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Anotace 

Bakalářská práce popisuje dopravu kompletních sekcí mechanizované výztuţe  

po závěsné dráze, způsob dopravy, pouţité dopravní prostředky a brzdná zařízení. V úvodu 

je popsána stručně historie Důlního závodu 2 s významem dopravy po závěsné dráze.  

První část se věnuje jednotlivým součástem závěsné dopravy. Část druhá se zabývá 

způsobem stanovení dopravních prostředků, brzdných zařízení, délek sekcí trati závěsné 

dráhy a způsobem zavěšení na výztuţ pro jednotlivé typy sekcí mechanizované výztuţe. 

Jako ukončení druhé části je souhrn všech získaných informací do tabulky a bezpečnost 

práce a provozu při dopravě mechanizované výztuţe po závěsné dráze. V závěru uvádím 

moţnost vyuţití souhrnné tabulky v praxi. 

 

Klíčová slova: mechanizovaná výztuţ, závěsná dráha, dopravní prostředky, brzdné 

zařízení, bezpečnost při dopravě  

 

Annotation of bachelor thesis 

The Bachelor thesis delineates monorail transport of powered supports which are 

composed of complete sections, then transport technique, used means of transport and 

braking devices. The introduction briefly describes the history of OKD 2 and places great 

emphasis on monorail transport. 

The first part is devoted to individual parts of monorail transport. The second 

crucial part is applied to the way how to establish means of transport, braking devices, the 

length of each monorail section and the way of suspending it on a support made for every 

single type of section regarding powered supports. The final part of the second part is the 

summary of all the information in a chart. The additional point is dedicated to occupational 

safety and operation when transporting powered supports on a monorail. Finally, the 

practical application of the chart is mentioned in the last part of the thesis.  

 

Key words: powered supports, monorail, means of transport, braking device, transport 

safety 
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Úvod 

Důlní závod 2, je se svou 57 letou tradicí nejmladším dolem společnosti OKD a. s. 

Skládá se ze dvou těţebních lokalit, označovaných jako lokalita Sever a lokalita Jih.  

Dne 1. září 1958 začala výstavba Dolu ČSM a v průběhu října téhoţ roku bylo započato 

s hloubením jam. Hloubení jam bylo ukončeno 1. dubna 1965, kdy bylo na obou lokalitách 

vyhloubeno 3 251 m. Po deseti letech výstavby dne 16. prosince 1968 byla vytěţena první 

tuna uhlí. Od 1. 1. 2015 byl Důl ČSM přejmenován na Důlní závod 2  

 se shodným názvem lokalit.  

Nedílnou a důleţitou součástí černouhelných hlubinných dolů společnosti  

OKD a. s., je doprava po závěsné dráze. Z důvodů sniţování nákladů na těţbu je kladen 

vysoký poţadavek na logistiku. Přeprava kompletních sekcí mechanizované výztuţe   

po závěsné dráze je jedním z nich. Tato část dopravy je nejnáročnější díky svému podílu 

v objemu dopravy a přepravním hmotnostem. Poruby bývají vybaveny průměrným počtem 

kolem 100 ks sekcí mechanizované výztuţe, hmotnost se pohybuje v rozmezí od 14 900 kg  

do 39 000 kg [1]. V roce 2014 bylo takto celkem dopraveno 1 171 ks mechanizované 

výztuţe [2].  

Ve své bakalářské práci se v první části budu zabývat souhrnně dopravou  

po závěsné dráze, pouţívanými typy závěsných tratí, trakčními prostředky, dopravními 

prostředky, brzdnými zařízeními a faktory, jeţ ovlivňují tuto dopravu. Ve druhé části své 

bakalářské práce vyberu nejvhodnější dopravní prostředky a pomocí výpočtů stanovím 

vhodné délky sekcí tratí závěsné dráhy a druh způsobu zavěšení trati na výztuţ  

pro jednotlivé typy mechanizované výztuţe pouţívané na Důlním závodě 2. Provedu, 

tabulkový souhrn získaných parametrů, pro moţné vyuţití v rámci plánování vystrojení 

budoucích raţených důlních děl a dopravy kompletních sekcí mechanizované výztuţe  

po závěsné dráze v rámci vybavování, výklizů, nebo přímých překlizů porubů. Stanovím 

přesný postup, pro splnění poţadavků bezpečnostních předpisů vztahujících se na dopravu 

kompletních sekcí mechanizované výztuţe po závěsné dráze.  
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1. DOPRAVA PO ZÁVĚSNÉ DRÁZE 

1.1. TYPY AKTUÁLNĚ POUŢÍVANÝCH TRATÍ ZÁVĚSNÝCH  

DRAH NA DŮLNÍM ZÁVODĚ 2 

Základem pro všechny typy pouţívaných tratí závěsných drah je profil I 155. 

Všechny typy tratí vyuţívají dva druhy spojů - kloubový a pevný. Pevný spoj shodný  

pro všechny typy tratí je tvořen přírubami, navzájem propojenými šesti aţ osmi šrouby  

M 20 podle typu trati. Propojení kloubových spojů je v některých případech odlišné. 

Způsob kotvení tratí, bránící neţádoucímu podélnému a příčnému pohybu, je stanoven 

Návodem k pouţití výrobce pro jednotlivé typy tratí. Kotvení se instaluje na kotvící desku 

navařenou ve středu sekce na horní části profilu I 155. 

Shodnými komponenty pouţívanými všemi typy tratí závěsné dráhy jsou zatáčkové 

sekce, vyráběné jako obyčejné a zesílené s plošnými spoji. Zatáčkové sekce jsou vyráběny 

v délkách od 0,2 do 1,5 m v obloukových úhlech 5°, 10°, 15°, 22° a 22,5° [3], [4], [5], [6], 

[7], [8]. 

Pro výškovou změnu na dopravních cestách, vyuţívají všechny typy tratí rovněţ 

shodné sekce – konvexní a konkávní, vyráběny v délce 1,5 m s výškovým úhlem 

+10°,nebo -10° [3], [4], [5], [6], [7], [8]. 

Způsob zavěšení na výztuţ důlních děl, je provedena pomocí závěsného 

komponentu a závěsného řetězu. Závěsným komponentem byla do roku 2010 závěsná 

kostka, která se na výztuţ instaluje pomocí čtyř háčkových šroubů M 20. Spojuje trať 

závěsné dráhy s výztuţí pomocí závěsného řetězu. Závěsný řetěz je v závěsné kostce 

uchycen pomocí tvarovaného otvoru zabraňující jeho vypadnutí a k trati závěsné dráhy  

je připojen pomocí čepu. V případě potřeby lze tento způsob zavěšení zdvojit pomocí 

druhé závěsné kostky instalované na vedlejší oblouk výztuţe. V roce 2010 přišel na trh 

nový typ - dvojzávěs. Jedná se o dvě závěsné kostky spřaţené pomocí ocelové desky,  

která má délku takovou, aby spřaţené  kostky bylo moţno instalovat na dva sousedící 

oblouky ocelové výztuţe. Ve středu ocelové desky se pomocí dvou čepů a šroubu instaluje 

závěsný řetěz uchycený k trati závěsné dráhy pomocí čepu, nebo šroubu M 20. Dvojzávěs 

byl vyvinut z důvodu stejného rozloţení přenášených sil na výztuţ [7], [8]. 
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1.1.1. TYPY TRATÍ ZD 24A a ZD 24B 

Tyto typy tratí, jsou dnes jiţ zastaralé, nevyhovující současným poţadavkům  

na dopravu po závěsné dráze. Na Důlním závodě 2, jsou stále pouţívané na hlavních 

překopech 4. patra, které slouţí pro běţnou dopravu materiálu, osob a výbušnin. 

Instalované sekce o standardních délkách 3 m typ ZD 24A a 2,4 m typ ZD 24B, 

o maximálním zatíţení v tahu původní 63 kN po souhlasu výrobce 80 kN [9], jsou  

pro dopravní soupravy s hmotností přesahující 15 t nevhodné. Propojení jednotlivých sekcí 

na kloubovém spoji, je tvořeno v dolní části na jedné straně vodítkem na druhé straně 

zámkem, které do sebe zapadnou. V horní části sekce jsou na obou stranách uši s otvorem, 

tyto se překryjí a spojí čepem zajištěným oboustranně závlačkou (Obrázek 1kloubový spoj 

trati ZD 24A (foto autor) [3], [4].  

 

 

Obrázek 1kloubový spoj trati ZD 24A (foto autor) 

1.1.2. TYPY TRATÍ ZD 24C a ZD 24C/100 

Modernější typy tratí vychází z typu ZD 24A. Pro schopnost unést větší zatíţení  

ve výškové a vodorovné rovině se začaly pouţívat sekce o délce maximálně 2 m 

s typovým označením ZD 24C. Modifikace tohoto typu trati s označením ZD 24C/100, má 

zesílen krycí profil zámku, vodítka kloubových spojů trati a kotvící desku, která kromě 
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zesílení je vybavena dalším pomocným otvorem pro kotvení, nebo zavěšení. Maximální 

zatíţení v tahu udávané výrobcem je 100 kN [5], [6].  

1.1.3. TYP TRATI ZD 34D 

První typ trati závěsné dráhy, instalované na Důlním závodě 2  pro dopravu 

kompletních sekcí mechanizované výztuţe o hmotnosti 28 700 kg [1]. Instalace sekcí  

o délce 1,6 m, byla provedena v roce 2010 na třídách č. 320 393/1 a č. 320 393/2 

s úklonem +21°. Poprvé zde bylo pouţito dvojzávěsů a sekcí se zesíleným profilem. 

Vyjma zesíleného profilu I 155, zdvojením spodní nosné plochy, došlo ke změně způsobu 

propojení kloubových spojů. Dolní část se propojuje obdobně jako předchozí typy. Rozdíl 

je ve způsobu propojení horní části sekcí kloubového spoje. Na jedné straně je kotva,  

na straně druhé zdvojený plochý profil – ucho. Do ucha se zasune kotva a zajistí se jedním, 

nebo dvěma pevnostními šrouby M 24 s maticí s teflonovou vloţkou, podle typu pouţitých 

závěsů. Maximální zatíţení v tahu udávané výrobcem je 120 kN [7].  

1.1.4. TYP TRATI ZD 24D/130 

Nejmodernější typ trati závěsné dráhy se začal instalovat ve všech raţených důlních 

dílech v roce 2013 (Obrázek 2kloubový spoj trati ZD 24D/130 (foto autor). Shodný s typem ZD 

34D, rozdíl je v nově vyvinutém typu kotvení a jeho hustotě rozmístění [11]. Maximální 

zatíţení ve svislé i vodorovné rovině garantuje výrobce při dodrţení stanovených 

podmínek v Návodu k pouţití ve výši 140 kN [8]. 

 

 

Obrázek 2kloubový spoj trati ZD 24D/130 (foto autor) 
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1.1.5. KOTVENÍ TRATÍ ZÁVĚSNÝCH DRAH 

Proti neţádoucímu příčnému a podélnému pohybu jsou tratě závěsných drah 

kotveny pomocí několika typů kotvení: 

kříţové řetězové kotvení [3], [4], [5], [6], [7] 

kříţové teleskopické kotvení D/130 [11] 

řetězové ,,V‘‘ kotvení [3], [4], [5], [6], [7] 

teleskopické ,,V‘‘ kotvení D/130 [11] 

jednoduché teleskopické kotvení TDS [10] 

jednoduché teleskopické kotvení D/130 [11] 

Pro typy tratí ZD 24A, ZD 24B se vyuţívá kotvení kříţové řetězové, sloţené  

ze čtyř řetězových větví instalovaných na kotvící desku a ukotvených k výztuţi pomocí 

kostek bočního kotvení. Je určeno proti příčnému a podélnému pohybu do úklonu +-5°  

na dopravní cestě. Pro úklon nad +-5° se vyuţívá, řetězové ,,V‘‘ kotvení, sloţené ze dvou 

řetězových větví instalovaný ve směru úklonu na kotvící desku a ukotvených k výztuţi 

pomocí kostek bočního kotvení. Kotvení se provádí ve vzdálenosti kaţdých 30 m. Řetězy 

kříţových a ,,V,, kotvení jsou 18 x 90 DIN 20 637 [3], [4]. 

U typů tratí závěsné dráhy ZD 24C a ZD 24C/100 se vyuţívají typy kotvení jako 

u typů ZD 24A, ZD 24B (kotvení kaţdých 30 m [5], [6]) a byl zde zaveden nový typ 

kotvení v úklonu nad +-5°. Novým typem se stalo boční kotvení teleskopické označené 

výrobcem jako TDS. Jedná se o dva čtvercové profily a úhelníkový profil zasunující  

se do sebe. Toto kotvení se instaluje pouze jednotlivě na kotvící desku sekce.   

Na TH výztuţ je připevněno pomocí 2 ks háčkových šroubů  M 20 a třmene  

(Obrázek 3boční teleskopické kotvení TDS (foto autor). Kotvení pomocí TDS se provádí kaţdých 

24 m [10]. 

Typ trati závěsné dráhy ZD 34D pouţívá všechny tři typy jiţ uvedených kotvení.  

Podmínky pro vzdálenosti jsou obdobné – řetězová kotvení kaţdých 30 m a kotvení TDS 

kaţdých 24 m [7], [10]. 

Pro nejnovější typ trati závěsné dráhy ZD 24D/130 byl z důvodů garance 

poţadovaných parametrů, byl vyvinut nový typ kotvení označovaného jako D/130. Typ 

těchto kotvení vychází z dosavadních poznatků v praxi jiţ vyuţívaných kotvení. Jedná  

se o kotvení teleskopické, tvořené tyčí a trubkou zasouvaných do sebe. Pouţívá se jako 



Jaromír Chmelík: Doprava mechanizované výztuţe po závěsné dráze  

2015  6 

 

samostatné – jednoduché pro úklon do +-5°, zdvojené - typ ,,V‘‘ a kříţové – instalací dvou 

zdvojených kotvení typu ,,V‘‘ oboustranně na jednu kotvící desku sekce od úklonu +-5°. 

Instalace se provádí na kotvící desku a uchycení na výztuţ je pomocí třmenu a dvou 

háčkových šroubů M 24. Vzdálenost kotvení při úklonu od 0° do +-5° kaţdých 30 m,   

od +-5° do +-15° kaţdých 15 m a při úklonu nad +-15° kaţdých 10 m [8], [11].  

Shodný způsob kotvení u všech typů tratí platí pro komponenty – zaráţky, 

výhybky, koncové dorazy, zatáčky, konvexní a konkávní sekce [3], [4], [5], [6], [7], [8], 

[13], [14], [15], [16].   

 

 

Obrázek 3boční teleskopické kotvení TDS (foto autor) 

1.1.6. ZARÁŢKY POHYBLIVÉ A PŘENOSNÉ, KONCOVÉ DORAZY 

Nedílnou součástí tratí závěsných drah jsou pohyblivé zaráţky a koncové dorazy.  

Pro moţnost odstavení soupravy v místě, kde není instalována pohyblivá zaráţka  

se pouţívá zaráţka přenosná [12], [13], [14]. Zaráţky slouţí k zajištění vozidel  

proti neţádoucímu pohybu na dopravní trati.  
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Koncové dorazy jak jiţ jejich název napovídá, slouţí k uzavření trati závěsné dráhy 

v místě jejich ukončení (Obrázek 4 koncový doraz trati závěsné dráhy (foto autor) [3], [4], [5], [6], 

[7], [8]. 

Pohyblivé zaráţky a koncové dorazy musí být ukotveny pomocí řetězu 18 x 90 DIN 

20 637 k TH výztuţi [3], [4], [5], [6], [7], [8], [13]. Pokud není koncový doraz vybaven 

okem pro kotvení, musí být ukotvena sekce trati, na níţ je instalován. Přenosná zaráţka  

se nekotví [14]. 

 

 

Obrázek 4 koncový doraz trati závěsné dráhy (foto autor) 

 

1.1.7. VÝHYBKY 

Posledním druhem zařízení závěsné dráhy pouţívaným při dopravě na závěsných 

dráhách Důlního závodu 2 jsou výhybky. Umoţňují odbočení na kříţích důlních děl  

a ve vhodných důlních dílech slouţí k rozvětvení tratí na vícekolejné.  

V podmínkách Důlního závodu 2 se pouţívají výhybky dvoucestné a třícestné.  
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Dvoucestné výhybky slouţí k rozvětvení na dvě trati, nebo umoţňují odbočit 

z hlavní dopravní trati do jiného důlního díla. Dvoucestné výhybky se pouţívají pravé,  

levé a levopravé (pravolevé), podle potřeby směru odbočení, rozvětvení. 

Třícestné výhybky nám umoţňují rozvětvení trati do tří směrů. Umoţňují odbočení 

z hlavní dopravní trati do dvou dalších směrů.  

Výhybka typu ZD 24A, B, C se skládá z hlavního nosného rámu a dvou (tří) 

pohyblivých sekcí trati, které pomocí překládacího zařízení umoţňují, teleskopicky 

výměnu sekcí pro odbočení do poţadovaného směru [15]. Výhybka ZD 24D/130 má 

v zesíleném rámu jednu pohyblivou kolej, která se pouze přesouvá táhlem po nosnících 

mezi moţnými směry (Obrázek 5 výhybka dvoucestná ZD 24D/130 (foto autor) [16]. Nosné 

závěsy jsou umístěny v místech vjezdu na výhybku, aretační závěsy jsou v jejích čtyřech 

krajních rozích. Boční kotvení výhybky je instalováno rovněţ v krajních rozích. Výjimku 

v pouţití bočního kotvení upravuje výrobce svým Návodem k pouţití a to tak, ţe výhybka 

nemusí mít instalováno boční kotvení, pokud jsou první sekce hlavní dopravní trati před a 

za výhybkou bočně ukotveny teleskopickým kotvením. V případě spojení dvou a více 

výhybek, se jedná o soustavu výhybek a musí být bočně kotveny na začátku a konci 

soustavy [15], [16].  

 

 

Obrázek 5 výhybka dvoucestná ZD 24D/130 (foto autor) 
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1.2. TRAKČNÍ PROSTŘEDKY 

1.2.1. ZÁVĚSNÉ LOKOMOTIVY 

V současnosti jsou na Důlním závodě 2 pouţívány typy závěsných lokomotiv  

od výrobců ORTAS a. s. a FERRIT s. r. o. Všechny tyto závěsné lokomotivy  

jsou vybaveny dieselovými spalovacími motory a pracují do úklonu +-30° [19], [25], [26], 

[33], [34]. Důlní závod 2 disponuje 50 ks závěsných lokomotiv, které vyuţívají stání  

v 7 vozovnách. Tyto vozovny jsou vybaveny stáními umoţňujícími opravy závěsných 

lokomotiv a sklady s pohonnými hmotami a mazivy.  

 

Tabulka 1 používané typy závěsných lokomotiv na Důlním závodě 2 

Typ závěsné lokomotivy Počet hnacích jednotek  Maximální tah v kN 

LZH 50d3 3 60 

LZH 50d3e 3 60 

LSP 70D0 4 80 

DLZ 110F 5 aţ 7 100 aţ 140 

DLZ 210F 6 aţ 7 120 aţ 140 

 

U typů DLZ 110F a DLZ 210F (Obrázek 6 závěsná lokomotiva DLZ 210F (foto autor) lze 

podle potřeby odpojit aţ tři jednotky tak, aby jejich taţná síla nepřekračovala maximální 

zatíţení typu trati závěsné dráhy, po které se pohybuje. Taţná síla jedné hnací jednotky je 

20 kN [33], [34]. 

 

 

Obrázek 6 závěsná lokomotiva DLZ 210F (foto autor) 
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1.2.2. TAŢNÉ, MANIPULAČNÍ KOČKY 

Pro usnadnění manipulace s materiálem se, na pracovištích raţených důlních děl, 

vyuţívají soupravy přepravních vozíků a brzdného zařízení s trakčním prostředkem    

- taţnou, manipulační kočkou. Jedná se o zařízení s jednou hnací jednotkou poháněnou 

stlačeným vzduchem. Dnes se jiţ vyuţívají minimálně a jsou nahrazeny 

elektrohydrulickými manipulátory. Doposud ojediněle pouţívané typy taţných, 

manipulačních koček TK – 5, TK – 8 a MK – 10. U nejsilnějšího typu, MK – 10, výrobce 

PD profi s. r. o., uvádí maximální taţnou sílu 10 kN a maximální úklon na dopravní cestě  

+-20° [35]. 

1.2.3. ELEKTROHYDRAULICKÝ MANIPULÁTOR TYPU ŠA - MAN - 01 

Je moderní zařízení, kde hnací sílou je elektromotor, který pohání dva 

hydromotory, přes které jsou hnána taţná hnací kola tzv. vulkolany. Pracovní tlak 

z hydraulického obvodu, je rovněţ vyuţíván v hydraulickém obvodu brzdného zařízení, 

které je součástí manipulátoru. Taţná síla elektrohydraulického manipulátoru  

ŠA – MAN - 01 je 20 kN při maximálním úklonu do +-30° na dopravní cestě  

(Obrázek 7 elektrohydraulický manipulátor ŠA – MAN - 01 (foto autor) [17]. Dnem 23. 2. 2015 

nahradili tyto manipulátory na všech pracovištích Důlního závodu 2 taţné, manipulační 

kočky.   

 

 

Obrázek 7 elektrohydraulický manipulátor ŠA – MAN - 01 (foto autor) 
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1.3. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY ZÁVĚSNÉ DRÁHY 

Dopravní prostředky závěsné dráhy dělíme podle účelu, k jakému druhu dopravy  

po závěsné dráze slouţí. Jsou to dopravní prostředky pro dopravu materiálu, výbušnin, 

osob a břemen zvláštních [18], [20], [21], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [36], [37], [38], 

[39], [40], [41], [42], [44], [12]. 

1.3.1. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY PRO DOPRAVU MATERIÁLU  

Jedná se o soupravy vozíků závěsné dráhy, které umoţňují pomocí nosiče a řetězu 

zavěsit materiál. Pojíţdějí po profilu závěsné dráhy na čtyřech kolech. Vozíky se navzájem  

propojují spojovacími táhly různých délek.  

Typy nosných vozíků pouţívaných k dopravě po závěsné dráze na Důlním  

závodě 2 jsou: 2000 P3, 2000 P2, VN 4/0, TDS 4 a TDS 4A [36], [37], [38]. 

Vývoj dopravy po závěsných dráhách směřující ke zvýšení taţných sil  

a větší nosnosti se odrazil i na vývoji nosných vozíků. Nejstarší typy mají maximální 

moţné zatíţení v tahu 63 kN s nosností 2 650 kg, u novějších narůstá moţné zatíţení 

v tahu, aţ na 140 kN s nosností do 4 000 kg [36], [37], [38]. Tento vývoj zahrnuje rovněţ 

spojovací táhla. Novinkou v dopravě materiálu jsou hydraulické přepravní vozíky  

HPV TDS 80, HPV TDS 120, NZH 2/4 P2. Nosnost těchto zařízení, je u typu NZH 2/4 P 2 

- 4000 kg a u obou typů HPV TDS - 4 000kg. Maximální zatíţení v tahu pro HPV TDS 80 

- 80 kN, HPV TDS 120 – 120 kN a NZH 2/4 P2 – 110 kN [29], [30], [31]. Vyuţívají 

k manipulaci s materiálem řetězový zvedák poháněný hydromotorem, který je napájen 

pracovním tlakem přiváděným hadicovým hydraulickým rozvodem ze závěsné lokomotivy 

(Obrázek 8 souprava přepravních vozíků HPV TDS 80 (foto autor). Hydraulické přepravní vozíky 

jsou sdruţovány do souprav v párech s označením DUO a splňují i podmínky pro dopravu 

břemen zvláštních, ke které jsou v mnoha případech pouţívány z důvodů jednoduché 

obsluhy a veliké flexibility při manipulaci s těmito břemeny. Jsou vyuţívány zejména při 

dopravě vrtacích strojů, přibírkových strojů, nakladačů a jiných břemen s rozsahem 

hmotnosti od 4 000 kg do 8 000 kg [29], [30], [31].  

Obsluhy těchto zařízení musí splňovat poţadavky bezpečnostního předpisu  

na obsluhu vyhrazených technických zařízení zdvíhacích [46]. 
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Obrázek 8 souprava přepravních vozíků HPV TDS 80 (foto autor) 

1.3.2. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY PRO DOPRAVU OSOB  

V dole jsou pouţívány dva druhy dopravních prostředků pro dopravu osob  

po závěsné dráze. Prvním z nich jsou osmimístné kabiny pro dopravu osob typ TDS  

(Obrázek 9 osmimístná kabina pro dopravu osob TDS (foto autor) [21]. Sdruţují se do souprav 

podle potřeby dopravy. Dle Návodu k pouţití výrobce TDS Zampra spol. s r. o., je 

minimální souprava pro dopravu osob sloţená ze dvou kabin, maximální z osmi kabin. 

Počet kabin v soupravě se musí dále upravit, podle maximálního úklonu na dopravní cestě. 

Součástí soupravy kabin pro dopravu osob je speciální kontejner slouţící pro dopravu 

nářadí a drobného materiálu dopravovaných osob. Doprava se provádí na základě 

dopravního řádu obsahujícího body dle bezpečnostního předpisu [12] (viz. Příloha č. 1). 

Druhým typem je kabina pro dopravu zraněného, označována jako sanitní kabina 

[39]. Lze v ní přepravovat jednu zraněnou osobu na nosítkách s doprovodem dvou osob, 

sdruţuje se s jednou osmimístnou kabinou pro případný lékařský výjezd Hlavní báňské 

záchranné stanice. Tyto dopravní prostředky mají samostatná táhla, zvlášť barevně 

označená, která se nesmí pouţít k dopravě materiálu [12]. Připojení táhel je provedeno 

pomocí šroubu M 24 s královskou maticí zajištěnou závlačkou [21], [39]. 
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Obrázek 9 osmimístná kabina pro dopravu osob TDS (foto autor) 

 

1.3.3. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY PRO DOPRAVU VÝBUŠNIN  

Pro dopravu výbušnin mnoţství přesahujícího hmotnost 50 kg, nebo na vzdálená 

pracoviště se vyuţívá uzamykatelný kontejner ţluté barvy s nosností 600 kg typ TDS  

(Obrázek 10 kontejner pro dopravu výbušnin TDS (foto autor). Na Důlním závodě 2 je v současné 

době pouţíváno osm těchto kontejnerů [32] (podmínky  pro dopravu výbušnin viz. Příloha 

č. 2).     

 

 

Obrázek 10 kontejner pro dopravu výbušnin TDS (foto autor) 
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1.3.4. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY PRO DOPRAVU BŘEMEN 

ZVLÁŠTNÍCH 

,,Doprava břemen zvláštních, je doprava břemen nadměrně hmotných, břemen 

nadměrných rozměrů a břemen neskladných.  

Břemena nadměrně hmotná, jsou ta, jejichž hmotnost je větší než 4 000 kg.  

Břemena nadměrných rozměrů jsou taková, při jejichž dopravě a manipulaci 

s nimi, nelze dodržet rozměry na dopravní cestě stanovené touto vyhláškou.  

Břemena neskladná vyžadují pro bezpečnou manipulaci a přepravu speciální 

zajištění pro stabilizovanou polohu“ [12].  

Pro dopravu břemen zvláštních se pouţívají různé dopravní prostředky v závislosti 

na hmotnosti, rozměrech a povaze dopravovaného břemene.  

Nejjednodušším způsobem, je zavěšení na dva nosné vozíky propojené táhlem.  

Dalším způsobem je propojení dvou párů vozíků pomocí pomocných rámových 

nosičů RNTB 5 000, kdy dosáhneme nosnost 10 t [41].  

Pro přepravu nejtěţších břemen, bylo na Důlní závod 2, zakoupeno několik  

hydraulických manipulačních zařízení typů TZH, HMZ TDS a HPZ TDS, které se sdruţují 

do párů o nosnostech od 16 t do 40 t (Obrázek 11hydraulické manipulační zařízení HMZ TDS 20 

- DUO ) [18], [27], [28], [40], [42], [44]. 

Typy nejmenších hydraulických přepravních zařízení vyuţívaných k dopravě 

břemen zvláštních na Důlním závodě 2 jsou HPV TDS 80, HPV TDS 120, NZH 2/4 P2 

[29], [30], [31]. O těchto typech přepravních zařízení je více uvedeno v kapitole 1.3.1. 

 

 

Obrázek 11hydraulické manipulační zařízení HMZ TDS 20 - DUO [45] 
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1.4.  BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ ZÁVĚSNÉ DRÁHY 

Zajišťují nám zastavení dopravní soupravy při překročení maximální rychlosti, 

nastavenou na omezovači rychlosti podle platného bezpečnostního předpisu [12]. 

1.4.1. TYPY BV – 1 a BTs 

Jsou brzdná zařízení shodných parametrů. Podle potřeby se sdruţují do souprav 

dvou, tří a mimořádně i větších počtů, závislých na poţadavcích dopravy (Tabulka 4 BV - 1, 

BTs maximální hmotnost soupravy v kg při úklonu do x° [22], [23]) [22], [23].  

1.4.2. TYP BT - 30 

Nejnovější druh brzdného zařízení vyráběný firmou LMR s. r. o., umoţňující 

dopravu břemene o hmotnosti aţ 13 t v úklonu do +-30° (Obrázek 12 brzdné zařízení BT – 30). 

Břemeno o této hmotnosti, se od prvních dvou typů bez sdruţení do soupravy několika 

brzdných vozíků smí dopravovat do úklonu maximálně +-5° (Tabulka 5 BT – 30). Tento typ 

nesmí být pouţit jako brzdné zařízení soupravy kabin pro dopravu osob [43]. 

 

 

Obrázek 12 brzdné zařízení BT – 30 [43] 
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1.5.  VLIVY OMEZUJÍCÍ DOPRAVU PO ZÁVĚSNÉ DRÁZE 

Vlivy omezující dopravu po závěsné dráze jsou: 

- hmotnost dopravovaného materiálu 

- hmotnost přepravního zařízení 

- hmotnost trati závěsné dráhy v délce dopravované soupravy 

- maximální délka sekcí trati závěsné dráhy na dopravní trase  

- maximální úklon na dopravní trase  

- rozměry na dopravní cestě  

- způsob zavěšení trati závěsné dráhy na výztuţ 

1.5.1. CELKOVÁ HMOTNOST DOPRAVOVANÉ SOUPRAVY 

Hmotnost dopravované soupravy zásadně ovlivňuje všechny faktory s touto 

dopravou související. Pro dopravu po závěsné dráze je důleţité, jiţ při projektování důlních 

děl, vědět, jaká maximální hmotnost, bude po tomto důlním díle dopravována. Na základě 

těchto vědomostí, můţe být Odborem plánování výroby zhotoven Prováděcí projekt II° 

raţby. V tomto projektu musí být správně stanoveno: průřez důlního díla, hustota budování 

výztuţe, vystrojení důlního díla, délky sekcí tratí závěsné dráhy, jejich typ, způsob 

zavěšení trati závěsné dráhy přenášející síly na výztuţ a její umístění v důlním díle. Tímto 

se předejde budoucímu moţnému zvyšování nákladů na směnnost a materiál, nutných  

pro reinstalaci trati závěsné dráhy. Dále má hmotnost dopravované soupravy rovněţ vliv 

na pouţití vhodného brzdného zařízení ovlivněného i maximálním úklonem na dopravní 

cestě.      

1.5.2. ROZMĚR PRŮŘEZU NA DOPRAVNÍ CESTĚ 

Rozměr průřezu na dopravní cestě je ovlivněn průřezem dopravovaného břemene  

a platným bezpečnostním předpisem [12]. Vyjímkou je doprava břemen zvláštních, kde je 

povoleno nedodrţení stanovených rozměrů na dopravní cestě za dodrţení stanovených 

bezpečnostních opatření [12]. Průjezdná výška je rozměr mezi spodní plochou trati závěsné 

dráhy a počvou díla. Průjezdná šířka je kratší vzdálenost z oboustranně měřených 
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vodorovných vzdáleností mezi výstrojí, výztuţí důlního díla a tratí závěsné dráhy  

na dopravní cestě násobena dvěma. Minimální rozměry na dopravní cestě jsou stanoveny 

bezpečnostním předpisem [12]. Rozměry ,,cest pro chůzi‘‘ na dopravní cestě nebudu 

zvaţovat, protoţe se budeme zabývat dopravou břemen zvláštních. U této dopravy je zákaz 

vstupu všech osob na dopravní cestu v době dopravy [12]. 

 

2. ZPŮSOB DOPRAVY KOMPLETNÍCH SEKCÍ 

MECHANIZOVANÉ VÝZTUŢE PO ZÁVĚSNÉ DRÁZE 

Doprava kompletních sekcí mechanizované výztuţe, je mimořádnou dopravou  

pro níţ platí podmínky a způsoby dopravy, jeţ jsou ojedinělé [12]. 

2.1.  AKTUÁLNÍ TYPY MECHANIZOVANÉ VÝZTUŢE 

POUŢÍVANÉ NA DŮLNÍM ZÁVODĚ 2 A JEJICH HMOTNOST 

 

Tabulka 2 přehled používaných typů mechanizované výztuže  

na Důlním závodě 2 a jejich hmotnosti [1] 

Typ mechanizované výztuţe  Hmotnost (kg) 

Fazos 12/28 14 900 

Fazos 15/31 15 950 

Fazos 17/37 18 800 

Fazos 12/25 19 500 

Bucyrus DBT 13/31 25 700 

Bucyrus DBT 15.2/31 28 700 

Bucyrus DBT 26/55 39 000 
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Obrázek 13 sekce mechanizované výztuže Bucyrus DBT 15.2/31 (foto autor) 

2.2.  PROSTŘEDKY VHODNÉ PRO DOPRAVU PODLE 

HMOTNOSTI BŘEMENE 

 

Hmotnost dopravovaného břemene mimo jiné ovlivňuje typ dopravního prostředku, 

který je pro toto břemeno vhodný z důvodu nosnosti. Jeho vhodnost je rovněţ ovlivněna 

délkou sekcí a druhem způsobu zavěšení trati na dopravní cestě. Před zahájením dopravy 

musí určený zaměstnanec zkontrolovat všechny faktory ovlivňující tuto dopravu:  

- max. délka sekcí trati závěsné dráhy na dopravní cestě, jejich typ, typ závěsů trati 

- hmotnost, rozměry dopravovaného břemene a maximální úklon na dopravní cestě.  

Na základě těchto faktorů vypočítá, jaké je zatíţení silami dopravní soupravy přenášenými 

závěsy trati závěsné dráhy na výztuţ a zda faktory pro dopravu odpovídají bezpečnostnímu 

předpisu [12]. V případě, ţe by mohlo dojít k většímu zatíţení, neţ je povoleno, musí 

stanovit taková opatření, aby se tomuto stavu zabránilo. Pro zajištění bezpečnosti  

při dopravě rozhodne o změně dopravního prostředku, reinstalaci trati závěsné dráhy, 

zdvojení závěsů trati závěsné dráhy, nebo změně dopravní trasy.  
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Tabulka 3 používané typy dopravních prostředků pro dopravu kompletní mechanizované výztuže  

a jejich nosnost [18], [27], [28], [40], [42] 

Typ dopravního prostředku Maximální nosnost (kg) 

HMZ TDS 8 – DUO 16 000 

HMZ TDS 10 – DUO  20 000 

HMZ TDS 16 – DUO  32 000 

TZH 18 – 36  36 000 

HMZ TDS 20 – DUO  40 000 

HPZ TDS 20 – DUO  40 000 

 

  

2.3. BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU OVLIVNĚNÁ VÁHOU 

DOPRAVNÍ SOUPRAVY A MAXIMÁLNÍM ÚKLONEM  

NA DOPRAVNÍ CESTĚ 

 

Pouţít vhodný typ brzdného zařízení tak, aby byly dodrţeny ustanovení 

bezpečnostního předpisu, se provádí na základě doloţených brzdných vlastností  

v tabulkách výrobců, kteří garantují dodrţení předepsaných vlastností za dodrţení 

stanovených podmínek v Návodu k pouţití [12], [22], [23], [43]. Vhodné brzdné zařízení 

stanoví určený zaměstnanec na podkladě maximálního úklonu na dopravní cestě a celkové 

maximální hmotnosti dopravované soupravy. Celková hmotnost dopravované soupravy  

je součtem hmotnosti přepravního zařízení a přepravovaného břemene. Maximálním 

úklonem na dopravní cestě není míněn generální úklon důlního díla, ale sekce závěsné 

dráhy s největším úklonem. Proto, je důleţitá kontrola dopravní cesty před zahájením 

dopravy břemen zvláštních určeným zaměstnancem. Tento zaměstnanec, musí stanovit 

taková opatření, aby se zabránilo vzniku nebezpečného stavu a předešlo rozporům  

s bezpečnostními předpisy. V případě, ţe nelze předejít vzniku nebezpečného stavu, nesmí 

tuto dopravu povolit do odstranění tohoto nebezpečného stavu [12]. 
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Tabulka 4 BV - 1, BTs maximální hmotnost soupravy v kg při úklonu do x° [22], [23] 

Max. 
úklon 

trati 

Počet brzdných vozíků 

Jeden Dva Tři Čtyři Pět Šest Sedm Osm 

0° 15 000 28 800 41 000 53 300 65 000 76 300 87 000 97 000 

5° 15 000 28 800 41 000 53 300 65 000 76 300 87 000 97 000 

10° 9 000 17 500 25 000 32 500 39 600 46 500 53 000 59 000 

15° 6 700 12 600 18 000 23 400 28 600 33 500 38 200 42 600 

20° 5 200 10 000 14 000 18 400 22 500 26 400 30 000 33 500 

25° 4 300 8 200 12 000 15 300 18 600 21 800 24 800 27 800 

30° 3 700 7 000 10 000 13 100 16 000 18 700 21 400 23 800 

 

 

 

 

Tabulka 5 BT – 30 [43] 

Maximální úklon trati Maximální hmotnost soupravy v kg 

0° 54 000 

5° 54 000 

10° 32 500 

15° 23 300 

20° 18 300 

25° 15 100 

30° 13 000 
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2.4.  VÝPOČET VELIKOSTI SIL ZATÍŢENÍ PŘENÁŠENÉHO 

ZÁVĚSY TRATI ZÁVĚSNÉ DRÁHY NA VÝZTUŢ 

 

Pro výpočet sil musíme znát jednotkové veličiny: hmotnost přepravovaného 

břemene, hmotnost přepravního prostředku, délku přepravního prostředku, maximální 

délku sekcí trati závěsné dráhy na dopravní cestě, hmotnost trati závěsné dráhy v délce 

dopravního prostředku včetně závěsných komponentů.  Na základě výpočtu vyhodnotíme 

vhodnost dopravní trasy, nebo stanovíme podmínky, za jakých lze tuto dopravu provádět, 

např. reinstalaci typu pouţitých závěsů, nebo reinstalaci sekcí závěsné dráhy z důvodu 

jejich nevyhovující délky. Pro výpočet si musíme převést hmotnostní jednotky (kg)  

na jednotky síly (N). Výsledek výpočtu, je nutno pro porovnání s bezpečnostním 

předpisem převést z N na kN [12]. 

 

Příklad [44], [7], [8], [1]: výpočet síly přenášené závěsem závěsné dráhy na výztuţ  

pro přepravní zařízení TZH 18/36 délky L = 9 m, s břemenem o hmotnosti 36 000 kg  

a maximální délce sekcí na dopravní trase L = 1,5 m: 

 

 

1.  FMAX = G+ mpz+ mzd 

     FMAX = 360 000 N + 41 060 N + 5 500 N 

     FMAX = 406 560 N 

 

kde: 

 

FMAX – síla vyvolaná součtem všech hmotností na délce přepravního zařízení (N) 

 

G – hmotnost přepravovaného břemene (N) 

 

mpz – hmotnost přepravního zařízení (N) 

 

mzd – hmotnost trati na délce přepravního zařízení (N)  
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 2.  F = FMAX : 6 

             F = 406 560 N : 6 

               F = 67 760 N = 67,8 kN 

 

kde: 

 

F – síla přenášená závěsem závěsné dráhy na výztuţ (N, kN) 

 

6 – mnoţství spojů trati přenášejících síly na výztuţ v délce přepravního zařízení 

 

Závěr: síla přenášená do výztuţe je 67,8 kN.  

Na základě tohoto výpočtu, musí být trať zavěšena na dvojzávěsy, aby se výsledná síla 

přenášená do výztuţe rozloţila na 33,9 kN. Výše povolené maximální síly zatíţení 

přenášené do výztuţe závěsem trati závěsné dráhy, je stanovena bezpečnostním předpisem 

na 40 kN [12]. 

 

2.5. ŘEŠENÍ ZPŮSOBU DOPRAVY PO ZÁVĚSNÉ DRÁZE  

PRO VYBRANÉ TYPY SEKCÍ MECHANIZOVANÉ VÝZTUŢE  

 

Pro Fazos 12/25 [5], [6], [7], [8], [28], [1]: 

hmotnost      G = 19 500 kg = 195 000 N 

 

Stanoveno: HMZ TDS 10 DUO (nosnost 20 t) 

hmotnost přepravního zařízení  mpz = 2 466 kg = 24 660 N 

hmotnost trati v délce přepravního zařízení  mzd= 310 kg = 3 100 N 

   

Na dopravní cestě: 

5 – mnoţství spojů trati přenášejících síly do výztuţe na délce přepravního zařízení  
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1.  FMAX = G+ mpz+ mzd 

     FMAX = 195 000 N + 24 660 N + 3 100 N 

     FMAX = 222 760 N 

 

2.  F = FMAX : 5 

              F = 222 760 N : 5 

              F = 44 552 N = 44,6 kN 

 

Síla přenášená do výztuţe je 44,6 kN. 

Na základě tohoto výpočtu, jsem zjistil, ţe při délce sekcí trati závěsné dráhy  

2 m, musí být zavěšení trati závěsné dráhy na dvojzávěsech, aby se výsledná síla přenášená 

do výztuţe rozloţila na 22,3 kN. 

 

Pro Bucyrus 26/55 [6], [7], [8], [18], [1]: 

hmotnost      G = 39 000 kg = 390 000 N 

 

Stanoveno: HMZ TDS 20 DUO (nosnost 40 t) 

hmotnost přepravního zařízení  mpz = 3 286 kg = 32 860 N 

hmotnost trati v délce přepravního zařízení  mzd = 310 kg = 3 100 N 

  

Na dopravní cestě: 

5 – mnoţství spojů trati přenášejících síly do výztuţe na délce přepravního zařízení  

 

1.  FMAX = G+ mpz+ mzd 

     FMAX = 390 000 N + 32 860 N + 3 100 N 

     FMAX = 425 960 N 

 

2.  F = FMAX : 5 

              F = 425 960 N : 5 

              F = 85 192 N = 85,2 kN 

 



Jaromír Chmelík: Doprava mechanizované výztuţe po závěsné dráze  

2015  24 

 

Síla přenášená do výztuţe je 85,2 kN. 

Na základě tohoto výpočtu, jsem zjistil, ţe délka sekcí trati závěsné dráhy L = 2 m 

nám nedostatečně rozkládá síly přenášené do výztuţe i při pouţití dvo jzávěsů. Provedeme 

tedy výpočet znovu pro pouţití sekcí trati závěsné dráhy o délce L = 1,5 m.  

 

Pro Bucyrus 26/55 při pouţití kratších sekcí [7], [8], [18], [1]: 

 

sekce závěsné dráhy   L = 1,5 m 

 

hmotnost trati v délce dopravního zařízení mzd = 550 kg = 5 500 N 

 

1.  FMAX = G+ mpz+ mzd 

     FMAX = 390 000 N + 32 860 N + 5 500 N 

     FMAX = 428 360 N 

 

2.  F = FMAX : 6 

              F = 428 360 N : 6 

              F = 71 393 N = 71,4 kN 

 

Síla přenášená do výztuţe je 71,4 kN. Na základě tohoto výpočtu, jsem zjistil,  

ţe při délce sekcí trati závěsné dráhy L = 1,5 m zavěšených na dvojzávěsech splňujeme 

podmínky bezpečnostního předpisu [12]. Rozloţená síla pomocí dvojzávěsů přenášená  

na výztuţ je 35,7 kN.   

 

Obdobně jsem provedl výpočty pro ostatní typy sekcí mechanizované výztuţe 

pouţívané na Důlním závodě 2 a pouţil je v tabulce souhrnných podmínek v následující 

kapitole. 
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2.6.  SOUHRN PODMÍNEK PRO DOPRAVU KOMPLETNÍCH 

SEKCÍ MECHANIZOVANÉ VÝZTUŢE PO ZÁVĚSNÉ DRÁZE 

Souhrnná tabulka podmínek (Tabulka 6 souhrnné podmínky pro dopravu kompletních sekcí 

mechanizované výztuže  

po závěsné dráze (stanovil autor) pro dopravu kompletních sekcí mechanizované výztuţe po 

závěsné dráze, byla vytvořena na základě:  

- velikostí sil přenášených do výztuţe  

- nosností přepravních zařízení 

- podmínek pro brzdná zařízení výrobců (Tabulka 4 BV - 1, BTs maximální hmotnost 

soupravy v kg při úklonu do x° [22], [23]Tabulka 5 BT – 30 [43]) 

- rozměrů na dopravní cestě stanovených pro běţnou dopravu [12] (na základě 

vlastních zkušeností doporučuji dodrţet z důvodu plynulosti dopravy).  

 

Tabulka 6 souhrnné podmínky pro dopravu kompletních sekcí mechanizované výztuže  

po závěsné dráze (stanovil autor) 
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2.7.  BEZPEČNOST PŘI DOPRAVĚ KOMPLETNÍCH SEKCÍ 

MECHANIZOVANÉ VÝZTUŢE PO ZÁVĚSNÉ DRÁZE 

 

Doprava kompletních sekcí mechanizované výztuţe po závěsné dráze je, z důvodů 

přepravních rozměrů a hmotností, velice náročná jak po technické, tak i po bezpečnostní 

stránce. Zajištění plnění bezpečnostních předpisů tak, aby se předešlo ohroţení zdraví 

zaměstnanců a bezpečnosti provozu je nejdůleţitější. Jedná se o přesně stanovené postupy, 

které jsou provázané a spolu související.  

Doprava kompletních sekcí po závěsné dráze je dopravou břemen zvláštních. 

,,Doprava břemen zvláštních je doprava břemen nadměrných hmotností (nad 4 000 kg), 

nadměrných rozměrů (taková, při jejíž dopravě nelze dodržet rozměry stanovené touto 

vyhláškou) a břemen neskladných (taková, která vyžadují speciální zajištění své stability 

při manipulaci a dopravě)‘‘ [12]. 

Vliv na tuto dopravu začíná jiţ při plánování raţení důlních děl. Jak jsem jiţ uvedl, 

musí být zvoleno vhodné vystrojení důlního díla a jeho správné umístění vzhledem 

k plánované dopravě, která bude následovat pro potřeby vybavit porub.  

V samotném provozu, po ukončení raţby, provede určená komise, jejímţ předsedou 

je zaměstnanec určený podle bezpečnostního předpisu, kolaudaci trati závěsné dráhy a její 

uvedení do trvalého provozu [12]. Dále musí tento zaměstnanec vypracovat Dopravní řád 

pro nové pracoviště (vybavování porubu) s obsahem stanoveným bezpečnostním 

předpisem [12] (viz. Příloha č. 3). Poté následují přípravné práce a probíhá běţná doprava 

materiálu. 

Vedoucí úseku řídící vybavování, poţádá zaměstnance určeného dle Vyhlášky 

ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění o posouzení dopravní trasy a vypracování 

dokumentace pro dopravu břemen zvláštních [12] (viz Příloha č. 4). Doprava břemen 

zvláštních, smí být zahájena na základě posouzení dopravní trasy a vypracování 

dokumentace k dopravě břemen zvláštních, po schválení závodním dolu [12]. 

Určený zaměstnanec musí být přítomen u první dopravy na dané pracoviště [12]. 

Na základě této kontroly provede vyhodnocení navrţených opatření, popřípadě zpřísní 

opatření jiţ stanovená vydanou dokumentací. O výsledku uvědomí závodního dolu.   
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Doprava břemen zvláštních je povaţována za práci se zvýšeným nebezpečím [12]. 

Při manipulaci s těmito břemeny a jejich dopravě musí být stanoven stálý dozor, který má 

platné potřebné školení. Stálý dozor má za úkol sledovat pracující zaměstnance a ohroţený 

prostor kolem břemene zvláštního, nesmí vykonávat nic jinéhoa také nesmí být pověřen 

ţádným jiným úkolem. Pokud zjistí hrozící nebezpečí, nebo je práce zaměstnanců 

vykonávána v rozporu s Pokyny pro manipulaci a dopravu, musí práci zastavit a zajistit 

potřebná opatření k zajištění bezpečného provozu. Pokud toho nelze dosáhnout, musí 

přerušit práci a uvědomit o vzniklé situaci svého nadřízeného, popřípadě inspekční sluţbu 

[12]. 

Všichni zaměstnanci účastnící se na dopravě břemen zvláštních, musí 

mít minimálně dvouletou praxi u dopravy po závěsné dráze  [12]. Všichni zaměstnanci 

určení jako stálý dozor a obsluhy závěsných lokomotiv u manipulace a dopravy břemen 

zvláštních musí být o tomto vyrozuměni před směnou. Určení těchto funkcí převezmou  

a stvrdí svým podpisem v Pochůzkové knize směnového technika úseku.    

Při dopravě kompletních sekcí mechanizované výztuţe se jako dopravní prostředky 

pouţívají zdvíhací zařízení, která zařazuje bezpečnostní předpis do kategorie vyhrazených 

technických zařízení zdvíhacích I. třídy [46]. Kaţdý zaměstnanec, který provádí obsluhu 

tohoto vyhrazeného technického zařízení, musí splňovat tyto podmínky: 

- být oproti podpisu seznámen s Návodem k pouţití výrobce pouţívaného typu 

zdvíhacího zařízení v rozsahu, který se ho týká a dodrţovat jej, 

- absolvovat základní kurz pro obsluhu těchto zařízení obsahující teoretické 

proškolení a praktické přezkoušení s pravidelným periodickým přeškolením. 

Před zahájením manipulace s břemenem zvláštním, před zahájením dopravy 

břemene zvláštního, po ukončení dopravy břemene zvláštního a po ukončení manipulace 

s břemenem zvláštním musí zaměstnanci provádějící tyto činnosti provést: 

- vizuální kontrolu všech prvků manipulačních prostředků, 

- vizuální kontrolu všech prvků dopravních prostředků, 

a po celou dobu těchto prací dbát zvýšené opatrnosti.  



Jaromír Chmelík: Doprava mechanizované výztuţe po závěsné dráze  

2015  28 

 

Závěr 

Smyslem této bakalářské práce bylo vyuţít poznatky při dopravě břemen zvláštních 

a provedení souhrnu podmínek, které je moţno vyuţít Odborem plánování výroby,  

jiţ při projektování raţení důlních děl.  

Osvětlil jsem důleţitost zvolení vhodné délky sekcí trati závěsné dráhy a druhu 

závěsů, jakoţ i její umístění v profilu důlního díla, vzhledem k plánované maximální 

hmotnosti a rozměrům dopravovaných zařízení.  

Předejde se tím zvyšování nákladů na směnnost a materiál při nutné reinstalac i trati, 

nebo závěsů před zahájením dopravy z důvodu nevyhovujících parametrů. Průřez dopravní 

cesty jsem zvolil takový, aby byla zajištěna plynulost dopravy, předešlo se poškození 

dopravovaného strojního zařízení a výstroje důlního díla na dopravní cestě.  

Provozní úseky zajišťující tyto operace, najdou vyuţití tohoto souhrnu z důvodů 

organizačních a bezpečnostních. Budou moci ve větším předstihu, zajistit přípravu 

technického stavu tratí, potřebného počtu přepravních prostředků, brzdných zařízení 

a dostatečné mnoţství oprávněných osob k výkonu jednotlivých funkcí u dopravy břemen 

zvláštních. Tím se zajistí plynulost plnění výrobních úkolů, sníţí se riziko zvýšených tlaků 

na zaměstnance a zvýší se bezpečnost práce a provozu.  
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