nahrazuje uzamknutí ovládací sk�í�ky s blokovacím 

p�epína�em). 

41. Petlice pro uzamknutí ovládací sk�í�ky nebo blokovacího p�epína�e – za�ízení 

umož�ující zamezení manipulace nepovolaných osob s blokovacím ovláda�em pomocí 

osobních visacích zámk�. 

42. Osobní zámek pro uzam�ení ovládací sk�í�ky nebo blokovacího p�epína�e – 

nezám�nný visací zámek, vydaný odpov�dnému zam�stnanci pro uzamykání 

ovládacích sk�ín�k nebo blokovacích p�epína�� pro zajišt�ní pracovišt�. P�i použití pro 

daný ú�el p�sobí jako ochrana proti nepovolenému odjišt�ní pracovišt�. Umís�uje se 

do jedn�ch z otvor� petlice na dobu, po kterou odpov�dný zam�stnanec (pracovní 

skupina) provádí �innost na za�ízení, pro kterou bylo pracovišt� zajišt�no. Osobní 

zámek se snímá po skon�ení �innosti, pro kterou byl dopravník zajišt�n. V p�ípad�, že 

práce nejsou ukon�eny a kon�í pracovní doba odpov�dného zam�stnance (pracovní 

skupiny) nebo vznikl jiný d�vod k odchodu, sejme tento zam�stnanec osobní zámek 

z petlice, avšak blokovací p�epína� ponechá v poloze „Zajišt�no“. Tyto skute�nosti 

uvede do rubriky „Poznámka“ v knize zajišt�ní a nahlásí je dispe�erovi DPD. 

43. Ohlášení p�ítomnosti zam�stnanc� údržby a pracovník� technického dozoru – 

provádí se instalovaným telefonním p�ístrojem dispe�erovi DPD vždy, pokud uvedení 

zam�stnanci provád�jí na p�íslušném pásovém dopravníku kontrolní �innost. V p�ípad�

poruchy uvedeného telefonního spojení se použije náhradní zp�sob komunikace 

(radiostanice, mobilní telefon). 

44. Ohlášení zamýšlené �innosti nebo práce na DPD – provádí se instalovaným 

telefonním p�ístrojem dispe�erovi DPD vždy, pokud odpov�dní zam�stnanci zamýšlejí 
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provést jakoukoliv práci nebo �innost na za�ízení DPD nebo v jeho blízkosti. V p�ípad�

poruchy uvedeného telefonního spojení se použije náhradní zp�sob komunikace 

(radiostanice, mobilní telefon, osobní kontakt). Tato povinnost platí i v p�ípad�, že pro 

zamýšlenou �innost není pot�eba provést zajišt�ní pracovišt�. 

45. Zápis o zajišt�ní pracovišt� – provádí je odpov�dný zam�stnanec do Knihy zajišt�ní 

pracovišt�, uložené na pohán�cí stanici po p�edchozím ohlášení dispe�erovi DPD. 

V p�ípad� poruchy uvedeného telefonního spojení se použije náhradní zp�sob 

komunikace (radiostanice, mobilní telefon, osobní kontakt). Zápis shodného obsahu 

provede i dispe�er DPD do Knihy zajišt�ní pracovišt�, uložené zvláš� pro každou 

pohán�cí stanici na �ídícím pracovišti. 

a) V zápisu musí být v p�íslušných kolonkách pro vyžádání zajišt�ní uvedeno 

�íslo pásového dopravníku, název firmy, jméno a podpis zam�stnance, který si 

zajišt�ní vyžádal. V knize zajišt�ní na �ídícím pracovišti z�stává kolonka pro 

podpis nevypln�ná, tedy prázdná. Dále musí být uveden d�vod zajišt�ní, datum 

a �as vyžádání, 

b) v kolonkách pro zajišt�ní pracovišt� musí být po jeho fyzickém provedení 

uvedeno jméno a podpis odpov�dného zam�stnance, který provedl zajišt�ní 

pracovišt�, dále pak datum a �as, kdy zajišt�ní provedl. Pokud již je za�ízení 

zajišt�no, platí tento zápis o zajišt�ní pracovišt� i pro zam�stnance další pracovní 

skupiny, kte�í na za�ízení zamýšlejí provád�t �innosti, zajišt�ní vyžadující. To 

platí i v p�ípad�, že je již vy�erpána kapacita p�ti kolonek formulá�e – je možné 

pokra�ovat v další �ásti formulá�e, prakticky po neomezený �asový úsek, 

c) v kolonkách pro ukon�ení prací musí být po ukon�ení prací uveden podpis 

odpov�dného zam�stnance, datum a �as ukon�ení práce. Pokud není práce 

dokon�ena, nebo existuje d�vod, bránící provést odjišt�ní pracovišt� (pohon�), 

uvede odpov�dný zam�stnanec tuto skute�nost do kolonky „Poznámka“ na konci 

formulá�e. V Knize zajišt�ní na �ídícím pracovišti DPD tuto skute�nost uvede 

dispe�er DPD zápisem �ervené barvy (nebo zvýrazní transparentním 

zvýraz�ova�em), 

d) v kolonkách pro odjišt�ní pracovišt� musí být po ukon�ení práce všech 

zam�stnanc� (pracovních �et), vydání souhlasu dispe�era DPD a fyzickém 
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provedení odjišt�ní vypln�ny kolonky pro jméno a podpis odpov�dného 

zam�stnance, který odjišt�ní provedl. Dále v p�íslušných kolonkách musí být 

uveden datum a �as, kdy bylo odjišt�ní pracovišt� (pohon�) provedeno. Pokud se 

provádí odjišt�ní v p�ípad�, kdy bylo z d�vod� vyššího po�tu pracovních �et 

nebo v delším �asovém úseku použito více jak p�t kolonek (jedna �ást 

formulá�e), provede se výše popsaný zápis o odjišt�ní pracovišt� jak v první 

použité �ásti formulá�e (vedle zápisu o zajišt�ní), tak v poslední použité �ásti 

formulá�e. Je to opat�ení, vedoucí ke zlepšení p�ehlednosti zápis� o provedených 

manipulacích. 

46. Odpov�dný zam�stnanec k provedení silového zajišt�ní – zam�stnanec 

elektroúdržby DPD s elektrotechnickou kvalifikací minimáln� podle §6 vyhlášky 

�.50/1978 Sb. nebo vedoucí zam�stnanec profese elektro, v pot�ebném rozsahu 

seznámený s tímto technologickým postupem - provozním �ádem DPD a se zp�sobem 

zajišt�ní pracovišt� v silových obvodech daného za�ízení. 

47. Odpov�dný zam�stnanec k provedení zajišt�ní pracovišt� blokovacím p�epína�em

– vedoucí práce – zam�stnanec údržby nebo technického dozoru DPD, v pot�ebném 

rozsahu seznámený s tímto technologickým postupem – provozním �ádem DPD a se 

zp�sobem zajišt�ní pracovišt� pomocí blokovacího p�epína�e pro zajišt�ní pracovišt�

na DPD.  

48. Odpov�dný zam�stnanec k provedení spoušt�ní pásového dopravníku z místa

(místní spušt�ní) – vedoucí práce – zam�stnanec údržby nebo technického dozoru 

DPD, v pot�ebném rozsahu seznámený s tímto technologickým postupem – provozním 

�ádem DPD a se zp�sobem místního spušt�ní pásových dopravník� DPD.   










