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Anotace 

Bakalářská práce popisuje elektronické systémy havarijní připravenosti včetně 

monitorovacího, záchranného a řídicího systému pro Důlní závod 2, OKD a.s. Hlavním 

záměrem je popsat současné a budoucí využití tohoto systému. Autor poukazuje na 

důležitost a výhody tohoto systému. 
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This Bachelor thesis describes the electrical systems, emergency preparedness, 

including monitoring, rescue and control system for Důní závod 2., OKD a.s. The main 

intention is to describe the current and future use of this system. The author points out the 

importance and benefits of this system. 
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ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je provést charakteristiku především elektronické části 

havarijní připravenosti hlubinného dolu „Důlní závod 2, OKD a.s.“ (bývalý důl ČSM) a 

popsat a analyzovat současně zaváděný systém lokalizace pracovníků v podzemí. Poukázat 

na význam instalovaného monitorovacího, záchranného a řídicího systému ZAM Servis s. 

r.o., Ostrava, pro doly. 

Toto téma jsem si vybral z toho důvodu, že s tímto systémem pracuji, je pro mě 

zajímavý a je ve velké míře používaný nejen v oblasti bezpečnosti práce v dole ale 

i v usnadnění a zefektivnění práce. 

S rostoucí hloubkou těžby černého uhlí, rostou i rizika spojená s těžbou a nároky na 

dobývací technologii, bezpečnost práce a zdolávání důlních nehod a havárií. Je nutné 

neustále zlepšovat bezpečnost práce, protože neustále rostou i rizika této práce. Z tohoto 

důvodu se zavádí nové bezpečnostní prvky jakým je i monitorovací, záchranný a řídicí 

systém pro doly. 

První kapitola charakterizuje havarijní připravenost hlubinného dolu a především 

jeho elektronickou část.  

Druhá kapitola je o Monitorovacím a záchranném systému od firmy ZAM Servis 

s.r.o., Ostrava, kde je zmíněno, jak tento systém funguje a z čeho se skládá. 

Třetí kapitola pojednává o současném stavu využití monitorovacího a záchranného 

systému v praxi. 

Čtvrtá kapitola hovoří o další možné inovaci v bezpečnosti dolů, které například 

fungují jinde ve světě.  

Závěr shrnuje zpracované podklady. 
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1 CHARAKTERISTIKA HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOSTI 
HLUBINNÉHO DOLU 

Havarijní připravenost hlubinného dolu je o připravenosti dolu na havárii, která 

může nastat, pojednává především o prevenci, která zabrání vzniku havárie. Jedná se o 

úkony, zařízení, materiál a pracovníky, které použijeme pro tento účel. 

Hornická činnost se provádí v daných podmínkách v podzemí dolu a tedy 

v uzavřeném prostoru, který je plánovitě odvětráván tak, aby ve všech důlních dílech byly 

dodrženy koncentrace škodlivých plynů a mikroklimatické podmínky v souladu 

s bezpečnostními předpisy. Proto jsou tyto práce složité a nebezpečné. Větrání je jednou z 

nejdůležitějších součásti hlubinného hornictví. 

1.1 Charakteristika Důlního závodu 2 OKD, a.s. 

 Dne 1. září 1958 zahájení výstavby dolu 

 V roce 1958 začátek hloubení jam 

 Dne 1. dubna 1965 ukončení hloubení jam 

 V roce 1961 zřízení národního podniku 

 V roce 1967 uvedení vtažných jam do provozu 

 Dne 16 prosince 1968 vytěžena první tuna uhlí 

 Do roku 1990 součástí Ostravsko Karvinských Dolů (dále jen „OKD“) 

 Dne 1. listopadu 1990 vydědění ze společnosti a osamostatnění dolu 

 Dne 1. ledna 1993 se důl připojil do první odstátněné uhelné akciové 

společnosti Českomoravské doly se sídlem v Kladně 

 V roce 1998 změna vlastníka na KARBON INVEST, a.s. 

 Od 1. ledna 2015 byl Důl ČSM přejmenován na Důlní závod 2 se shodným 

názvem lokalit, [1]. 

Důlní závod 2 tvoří dva těžební závody, Sever a Jih. Surové uhlí se zpracovává v 

úpravně na lokalitě Sever, [1]. 

Nejhlubší je vtažná jáma ČSM-jih - 1103 metrů, která při nadmořské výšce ústí 277 

metrů dosahuje 826 metrů pod úroveň mořské hladiny. 
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1.1.1 Důlně-geologické podmínky 

Dobývací prostor dolu je umístěn v nejvýchodnější části karvinské dílčí pánve. 

Rozloha důlního pole je 22,106 km
2
. Odhad hospodářsky využitelných zásob činí cca 

50 000 kt uhlí. Důl je členěn do dvou větrních oblastí Sever a Jih se samostatnými 

dvojicemi úvodních a výdušných jam, [1]. 

V důlním poli se nachází uhlí karvinského souvrství (sloje doubravské až sedlové). 

Uhelné sloje mají horizontální uložení s úklonem od 0° do 20°, [1]. 

1.1.2 Technologie dobývání a ražení 

Technologie dobývání uhlí je zaměřena na vysoký stupeň mechanizace. Použivaná 

dobývací metoda je směrné stěnování na řízený zával s využitím dobývacích kombajnů 

a mechanizované výztuže. 

Přípravné chodby jsou raženy převážně razicími kombajny, v menší míře se 

využívají trhací práce a škrabákové nakladače, případně razicí komplexy, [1]. 

1.2 Organizační připravenost 

V této části se hovoří o havarijním plánu (dále jen „HP“) a o elektronickém 

systému havarijní připravenosti. 

1.2.1 Havarijní plán Důlního závodu 2 

V havarijním plánu se stanoví požadavky na havarijní prevenci a na plány 

zdolávání závažných provozních nehod. Dále se stanoví opatření k záchraně životů lidí a 

omezení škod, [2]. 

Havárie je událost, kterou byly nebo by mohly být vážně ohroženy životy a zdraví 

osob nebo majetek, [2]. 

Organizace zajistí vypracování havarijního plánu pro všechny předvídatelné druhy 

havárií, [2]. 

Na Důlním závodě 2 je HP rozdělen do kategorií Lokalita Sever, Lokalita Jih 

a Vedlejší složka, která řeší blízké objekty. 
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Části havarijního plánu, [3]: 

A. Pohotovostní část havarijního plánu Sever a Jih 

I. Seznam zaměstnanců, organizací a orgánů, které je nutno v případě havárie 

povolat na důl. 

II. Seznam zaměstnanců, organizací a orgánů, které je nutno v případě havárie 

informovat. 

III. Povinnosti jednotlivých zaměstnanců při havárii 

B. Operativní část havarijního plánu Sever a Jih 

Složka B I. 

Příkazy pro řešení různých druhů předvídatelných havárií 

Složka B II. 

Havarijní úseky 

Složka B III.a 

1. Prostředky pro odvolávání zaměstnanců z dolu 

2. Rozmístění hasebních prostředků 

3. Umístění hadicových skříní 

4. Požární vodovod, havarijní zásobování 

5. Zkrápěcí věnce 

6. Hasební prostředky zásobníků uhlí 

7. Požární sklady 

Složka B III.b 

8. Rozvod požární vody a čerpání 

9. Postupy uzavírání dolu 

10. Zvláštní podmínky provozu elektrických zařízení 

11. Osobní svítidla pro zásahy báňských záchranářů 

12. Zajištění nezbytného větrání dolu 

13. Vybavení volné požární skládky 

Složka B III.c 

14. Havarijní dopravní zařízení v jámách 

C. Mapová část havarijního plánu 
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Předvídatelné havárie vypracované havarijním plánem, [3]: 

 

1. Požár na povrchu s ohrožením dolu 

2. Požár ve vtažné jámě 

3. Požár v dole 

4. Požár důlní lokomotivy 

5. Požár ve výdušné jámě 

6. Likvidace stavu po výbuchu v dole 

7. Samovznícení v dole 

8. Zapálení metanu 

9. Likvidace zvýšeného obsahu CH4 

10. Zastavení chodu hlavního důlního ventilátoru 

11. Přerušení chodu separátního větrání 

12. Řešení poruch a závad na degazačním systému 

13. Likvidace závalu v dole 

14. Likvidace otřesu v dole 

15. Přerušení dodávky elektrické energie + Důl Darkov 

16. Nehody na zařízení obsahující zdroje ionizujícího záření 

17. Řešení úrazů 

18. Hledání pohřešované osoby 

19. Průval vod 

20. Únik chladiva z chladicího zařízení 

21. Havárie ve svislém důlním díle 

22. Opatření pro sousední doly 

23. Náhlý pokles barometrického tlaku 

24. Vypnutí elektrické energie v ohrožené oblasti 

25. Opatření pro pokles izolačního stavu důlní sítě 

26. Ohrožení dolu přívalovými dešti, zvednutou hladinou vodních toků nebo 

vodních nádrží 

27. Likvidace zaplynování při poruše odsávacího lutnového tahu 

28. Řešení havárií ohlášených z dolu Darkov 

29. Únik čpavku z chladicího zařízení ČSM – Jih 

30. Stávka – zajištění bezpečnosti práce a provozu 
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1.3 Elektronické systémy havarijní připravenosti 

Tyto systémy neustále prochází inovací, které zvyšuji havarijní připravenost. 

1.3.1 Monitorovací síť důlního ovzduší 

Abychom měli aktuální informaci o složení důlního ovzduší v jednotlivých 

oblastech, používáme kontinuální měřicí přístroje, které jsou součásti monitorovacího 

systému MTA 11.00. Výsledky měření jsou vyvedeny na dispečink. 

Aktuálním složením důlního ovzduší, můžeme nejlépe diagnostikovat například 

vznikající endogenní požár v ložisku. 

Všechny měřící soupravy MTA 40xx/x jsou určeny pro dálkové kontinuální 

automatické měření požadovaných koncentrací (CH4, CO, CO2 a další). Tato souprava je 

v nevýbušném provedení I M1 Ex ia (do 100 % CH4) napájena z povrchu, což umožňuje 

provoz i v havarijních situacích, [4]. 

Hodnoty měření jsou v proudovém výstupu. Proudový výstup je zpracováván 

v převodníkové napájecí skříni (dále jen „PNS“) na frekvenci, která jej dále odesílá do 

MTA 11.00. V systému MTA 11.00 jsou frekvenčním hodnotám přiřazeny hodnoty 

měřících veličin. 

1. Monitorování metanu 

Měřící souprava metanu (CH4) MTA 4010/M  

Princip funkčnosti je na bázi katalytického spalování metanu na senzorech tedy na 

teplotní vodivosti plynu, [4]. 

 

Měřící rozsah  0 – 4 % 

Alarmová mez Podle místa umístění, bez nebezpečí výbuchu metanu (dále 

jen „BNM“) 0,2 %, s nebezpečím výbuchu metanu (dále jen 

„SNM“) 0,8 %. 

Havarijní mez Podle udělení výjimky závodním dolu, bez výjimky 1%, 

s výjimkou 1,5 %. 

Dolní mez -0,1 % hodnota, při které je potřeba měřicí přístroj 

přecejchovat. 
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2. Monitorování oxidu uhelnatého 

Měřící souprava oxidu uhelnatého (CO) MTA 4021  

Princip funkčnosti je na bázi elektrochemické reakce pomocí elektro-chemického 

senzoru, [5]. 

 

Měřící rozsah  0 – 100 ppm; 0 – 1000 ppm; kde 1 % = 10 000 ppm 

Alarmová mez 8 - 9 ppm; podle množství průtoku větrů 

Havarijní mez  9 – 10 ppm; podle množství průtoku větrů 

Dolní mez  - 5 ppm hodnota, při které je potřeba měřicí přístroj 

přecejchovat. 

3. Monitorování kyslíku 

Měřící souprava kyslíku (O2) MTA 4031 

Princip funkčnosti je na bázi elektrochemické reakce pomocí elektro-chemického 

senzoru, [5]. 

 

Měřící rozsah  0 – 25 % 

Alarmová mez 19,99 % 

Havarijní mez  19,99 % 

Dolní mez  18,99 %  

4. Monitorování parametrů důlních větrů 

Monitorujeme teplotu a rychlost proudění důlních větrů 

Snímač teploty 

Typ snímače TI 1D  

Určen pro měření teploty v hlubinných dolech SNM 

Pracovní rozsah -20 až + 150 °C 

Snímač rychlosti proudění větrů 

Typ snímače stacionární anemometr AS – 2c nebo AS – 3c 

Princip funkčnosti tvoří systém dvou ultrazvukových snímačů, které zároveň slouží 

jako vysílací i snímací, [6]. 

 



Jan Valášek: Monitorovací, záchranný a řídicí systém pro doly. 

2015  8 

Měřící rozsah  0 – 10 m·𝑠−1; lze přepnout na – 5 až + 5 m·𝑠−1 

Alarmová mez dle požadavku vedoucího větrání (1,1 m s
-1

) 

Havarijní mez  dle požadavku vedoucího větrání (1,1 m s
-1

) 

Dolní mez dle požadavku vedoucího větrání (0,5 m s
-1

) 

K monitorovacímu systému větrní sítě patří rovněž binární spínače signalizující 

chod ventilátorů a čidla tlakové diference signalizující otevření větrních dveří. 

Monitorovací systém MTA 11.00 a snímače důlního ovzduší, jsou vyobrazeny 

v příloze č. 1 „Elektronické systémy havarijní připravenosti“. 

1.3.2 Komunikační síť 

Na „Závodě 2, OKD a.s.“ se používá telefonní ústředna „Ericsson MD110“ 

s autligyfonní nadstavbou. 

Využívají se tyto telefony: 

1. Jiskrově bezpečné telefony: 

 TGI, TIG,  

Jsou to telefony vhodné do prostorů plynujících dolů s velkým hlukem, prašností a 

vlhkostí. Jejich plastová konstrukce je v provedení I M1 Ex ia do 100 % metanu (CH4). 

Jsou ve srovnání s nevýbušnými telefony lehké a spolehlivé. Světelná signalizace zvonění 

je velmi výrazná. Programovatelné nastavení tlačítek. Možnost použití s jakoukoliv 

automatizovanou telefonní ústřednou, [7]. 

Využíváme systém „audis“, který pomocí zadaných číselných hodnot 

prostřednictvím telefonu informuje o stavu na pracovišti, tento systém je vyobrazen 

v příloze č. 1 „Elektronické systémy havarijní připravenosti“. 

2. Telefony v nevýbušném provedení 

V případě, že chce dispečer odvolat osádku z jednotlivých pracovišť, použije 

přístroje typu 4 FP 153 xx což jsou telefony se simplexním spojením, které umožní 

dispečerovi vstup do hovoru. Tyto telefony se používají do těžkých průmyslů a do podzemí 

dolů, kde se předpokládá výskyt výbušné plynné nebo prachové atmosféry tedy I M2 Ex d 

ib. (do 1,5 % CH4). Tyto analogové telefony mohou pracovat s jakoukoliv telefonní 

ústřednou, které má autligyfonní nadstavbu, [8].  
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V níže uvedených místech musí být nainstalovány dorozumívací zařízení 

Místa pro ligyfonní odvolávání zaměstnanců, [3]: 

 

1.  Těžní třídy všech provozovaných a připravovaných porubů 

2.  Ve všech provozovaných otvírkových a přípravných dílech 

3.  Na ohlubních a náražích jednotlivých pater a všech jam 

4.  V dílnách a provozovnách 

5.  Na překladištích s kolejovou anebo závěsnou dopravou 

6.  Ve skladech výbušnin 

7.  U analyzátorů 

8.  V rozvodnách a trafostanicích 

9.  Na zhlaví a úpatí zásobníku 

10. V nástupištích pro dopravu mužstva 

11. Další určená místa v dole 

Komunikační zařízení jsou vyobrazeny v příloze č. 1 „Elektronické systémy 

havarijní připravenosti“. 

1.3.3 Merkaptanová síť 

Slouží k odvolávání zaměstnanců v podzemí dolu, pomocí aromatické signalizace. 

Merkaptanová síť je složena z centrální signalizace, signalizace umístěná v potrubí 

tlakového vzduchu na ohlubni vtažné jámy na lokalitě Sever a úsekové signalizace. 

1. Merkaptanová signalizace centrální 

 Na lokalitě Sever je umístění merkaptanových ampulí v kabině narážečů TZ 2a na 

lokalitě Jih TZ 5 na ohlubni ve žluté schránce. Objem každé ampule je 900 ml, [3]. 

Na pokyn VLH nebo v jeho nepřítomnosti inspekční služby a po ověření zpětným 

hovorem na Inspekční službu (dále jen “IS“) budou rozbity merkaptanové ampule 

následovně, [3]: 

 

- 3ks. do vtažné Jámy Jih 

- 1ks. na 4. otvírkovém patře (5. signální patro - vyrážecí strana) 

- 2ks. na 5. otvírkovém patře (7. signální) 
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2.Merkaptanová signalizace drtič v potrubí tlakového vzduchu na ohlubni  

Jedná se o centrální signalizaci pro obě lokality Důlního závodu 2. Obsluhu drtiče 

provádí průvodce ZBZS lokality Sever nebo narážeč, [3]. 

3.Merkaptanová signalizace úseková 

Používá se důlní merkaptanová signalizace typu DMS 32, která se skládá 

z povrchové řídící části a důlní části, která obsahuje aromatickou složku ve skleněné 

ampuli s objemem 20 ml a dálkově ovládanou rozbušku, [9]. 

Signalizace se používá na příkaz VLH nebo v jeho nepřítomnosti na příkaz 

inspekční služby (dále jen „IS“). Spuštění signalizace provádí zaměstnanec telefonní 

ústředny, v jeho nepřítomnosti IS dle přílohy pro jejich umístění a pokynu k odpálení, [3]. 

Tato signalizace je vyobrazena v příloze č. 1 „Elektronické systémy havarijní 

připravenosti“. 

1.4 Distribuce plynného dusíku 

Inertizace důlního ovzduší dusíkem (N2) se začalo využívat v Českém hornictví od 

roku 1949. Dusík patří k účinným a významným opatřením havarijní připravenosti dolu a 

využívá se k hašení důlních požárů. 

Důlní závod 2 má několik zdrojů distribuce plynného dusíku: 

1. Membránová výroba ze stlačeného vzduchu 

Tuto metodu zprostředkovává Dalkia Industry CZ (dále jen „DIN“) o výkonu 5 000 

m
3
 h

-1
 plynného dusíku o srovnatelné kvalitě jako z CDH, [11]. 

2. Centrální dusíkové hospodářství (dále jen „CDH“)  

Toto dusíkové hospodářství zajišťuje kontinuální objemový průtok 5 000 m
3
 h

-1
 

plynného dusíku, [10]. Důlní závod 2 je koncovým odběratelem a proto má více 

distributorů dusíku. 

3. Molekulová síta PSA 900 

Výkon 700 až 780 m
3
 h

-1
 plynného dusíku. Teoretický výkon 900 m

3
 h

-1
 

Vyobrazen na „Obr. P1. 13“. 
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1.4.1 Monitorování dusíku 

Pro monitorování přesného množství proteklého dusíku se používá měřící souprava 

s centrickou clonou DN150 PN10. Na tuto soupravu se napojí hadičky k pěticestnému 

ventilu, na který jsou napojeny diferenční snímače tlaku typu TMAG Z3 pro absolutní 

přetlak/podtlak a TMDG Z3 pro diferenční přetlak/podtlak. Hodnoty ze snímačů jsou 

vyhodnoceny systémem MTA 11.00. K soupravě se má připojit i zařízení pro měření 

teploty, z důvodu teplotní stálosti na Důlním závodě 2 se to neprovádí. 

Schéma dusíkového systému a jeho měření je vyobrazeno v příloze č. 1 

„Elektronické systémy havarijní připravenosti“. 

2 MONITOROVACÍ A ZÁCHRANNÝ SYSTÉM ZAM 
SERVIS s.r.o., OSTRAVA 

Předmětný monitorovací, záchranný a řídicí systém charakterizuje „Obr. 1“. Firma 

ZAM s.r.o., Ostrava nabízí uplatnění tohoto systému v hlubinných dolech v rámci 

implementace ve větrních sítích, záchranářství, servise, dopravě, komunikaci a v 

dispečerských systémech. 

2.1 Charakteristika firmy ZAM Servis s.r.o., Ostrava 

Firma ZAM – SERVIS s.r.o. (dále jen ZAM) vznikla jako soukromoprávní subjekt 

v rámci privatizace v roce 1994. Firma poskytuje servisní a výrobní služby pro uhelné 

doly. Navázala na činnost státní organizace „Závod automatizace a mechanizace“ (dále jen 

„ZAM“). Společnost ZAM – SERVIS s.r.o. založilo devět společníků a současně 

zaměstnanců. Za 20 let práce patří mezi spolehlivé a technicky vyspělé firmy na 

srovnatelné úrovni se špičkovými světovými společnostmi, [12]. 

2.2 Monitorovací systémy firmy ZAM s.r.o. 

Monitorovací systémy slouží pro monitorování a vyhodnocování stavu na 

pracovišti. Čím lepší jsou informace o stavu na pracovišti, tím lepší je bezpečnost a 

organizace práce. K monitorovacím systémům patří: informační systém pro identifikaci 

(dále jen „ISI“), monitorování důlního ovzduší, chodu elektrických zařízení, 

seismoakustických a seismologických signálů a monitorování nebezpečných zón. 
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Obr. 1 Monitorovací, záchranný a řídicí systém pro doly ZAM Servis [12] 
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2.2.1 Monitorovací systém ISI 

Systém ISI slouží pro monitorování, identifikaci a lokalizaci pracovníků v dole a 

také k monitorování a identifikaci materiálu nebo zařízení, [13]. 

Princip funkčnosti 

ISI systém využívá identifikaci na rádiové frekvenci (dále jen „RFID“). Informace 

jsou v elektronické podobě ukládány do RFID čipů neboli TAGů, ze kterých jsou pomocí 

rádiových vln odečteny čtecím zařízením. TAGy jsou přepisovatelné a lze v jeden okamžik 

číst více TAGů, [13]. 

Při čtení nemusí být na TAGy přímá viditelnost, to platí pro aktivní TAGy, 

v případě pasivních TAGů a čárových kódů použijeme čtečky nebo zařízení PDA (personal 

digital assistant neboli osobní digitální pomocník) typu TE-02, které musí být v přímé 

blízkosti. Po odečtení se zjištěné informace vyšlou do ISI systému, který jej zpracuje. 

Princip funkčnosti je vyobrazen na „Obr. P2. 1“. 

Části, ze kterých se skládá 

Skládá se z komunikační skříně SME-ISI nebo DKD11 v provedení I M2(M1) Ex d 

e [ia Ma] I Mb, propojovací kabel RD-Y(St)Y 4x2x0,5; čtečka A71-02 nebo komunikační 

kabel RFK-01 v provedení I M1 Ex ia I Ma, povrchový rozvaděč RM1-ISI-P a 

identifikační zařízení TAG-ZAM-xx (dále jen „TAG“), Informace z tohoto systému 

zpracovává počítač, se softwarem pro ISI, [13]. 

Identifikační zařízení TAG vysílá do prostoru na frekvenci cca 868MHz informaci 

s identifikací TAGu, čtečka A71-02 nebo komunikační kabel RFK-01 tuto informací 

zaznamená a vyšle do komunikační skříně SME-ISI nebo DKD11 (pokud se jedná o 

přenos prostřednictvím optického rozhraní), která prostřednictvím modemu tuto informaci 

vyšle po telefonním kabelovém rozvodu nebo optickém rozvodu přes povrchový rozvaděč 

RM1-ISI-P až do počítače umístěném na povrchu, kde speciální software tyto informace 

vyhodnotí a zobrazí, [13]. 

Aby identifikační zařízení TAG vysílalo do prostoru informace nepřetržitě, je 

zapotřebí jej připojit k napájecímu zdroji elektrické energie, jako je například baterie 

důlního svítidla. TAG provádí pravidelné vysílání s periodou 1 – 2 s a délkou vysílání 3,5 

ms. Čtečky jsou instalovány do dvojic a tvoří identifikační bránu, aby bylo možné určit 

směr pohybu příchozího signálu, Teplotní rozsah -20°C až +40°C, [13]. 
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Maximální vzdálenost TAGu a čtečky A71-02 zajišťující jejich radiové spojení je 

50 m za ideálních podmínek (přímá viditelnost, minimum radiového rušení, prostorové 

rozložení objektu), [13]. 

Čtečka A71-02 je polyesterová skříň s antistatickou úpravou a umožňuje připojení 

až 2 binárních vstupů. Lze doplnit o akumulátor SEFAR-C z důvodu ztráty napájení. 

2.2.2 Monitorování zařízení a materiálu 

Zařízení a materiál se monitoruje prostřednictvím ISI systému. 

Monitorování zařízení 

Do zařízení které chceme monitorovat, se umístí identifikátor TAG-ZAM-xx a 

podél trasy se nainstalují čtečky ISI systému. 

Monitorování materiálu 

Materiál se monitoruje pomocí přidělených čárových kódů, které se odečtou 

pomocí TE-02 na místech překládky materiálů vybavených systémem ISI. 

2.2.3 Monitorování důlního ovzduší 

Monitorování důlního ovzduší pomocí MDO-01 je součásti „Monitorovacího, 

záchranného a řídicího systému ZAM“, je rovněž systém pro monitorování důlního 

ovzduší. 

Tento systém se skládá z povrchové a důlní části a pracuje na stejném principu jako 

systém MTA 11.00 uvedený v kapitole 1.3.1. Rozdíl je v měřících přístrojích, které ale 

mají stejný princip měření a stejný proudový výstup a jsou kompatibilní se systémem 

MTA 11.00. 

Důlní část 

Je tvořena jednotlivými senzory, houkačkami, propojovacími nebo rozdělovacími 

skříněmi, [14]. 

 

Senzory pro měření důlního ovzduší, [12]: 

Tyto senzory jsou kompatibilní s ISI systémem a mohou být jeho součásti.  

DAN-01 - důlní anemometr, který je určen pro vyhodnocení rychlosti a směru 

proudění plynu. 

MARA-02 - se používá k automatickému sledování větracích hlubinných vrtů. Na 

daném vrtu se sleduje koncentrace metanu, rychlost a směr proudění. 
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MP S-XX-NG – měřící/řídící systém, elektronické zařízení pro měření fyzikálních 

hodnot. 

AS-3c - stacionární anemometr je určen k měření rychlosti proudění ovzduší v 

důlních chodbách. 

SC-CH4 - snímač, určený pro trvalé měření objemové koncentrace spalitelných 

plynů v atmosféře. 

SC-TOX – určen pro trvalé měření objemové koncentrace různých plynů podle 

typu elektrochemického senzoru (O2, CO, H2S, NH3,SO2, HCN a mnoho dalších). 

SC-SET-CH4 -  kalibrační sada, slouží ke kalibrování a ověření snímačů 

metanu SC-CH4, SC-CH4-TM a dalších. 

SC-CO2 -  je zařízení navržené pro kontinuální monitorování koncentrace oxidu 

uhličitého. 

Povrchová část 

Je tvořena rozvaděčem, který obsahuje jiskrově bezpečné převodníky, 

vyhodnocovací jednotku a záložní zdroj. K tomuto rozvaděči je připojen počítač 

s vizualizačním softwarem, [14]. 

Systém MDO-01 je vyobrazen na „Obr. P2. 4“. 

2.2.4 Monitorování chodu elektrických zařízení 

K tomuto záměru je vyroben kabelový magnetický snímač MS-04, který lze zapojit 

do čtečky A71-02 ale nejčastěji se připojuje do zařízení MTA 3050, které umožňuje 

připojit až 16 binárních vstupů (binárních čidel). 

MS-04 se instaluje na požadovaný kabelový rozvod elektrického zařízení a 

v případě průchodu střídavého elektrického proudu sepne, [15]. 

Takto můžeme sledovat skoro všechna elektrická zařízení. 

Kabelový snímač MS-04 a jeho princip je vyobrazen na „Obr. P2. 5“. 
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2.2.5  Monitorování seismoakustických a seismologických 

signálů 

K dálkovému snímání a přenosu seismoakustických a seismologických signálů 

slouží systém pro seismickou telemetrii (dále jen „SEZ“), [16]. 

Důlní část 

Důlní část tvoří seismoakustické snímače dále jen geofony, které zachytávají 

seismoakustické signály. Geofony jsou napojeny na důlní skříň SAZ-D1, ve které jsou 

umístěny karty SAZ-Z1 pro 1-5 geofonů, tyto karty jsou napájeny povrchovou části, [16]. 

Povrchová část 

Na povrchu je umístěn rozvaděč SE-RM1 ve kterém je dvojvana SE-V8 a v ní je 

umístěno 1-8 napájecích desek SE-S1 a 1-8 seismoakustických vyhodnocovacích desek 

SAZ-T1. Po převedení signálu je provedeno vyhodnocení, které provádí počítač, tento 

signál je převeden pomocí seismologických vyhodnocovacích desek SAZ-T1 a z geofonu 

převede a vyšle k vyhodnocení do počítače, [16]. 

Systém SEZ je vyobrazen v příloze č. 2 „Monitorovací systémy“. 

2.2.6 Monitorování nebezpečných zón 

Umístěním RFID čteček (EPB-01pro pásové dopravníky) do nebezpečných zón 

elektrických zařízení, lze zajistit samočinné odpojení těchto zařízení od zdroje elektrické 

energie v případě zjištění TAGu v nebezpečné zóně. 

2.2.7 Kamerový systém 

Kamerový systém KS-02 slouží pro monitorování průběhu technologických 

procesů. 

Skládá se ze stacionární kamery KR-02, která slouží pro přenos videosignálu 

z kamery do modemové skříně. Kamera je umístěna v ochranném závěru s průzorem. 

Rozlišení kamery je 1280 x 960 (1,3 M CCD). 

Druhou část tvoří přenosový systém, kterým je modemová skříň ZSBE-M, ve které 

je videosignál převeden na telefonní signál a následně odeslán do počítače, [17]. 
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2.3 Záchranný systém 

Aby se mohlo mluvit o záchranném systému, musel by tento systém někoho 

zachránit. 

Záchranný systém je tedy určen pro ochranu před vznikem úrazu a má pomoci při 

nehodách a škodách. 

Pro ochranu před vznikem úrazu slouží řídicí systém, do kterého spadá optická a 

zvuková signalizace, viz kapitola 2.4. 

Pomoc při nehodách a škodách poskytuje: 

2.3.1 Komunikační systémy  

Komunikace může přímo ovlivnit záchranné práce, například včasným odvoláním 

pracovníků z ohrožených oblastí může vést k jejich záchraně nebo navádění evakuovaných 

pracovníků do bezpečí. Ideálním řešením by byla individuální osobní bezdrátová 

komunikace. Není ovšem dosud vyvinut systém individuální komunikace přes 

"ozvučenou" důlní lampu nebo osobní komunikátory pro pracovníky pohybující se v sítí 

monitoringu pohybu osob (tento systém je celosvětově teprve ve fázi vývoje). Tento 

systém by byl velkým přínosem například při vyvádění osob v rámci úniku při snížené 

viditelnosti (kouř při požáru v dole). 

2.3.2 Optická a zvuková signalizace 

Pomocí optických a zvukových signalizátorů informujeme zaměstnance na 

nebezpečí, viz kapitola 2.4.2. 

2.3.3 Merkaptanová signalizace 

Podle místa havárie IS služba využije odvolání ohrožených zaměstnanců odpálením 

úsekové merkaptanové signalizace. 
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2.3.4 Vyhledávání pohřešovaných osob pomocí ISI systému 

Tento systém zobrazí informace o hledaných osobách (poslední místo postiženého, 

počet postižených, počet evakuovaných, místo havárie a teoretický čas havárie). V případě, 

zjištění poslední polohy pohřešovaných osob lze záchranné práce soustředit na danou 

oblast a tím urychlit záchranné práce, které mohou vést k záchraně postiženého (čas je u 

záchranných prací velmi důležitý). 

2.4 Řídicí systém 

Řídicí systém slouží k řízení a automatizaci elektronických systémů. 

2.4.1 Ovládací zařízení 

Pomocí ovládacího zařízení lze ovládat elektrické stroje. 

K tomuto záměru jsou určeny zařízení N1A/1, FS1 a OS-ia-3.1, které jsou 

vyobrazeny v příloze č. 3 „Prvky záchranného systému“. 

NIA/1 

Funguje na principu elektromagnetického relé, které působením elektrického 

proudu v jednom obvodu sepne nebo rozepne druhý elektrický obvod. Relé se používá v 

automatizovaných soustavách a řídicích systémech, [18]. 

FS 1 

Jedná se o plovákový spínač, který spíná a rozpíná elektrické obvody v závislosti na 

výšce kapaliny, lze jej použít i pro monitorování místa zatopení, lze připojit na čtečkuA71-

02, [19]. 

OS-ia-3.1 

Tato ovládací skříň slouží k spínání a rozpínání jiskrově bezpečných obvodů, [20]. 

2.4.2 Informační zařízení 

Pomocí informačních zařízení SEM, TEO-AS/C, OS-ia-6 lze řídit dopravu a 

informovat zaměstnance o stavu na pracovišti. 
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SEM 

Semafor, který pomocí světelné signalizace řídí dopravu. 

TEO-AS/C 

Jedná se o elektronickou informační tabuli s běžícím textem, který lze 

naprogramovat (např. ZÁKAZ VSTUPU, VSTUP POVOLEN). 

OS-ia-6 

Informační zařízení se zvukovou a světelnou signalizaci. 

Tyto informační prvky jsou vyobrazeny v příloze č. 3 „Prvky záchranného 

systému“. 

2.5 Komunikační systémy 

Komunikační systémy jsou rovněž součástí „Monitorovacího, záchranného a 

řídicího systému ZAM“. Pokud není zajištěna kvalitní komunikace mezi zaměstnanci, 

nemůže být zajištěna bezpečnost a kvalita práce. 

Firma ZAM nabízí tyto druhy komunikací pro doly: 

2.5.1 VFSK5 systém 

Používá se k bezdrátové signalizaci a komunikaci mezi dopravní nádobou a 

obsluhou těžního stroje, [21]. 

Vazební členy typu SA-22, VAM a VAV slouží k navázání vysokofrekvenčního 

signálu na těžní lano. V rozvaděči RM1 – VFSK5 jsou uloženy vysílače a přijímače, řídicí 

jednotka, vstupní a výstupní obvody. Nožní spínač SH-01 je připojen k OS-01 a umožňuje 

promluvit do dopravní nádoby. Mikrofon označen MIC provádí odposlech a zpětné 

převedení vydaných návěstí do dopravní nádoby. Skříň OS-ia-4 provádí návěstí anebo 

signál stát. Jednotka SKK obsahuje vysílač a přijímač, reproduktory, mikrofon a klávesnici 

se signálními LED, [21]. 
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2.5.2 DZ-01 systém 

Slouží k dálkovému akustickému dorozumívání 2 až 4 osob na 2 až 15 stanicích i 

v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu. Komunikace probíhá paralelně na všech 

vyvěšených stanicích, [22]. 

Systém se skládá z 2 až 15 stanic DZ-01-T, které jsou paralelně připojeny 

k rozvaděči DZ-01-R, kde je umístěn i napájecí modul DZ-01-G a další pomocné přístroje, 

[22]. 

2.5.3 SEFAR-AB1 systém 

Je systém pro bezdrátové spojení důlních pracovišť. Navrženo do prostředí SNM a 

do prostředí s nebezpečím výbuchu uhelného prachu (dále jen „SNP“), [23]. 

Přenos dat je v přípravné fázi. Základním prvkem systému je koncentrický 

koaxiální kabel typu VLCY, který slouží v systému jako anténa, pokud chceme anténu 

větvit, musíme vložit do anténní sítě rozbočovač typu SEFAR R. Systém pracuje na 

kmitočtu 172 MHz, [23]. 

Hovorové spojení probíhá pomocí radiostanice SEFAR C. Stacionární stanice 

SEFAR B1 s anténou je hlavním zařízením systému, které se pomocí odbočovacích 

modulů může dále větvit. Do antény se každých 350 m vkládá linkový zesilovač typu 

SEFAR LZ a na každých 10 nebo 19 zesilovačů napájecí zdroj typu SEFAR Z. Každá 

větev je zakončená koncovým členem typu KC 01, [23]. 

Všechny výše zmíněné komunikační systémy jsou vyobrazeny v příloze č. 3 „Prvky 

záchranného systému“. 

3 Současný stav využití monitorovacího a záchranného 
systému v praxi 

Všechna zařízení a systémy uvedeny v této kapitole spolu vytvářejí monitorovací, 

záchranný a řídicí systém. 

Současný stav využití je znázorněn na „Obr. P4. 1“. Na tomto obrázku je zobrazeno 

monitorování důlního ovzduší s funkcí vypínání důlní sítě (dále jen „VDS“) pro danou 

oblast, monitorování chodu elektrických zařízení, optická a zvuková signalizace, 

merkaptanová signalizace pro odvolání pracovníku v případě nebezpečí, komunikační síť, 
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ISI systém pro monitorování osob v 3. stupni NDO, monitorování seismoakustických a 

seismologických signálů, závora a přepínač pro signalizaci „ZÁSAH DO MASIVU“. 

3.1 Monitorovací systém ISI 

Systém vyvinutý v OKR roku 2010 na dole ČSA ve spolupráci s firmou ZAM 

Servis s.r.o., Ostrava je od roku 2011 ve všech porubech zařazených do 3. stupně 

nebezpečí důlního otřesu (dále jen „NDO“), [24]. 

Na Důlním závodě 2 používán od 30. 6. 2011. 

Nejcitlivějším místem tohoto systému jsou kabelové rozvody RD-Y(St)Y 4x2x0,5 

mezi komunikační skříni SME-ISI nebo DKD11 a čtečkou A71-02 nebo komunikační 

kabel RFK-01, které podléhají mechanickému poškození působícího z vnějšího okolí. 

V případě přerušení přívodního kabelu je čtečka napájená z akumulátor SEFAR-C a 

provoz čtečky je zajištěn maximálně na 30 hodin. Po opětovném připojení se data, která se 

ukládala do paměti, vyšlou do Serveru na vyhodnocení (neplatí pro komunikační kabel 

RFK-01). 

Přesnost snímání a následného zobrazení ISI systémem je cca 10 m. Monitorujeme 

i vstupní zóny do oblasti „Room and Pillar“, kterými jsou 300 291/4 / 300 299/1, 4203 / 

300 299/1 a 4501/V. 

ISI systém v současné době využíváme v těchto případech: 

3.1.1 Jako pasivní prostředek protiotřesové prevence ve 3. 

stupni NDO 

Dojde-li k důlnímu otřesu, slouží tento systém ke kontrole, jestli všichni pracovníci 

opustili postižené místo a popřípadě kde se nacházejí, [24]. 

V ohrožené oblasti ve 3. stupni NDO se začalo používat „dle Rozhodnutí 

S 0377/2011 OBÚ ze dne 16. 2. 2012 Metody a rozsah pasivních prostředků protiotřesové 

prevence při vedení porubu ve 3. stupni NDO“, Informace o pohybu osob v těchto důlních 

dílech jsou vyvedeny na stanoviště IS (dále jen „SIS“) a stanoviště seismiky. 

Za ohroženou oblast se považuje porub a porubní chodby do vzdálenosti L od 

porubní fronty a místa nepříznivého napěťového stavu, [25]. 

Parametr L je hodnota dosahu vlivů přidatných napětí od provozovaného porubu 

(předporubní tlaky) působící na všechny strany od porubní fronty, [25]. 
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Vstup do ohrožené oblasti v době ovlivňování horského masivu v porubu je 

zakázán. Možný je pouze v nezbytně nutných případech za účelem zajištění bezpečnosti 

práce a provozu a to pouze se souhlasem IS. Souhlas vydá ústně na základě vývoje 

seismologické aktivity (dále jen „SL aktivita“) a zaznamená čas vstupu, počet vstupujících 

osob, důvod vstupu a čas opuštění ohrožené oblasti, [25]. 

Ovlivňování horského masivu je vyuhlovací a nakládací jízda kombajnu a 

překládka sekcí, [25]. 

Ovlivněná oblast je také vybavena monitorováním osob a jedná se o úsek 

v předpolí porubu v téže sloji do vzdálenosti 2L od porubní fronty, [25]. 

Na důlním závodě 2 je 100 % pokrytí pracovišť zařazených do 3. stupně NDO 

systémem ISI. 

Pracoviště zařazená do 3 stupně NDO na Důlním závodě 2 k 1. 4. 2015: 

Rubání 331 102 (Lokalita Sever), bez parametru L (dočasně uzavřen) 

Rubání 401 200 (Lokalita Jih), L = 102 m, 2L = 204 m 

 

Nejvyšší přípustný počet zaměstnanců podle profesí při vedení porubu č 401 200 

Profese 

    

Počet 

Předák rubání 

    

1 

Pracovníci rubání         23 

Obsluha obousměrného dopravníku 

  

1 

Zámečníci         2 

Elektro 

    

2 

Dopraváři         4 

Požární hlídka 

    

1 

Strojní údržba         2 

Pracovníci OMG 

    

1 

ZBZS         2 

Vrtači (zavlažování, degazace, vrtné testy) 

  

6 

Pracovníci větrání         2 

Střelmistr 

    

1 

Celekem         48 

Tab. č. 1 Nejvyšší počet zaměstnanců a jejich profese v rubání 401 200  
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Nejvyšší přípustný počet zaměstnanců: 

Při vyuhlování a překládání (upínání) sekcí 
   

25 

V době mimo zásah do masivu (údržbářská směna)     48 

Při realizaci případných aktivních prostředků protiotřesové prevence při vymezení 

a odstranění nepříznivého napěťového stavu  
6 

 

Tab. č. 2 Nejvyšší přípustný počet zaměstnanců v rubání 401 200 

Závory 

Omezení vstupu do ohrožené oblasti se provádí pomocí instalované závory 

(branky), která je součástí ISI systému, každá závora musí být monitorována ISI bránou a 

to ve vzdálenosti minimálně L od porubní fronty porubu, [25]. 

Každá branka musí být osazena čidlem signalizující IS její otevření, k tomu se 

používá elektromechanický snímač VSP–3B, výstražnou tabulí informující o zákazu 

vstupu v době ovlivňování horského masivu, [25]. 

U výstražné tabule informující o zákazu vstupu musí být zřízen telefon a světelná 

signalizace s červeným světlem, která bude svítit vždy v době ovlivňování horského 

masivu nebo překládky sekcí, [25]. 

Přepínač „ZÁSAH DO MASIVU“ pro aktivování signalizace „ZÁKAZ 

VSTUPU“, se používá kvůli překládky sekcí, aktivaci má na starost předák. 

3.1.2 Monitorování nebezpečných zón 

Tato možnost se využívá zatím jen na pracovišti „Room and Pillar“ u zařízení 

„Feader Breaker“ (neboli drtič) společně se samočinným odpojením od zdroje elektrické 

energie. 

Princip funkčnosti, pokud čtecí zařízení EPB-01 umístěné před drtičem 

zaznamená TAG v monitorované oblasti, kterou je násypka do drtiče, tak jej okamžitě 

zastaví odpojením od zdroje el. energie. 

3.1.3 Monitorování zařízení a materiálů 

Jelikož jsou značné zásoby zařízení ISI systému, instaluje se tento systém i v jiných 

oblastech než které jsou zařazeny do 3. stupně NDO. Využíváme jej k monitorování 

zařízení a materiálů. Každých 40 m jsou rozmístěny čtečky v požadovaných důlních 

dílech. 
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Monitorování zařízení 

Monitorujeme všechny kolejové (145 ks) a závěsné (47 ks) lokomotivy pomocí 

TAG-ZAM-xx instalovaného v lokomotivách. Všude kde je systém ISI nainstalován, 

slouží i pro monitorování zařízení. Používá se v remízách a na hlavních dopravních 

překopech, mezi lokalitou Sever a Jih, které jsou na 5. patře (Severo-Jižní překop 4605) 

a 7. patro (Severo-Jižní překop 5101). 

Monitorování materiálů 

Materiál, který monitorujeme, je různorodý a využívá se k tomu označení pomocí 

štítků s čárovými kódy vyobrazen na „Obr. P2. 1“, které jsou evidovány a po odečtení 

pomocí PDA TE-02 jsou odepsány z evidence. Monitorujeme překladiště s kolejovou nebo 

závěsnou dopravou a sklady výbušnin. 

 

Místa s monitorováním zařízení a materiálů 

 
Sever Jih 

Remíze 4100 5607 

  5704   

Překladiště 4501/V 4614/1 

  5201 4615 

  
5204 

Sklady výbušnin 2701 3801 

 
4505/3 4601/3 

    54031/2 

Tab. č. 3 Seznam remíz, překladišť a skladů výbušnin monitorovaných ISI systémem 

Délky důlních děl a ISI systému 

 
Sever [m] [%] Jih [m] [%] Celkem [m] [%] 

Udržovaná důlní díla 47 000 30,1 49 000 69,9 96 000 100 

Nainstalován ISI systém 3280 3,4 7620 8 10900 11,4 

Tab. č. 4 Délky důlních děl sledovaných ISI systémem dle odborného odhadu 

3.1.4 Komunikace prostřednictvím ISI systému 

V oblastech kde se realizuje monitorování zařízení a materiálů lze provádět osobní 

bezdrátovou komunikaci prostřednictvím komunikačního zařízení TE-02, které pracuje na 

principu vysílačky (jeden mluví a všichni poslouchají) se shodnou frekvencí, jako je 

frekvence ISI systému (cca 868 MHz). V místech, kde probíhá tato komunikace, musí být 
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realizován ISI systém pomocí optického rozhranní, komunikačního kabelu RFK-01 a 

rozšířen o zdroj SME-02 pro hlavní a podružný datový koncentrátor, kvůli velkému 

objemu dat při komunikaci. 

Znázornění rozšířeného ISI systému o komunikaci je na „Obr. P4. 2“. 

3.2 Monitorování důlního ovzduší 

Na důlním závodě 2 monitoruje ovzduší pomoci systému MTA 11.00 vyobrazen na 

„Obr. P1. 1“. Konkrétní počty analogových čidel jsou vypsány v tab. č. 1. 

 

Soupiska čidel měřících důlní plyny 
Typ čidla Sever [ks] Jih [ks] Celkem [ks] 

CO 90 63 153 

CH4 81 55 136 

O2 15 6 21 

AS-2c 6 4 10 

AS-3c 7 2 9 

N2 10 10 20 

H2 1 0 1 

Tab. č. 5 Počty nasazených čidel měřících důlní ovzduší 

3.3 Monitorování chodu elektrických zařízení 

Jaké zařízení monitorujeme a jejich počty jsou vypsány v tab. č. 3, k 1. 4. 2015. 

Toto monitorování lze propojit s ISI systémem. 

 

Binární čidla 

 

Sever [ks] Jih [ks] Celkem [ks] 

Kombinovaný ventilátor 14 14 28 

Elektrický ventilátor 8 12 20 

Signalizace místa zatopení 33 32 65 

Hlídání dveří 5 6 11 

Hrázové dveře 2 1 3 

Otevření závory 0 2 2 

Ostatní (kombajny, bez napětí a jiné) 21 28 49 

Tab. č. 6 Binární čidla které sledují el. zařízení 



Jan Valášek: Monitorovací, záchranný a řídicí systém pro doly. 

2015  26 

3.4 Monitorování seismoakustických a 
seismologických signálů 

Seismoakustická a seismologická aktivita je pod neustálým dohledem pracovníka 

na stanovišti seismiky, který informuje IS službu o průběhu seismické aktivity pro 

jednotlivá pracoviště. 

Geofony se instalují do vrtu, který je 4 m dlouhý a to 80 až 120 m na úvodní a 

výdušné třídě (+1 navíc do nadloží) od porubní fronty, pokud se porubní fronta přiblíží na 

vzdálenost 40 m, musí se přemístit. Od první sady geofonů se ve vzdálenosti 100 m 

instaluje další sada geofonů 

Seismoakustické signály monitorujeme na lokalitě Sever na pracovišti „Room and 

Pillar“, kde je nasazeno celkem 5 geofonů v důlních dílech V 3004, V 3005 a I 3002. 

Lokalita Jih monitoruje rubání 401 200 s 5 geofony na úvodní třídě 401 220 staničení 320 

m a 420 m, výdušná třída 201 240 staničení 310 m a 420 m ve stropě a v uhelném pilíři. 

Seismologické signály monitorujeme na lokalitě Sever v důlních dílech 5710/1, 

5201, 43320/1, 4710/1, 3502, 2401 a 5206. Na lokalitě Jih v důlních dílech 4404/1, 5812, 

3810 a 5813. 

3.5 Záchranný systém 

Zařízení určené pro ochranu před vznikem úrazu a pro pomoc při nehodách a 

škodách využíváme takto: 

3.5.1 Optická a zvuková signalizace 

Pomocí optických a zvukových signálů informujeme o stavu na pracovišti a 

odvoláváme zaměstnance. K tomuto záměru používáme zařízení OS-ia-6 a HS 02.12 

(Havarijní signalizátor), které jde nastavit pomocí telefonní ústředny na jakoukoliv situaci. 

V praxi se to využívá pro informování zaměstnanců, když dochází k ovlivňování horského 

masivu, rozblikají se a rozezvučí tyto signalizátory. Pro odvolávání nastavíme tuto 

signalizaci na místo zatopení, které snímá plovákový spínač FS1 a v případě zatopení 

informuje zaměstnance, aby opustili pracoviště, nebo při vypnutí ventilátoru (snímání 

pomocí MS-04), pokles O2 pod stanovenou mez a mnoho dalších. 
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3.5.2 Systém VDS 

Jedná se o pasivní prostředek protiotřesové prevence, [26]. 

Tento systém se využívá v důlních dílech s elektrickým zařízením a tato důlní díla 

musí být vybavena systémem VDS pro automatické vypínání elektrických zařízení při 

překročení určené meze metanu. Umístění čidel měřících důlní ovzduší s přiřazeným 

systémem VDS určí organizace, [27]. 

Lokalita Sever má 20 a lokalita Jih 26 míst se systémem VDS k 1. 4. 2015. 

Tuto funkci provádí releová skříň N1A/1. Při překročení určené meze metanu, je 

telefonní ústřednou MTA 11.00 vyslán vypínací impuls (24 V stejnosměrného napětí) do 

N1A/1, které tímto impulsem sepne relé a odpojí požadované elektrické zařízení (to vše do 

2 s) ke kterému je připojena, například k důlnímu transformátoru. 

Přípravná dlouhá důlní díla separátně větraná také využívají systém VDS po 

vypnutí ventilátoru, určeného pro toto důlní dílo, (snímaného kabelovým snímačem MS-

04), zapříčiní vyslání vypínacího impulsu telefonní ústřednou do skříně N1A/1, která je 

připojena na zdroj el. energie pro ostatní zařízení v tomto důlním díle, které by mohly 

zapříčinit výbuch metanu. 

3.5.3 Komunikační systémy 

Využíváme jiskrově bezpečné telefony TGI a TIG v přípravách spolu se systémem 

„audis“, který je vyobrazen na „Obr. P1. 7“, kde je vypsáno o která pracoviště se jedná. 

Tyto telefony využíváme i v místech s předpokládaným výskytem metanu nad 1 %, 

nejčastěji vrchní, spodní úvrať rubání a čelby. 

Telefony v nevýbušném provedení 4 FP 153 xx, tvoří největší podíl telefonní 

komunikace na Důlním závodě 2. 

V tab. č. 4 jsou napsány počty jiskrově bezpečných a nevýbušných telefonů 

nainstalovaných v podzemí dolu, k 1. 4. 2015. 

 

Počet telefonních přístrojů  
Typ telefonu Sever [ks] Jih [ks] Celkem [ks] 

Jiskrově bezpečný 34 36 70 

Nevýbušný 276 308 584 

Tab. č. 7 Počty nainstalovaných telefonů 



Jan Valášek: Monitorovací, záchranný a řídicí systém pro doly. 

2015  28 

Celý důl je protkán komunikační síti, v dnešní době není pracoviště, které by 

nemělo telefonní komunikaci. 

Komunikační systém „VFSK5“ vyobrazen na „Obr. P3. 7“se využívá ve všech 

úvodních a výdušných jamách. 

Komunikační systém „DZ-01“ vyobrazen na „Obr. P3. 8“ se využívá na všech 

narážecích stanicích. 

Komunikační systém SEFAR-AB1 nemá na Důlním závodě 2 využití. 

3.5.4 Merkaptanová signalizace 

Umístění merkaptanové signalizace v podzemí je vypsána v tab. č. 2, k 1. 4. 2015 

 

Umístění merkaptanové signalizace 
Číslo relé Umístění Podrobnosti 

1 43020 Staničení 10 m 

2 5201/1 Staničení 1762 m 

3 5201 Staničení 871 m 

4 5000/1 Staničení 1600 m 

5 300190/1 Staničení 204 m 

6 2004 Staničení 70 m 

8 331291/3 Staničení 66 m 

11 540 23 do 20 m od 5204 pro SV 34. sloje 2. b kry 

12 540 32 do 10 m pod 401 325 pro SVO 39. sloje 3. kry 

13 320 384 do 10 m před 320 393/2 pro SVO 32. sloje 3. kry 

14 401 290/1 do 10 m pod 401 280 pro ražbu 401 222/1 

15 371 280 do 10 m od 5204 pro ražby 364 246, 536 22 

16 371 280/1 do 10 m od 5204 pro poruby 371 200/1 

17 4612 do 20 m od 401 382 pro SVO 39. sloje č. 2 

18 331 383 do 10 m od 4301 pro ražby 331 335 a 331 355 

Tab. č. 8 Umístění merkaptanové signalizace 

VLH nebo IS dle potřeby odpálí dálkově pomocí povrchové řídicí části jednotlivé 

rozbušky merkaptanových ampulí, toto zařízení je vyobrazeno na „Obr. P1. 12“. 

3.6 Řídicí systém 

Řízení dopravy probíhá na hlavních dopravních překopech, které jsou na 5. patře, 

Severo-Jižní překop 4605 a 7. patro Severo-Jižní překop 5101. Dopravu řídí semafory a 

optická signalizace. 
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4 Možnosti dalších inovací a jejich přínos v oblasti 
bezpečnosti dolů 

4.1 Interaktivní tabule pro řešení havárií 

Instalace interaktivní tabule na dispečink Důlního závodu 2 by zlepšila řešení 

havarijních situací. Nejčastější využití by se uplatnilo při zobrazení účelových důlních map 

v digitální formě. Podle typu potřeby lze jednotlivé mapy přes sebe překrývat (větrní mapa, 

rozvody dusíku, požárního vodovodu a jiné) nebo zobrazit výsek z jednotlivých map. Toto 

zařízení přispěje k zlepšení přehlednosti situace a zkrácení doby pro řešení havarijních 

situací. Zařízení je již využíváno na Důlním závodě 3 (Paskov). 

4.2 Zvýšit počet pracovníků SIS pro vyhodnocování 
monitorovacích systémů 

Dosavadní způsob vyhodnocování monitorovacích systémů pracovníky SIS, vede 

k časovému vypětí a přepracovanosti. Takto pracující lidé mohou přehlédnout některé 

informace a to je v oblasti bezpečnosti nepřijatelné. Pracovníků SIS k 1. 4. 2015 na Důlním 

závodě 2 je šest. Vzhledem k tomu, že v ranní směně je někdy zaznamenáno až 400 

telefonních hovorů a cca 400 anomálních stavů (zvýšený výskyt CO, CH4, překročený 

počet pracovníků ve 3. stupni NDO, atd.), s pracovní dobou 7 hodin a 30 minut, jsem 

dospěl k závěru, že je cca každou minutu uskutečněn 1 telefonní hovor (450 minut / 400 

telefonních hovorů) a k tomu v průměru 1 nový anomální stav za minutu (450 minut / 

400 anomálních stavů). Anomální stavy mají prioritu před telefonními hovory. 

V odpolední a noční směně jsou tyto hodnoty skoro poloviční. 

Navrhuji, aby se zvýšil počet zaměstnanců SIS, kteří vyhodnocují informace 

monitorovacích systémů o jednoho pracovníka na ranní směně, nebo tuto povinnost předali 

jiným zaměstnancům, kteří budou SIS informovat. 

4.3 Monitorování všech nebezpečných zón 

Doporučuji monitorování nebezpečných zón pomocí RFID čteček pro pásové 

dopravníky EPB-01 s  následným odpojením od el. energie u všech drtičů, nejen ve 3. 

stupni NDO. 
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4.4 Spolupráce systému VDS a ISI při porušování 
bezpečnosti a kázně zaměstnanců ve 3. stupni NDO 

Příkladem takové situace je fakt, že neustále dochází k porušování pracovní kázně 

ze strany zaměstnanců v prostorách zařazených do 3. stupně NDO. Nehlásí se IS při vstupu 

do ohrožené oblasti (neověří si maximální počet osob v dané oblasti a neznají aktuální 

seismický stav), nezavírají za sebou branky a vstupují i přes aktivní signalizaci „ZÁKAZ 

VSTUPU“. 

Pokud by se systém VDS nastavil na vyhodnocování ISI systémem, při překročení 

maximálního počtu zaměstnanců v dané oblasti a při nezavírání bezpečnostní branky 

v daném časovém intervalu, navrhuji, aby docházelo k automatickému odpojení od 

elektrické energie dobývacího kombajnu nebo celé oblasti. Jedná se pouze o softwarové 

nastavení. Zvýšilo by to bezpečnost provozu a kázeň pracovníků. 

4.5 Oboustranná individuální bezdrátová komunikace 

Uskutečnění tohoto záměru posune havarijní připravenost na vyšší úroveň. 

Tuto možnost již využívá systém ISI prostřednictvím komunikačního zařízení TE-

02, které pracují jako vysílačky ale v řádů měsíců se tato funkce rozroste o dalších cca 16 

vysílacích kanálů, pro mířenou komunikaci. V praxi to bude vypadat tak, že komunikační 

kanály budou rozděleny podle typu práce (příjem materiálů, výdej materiálů, odpis 

materiálů, překládka materiálů atd.). 

Zároveň s rozšířením ISI systému o kanálovou komunikaci, provede dodavatelská 

firma ZAM rozšíření o komunikaci prostřednictvím komunikačního zařízení TE-01 do 

výbušného prostředí, které bude fungovat také jako vysílačka ale do roka by měla 

zvládnout funkci telefonu. Pro tuto možnost je třeba ISI systém instalovat v optickém 

rozhranní s komunikačním kabelem RFK-01, běžný komunikační dosah je 50-80 m vůči 

čtečce ISI, doba provozu na jedno nabití cca 7 hodin. 

Navrhuji vývoj důlní komunikační lampy, viz kapitola 2.3.1 

4.6 ISI systém ve všech důlních dílech 

ISI systém využíváme pouze v cca 11,4 % důlních děl z celkové délky. 
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Navrhuji, aby se tento systém použil ve všech aktivně využívaných důlních dílech a 

v ostatních důlních dílech monitorovat vstup a výstup. 

Dojde k razantnímu zvýšení bezpečnosti. 

4.7 ISI systém jako záchranný systém 

V případě přeposlání zprávy pracovníkům (SMS zpráva), kteří vstupují do oblasti 

s nedýchatelným, nebo výbušným prostředím je tato informace může zachránit. 

Firma ZAM pracuje na vývoji nové důlní lampy, která tuto a jiné funkce bude 

využívat, při zachování velikosti a doby provozu důlní lampy. 

4.8 Bezdrátový binární a analogový vstup v rámci ISI 
systému 

Pracuje se na bezdrátovém snímači binárních a analogových vstupů, který bude 

napájen akumulátorem (životnost v řádech let) a bude vysílat informace do ISI systému, to 

vše v provedení I M1 Ex ia I Ma. 

Odpadá povinnost instalace kabelového rozvodu, který zprostředkovával binární a 

analogové vstupy. Instalace bude možná kdekoliv, kde je nainstalován ISI systém. 

V případě, že přijde požadavek na jakékoliv sledování, odpadne časová náročnost instalace 

kabelového rozvodu, zařízení a monitorovacího zařízení (binárního a analogového). 

4.9 Bezdrátový bezkontaktní snímač binárních vstupů 
v rámci ISI systému 

Jedná se o zařízení na principu jazýčkového relé, které se skládá ze dvou částí, 

první část bude pevně připevněna a druhá bude pohyblivá, v případě, že se k sobě tyto dvě 

části přiblíží, sepne kontakt. Toto zařízení bude připojeno na bezdrátový binární systém, 

který daný stav vyšle do systému ISI. 

4.10 Přenos dat z lokomotiv ISI systémem 

Důlní lokomotivy budou rozšířeny o „Moto hodiny“ které snímané údaje vysílají do 

ISI systému (teplota, rychlost, stav pohonných hmot atd.). Dnes se testuje na závěsných a 

kolejových lokomotivách značky Ferrit. 
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Závěr 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost technických zařízení by měla 

být v podmínkách uhelných dolů plynujících vždy na prvním místě. Tomu napomáhá 

množství elektronických bezpečnostních prvků, které se využívají například na Důlním 

závodě 2, OKD, a.s.  

Tuto práci jsem popsal z pohledu pracovníka slaboproudu, údržbáře měřící 

a bezpečnostní techniky a jako student HGF VŠB-TUO, oboru hornického inženýrství. 

Cílem bakalářské práce bylo provést charakteristiku především elektronické části 

havarijní připravenosti hlubinného dolu, popsat a analyzovat současně zavedené systémy 

lokalizace pracovníků v podzemí a poukázat na význam instalovaného monitorovacího, 

záchranného a řídicího systému ZAM Servis s. r. o., Ostrava pro doly, což v předložené 

práci rozvedeno v kapitole 2 a 3. 

Poukázal jsem na další možný vývoj elektronických bezpečnostních prvků do 

budoucna a věřím v jejich brzkou realizaci, která posune bezpečnost o další krok napřed. 
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Příloha č. 1 Elektronické systémy havarijní připravenosti 

Monitorovací systémy 

 

Obr. P1. 1 Přehled analogových čidel MTA 11.00 

Obr. P1. 2 Převodníková napájecí skříň (PNS) 



Jan Valášek: Monitorovací, záchranný a řídicí systém pro doly. 

2015  2 

 

Obr. P1. 5 Stacionární anemometr AS – 3c [www.zam.cz] 

Obr. P1. 4 Měřící souprava oxidu uhelnatého MTA 4021 

Obr. P1. 3 Měřící souprava metanu MTA 4010/M 
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Komunikační systém 

 

 

Obr. P1. 6 Jiskrově bezpečný telefon TGI 

Obr. P1. 7 Audis systém 
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Telefony v nevýbušném provedení 

 

 

 

 

 

 

Obr. P1. 10 Nevýbušný telefon 4 FP 153 08 

Obr. P1. 8 Nevýbušný telefon 4 FP 153 52 

Obr. P1. 9 Nevýbušný telefon 4 FP 153 22 
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Merkaptanová signalizace 

 

 

Obr. P1. 12 Merkaptanová signalizace úseková DMS – 32 [www.zam.cz] 

Obr. P1. 11 Merkaptanové ampule pro vhození do jámy [A. Adamus] 
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Výroba plynného dusíku 

 

 

 

Obr. P1. 13 Schéma výroby dusíku 
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Monitorování dusíku 

 

Obr. P1. 14 Souprava pro měření dusíku 
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Příloha č. 2 Monitorovací systémy 

ISI Systém 

 

Obr. P2. 2 Komunikační kabel RFK-01, schematicky a reálně 

Obr. P2. 1 ISI systém 
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                    Obr. P2. 3 Vyobrazení rubání 401 200 ISI systémem 

 

 

Monitorování ovzduší 

 

 

Obr. P2. 4 Monitorování důlního ovzduší MDO-01 [www.zam.cz] 
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Monitorování chodu elektrických zařízení 

 

Obr. P2. 5 Kabelový magnetický snímač MS-04 a zařízení MTA 3050 [www.zam.cz] 

 

Monitorování seismoakustických a seismologických signálů 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. P2. 6 Skříň SAZ-D1 s kartami SAZ-Z1 [www.zam.cz] 

Obr. P2. 7 Schéma SEZ systému [www.zam.cz] 
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Monitorování nebezpečných zón 

 

 

Kamerový systém 

 

Obr. P2. 8 RFID čtečka pro pásový dopravník EPB-01 [www.zam.cz] 

Obr. P2. 9 Kamerový systém KS-02 



Jan Valášek: Monitorovací, záchranný a řídicí systém pro doly. 

2015  12 

Příloha č. 3 Prvky záchranného systému 

Ovládací zařízení 

 

Informační zařízení 

 

 

 

 

Obr. P3. 2 Plovákový spínač 

FS 1 [www.alumo.cz] 

Obr. P3. 3 Tlačítková skříň 

OS-ia-3 [www.zam.cz] 

Obr. P3. 1 Releová skříň 

NIA/1 [www.zam.cz] 

Obr. P3. 5 Informační tabule TEO-AS/C [www.eltel.katowice.pl] 

Obr. P3. 4 Semafor typ SEM [www.okd.cz] 

Obr. P3. 6 Optický a zvukový signalizátor OS-ia-6 [www.zam.cz] 
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Komunikační systémy 

VFSK5 systém 

 

Obr. P3. 7 Komunikační systém VFSK5 [www.zam.cz] 
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DZ-01 systém 

Obr. P3. 8 Komunikační systém DZ-01 [www.zam.cz] 
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SEFAR-AB1 systém 

 

Obr. P3. 9 Zařízení systému SEFAR AB1 [www.zam.cz] 

Obr. P3. 10 Komunikační systém SEFAR AB1 [www.zam.cz] 
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 Příloha č. 4 Současný stav využití monitorovacího a záchranného 
systému v praxi 

 

 

 

Obr. P4. 1 Současné využití monitorovacího, záchranného a řídicího systému v praxi 
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Obr. P4. 2 Rozšířený ISI systém o komunikaci [www.zam.cz po úpravě] 


