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ANOTACE 

 
      V této předkládané bakalářské práci je hodnocena bezpečnost při obsluze a údržbě 

jednotlivých pásových dopravníků a technologického příslušenství, se zaměřením na 

rozšiřování bezpečnostních opatření vztahujících se na zajišťování technologických 

zařízení proti nežádoucímu spuštění, v tomto případě pomocí výpočetní techniky. Úvodní 

část obecně seznamuje s podstatou zajišťování a přechází na stručnou statistiku úrazovosti, 

která s danou problematikou přímo souvisí. Dále je začleněna podrobná charakteristika 

provozovaných technologií v této zájmové oblasti. V další části jsou konkrétně rozebrána 

technická řešení elektrických pohonů respektive jejich spouštění, zajišťování a kontrola 

s odůvodněním potřeby modernizace. V závěru je chronologicky popisován vývoj SW 

aplikace, její testování a následně zjištěné nedostatky s návrhy na jejich odstranění. 

 

Klíčová slova: DPD, ZON, SW aplikace, elektronická kniha zjištění, technologický 

postup, bezpečnost práce, pracovní úraz 

 

 

 

 

SUMMARY 

 
      In this bachelor thesis there is evaluated a safety of operation and maintenance for belt 

conveyors and technology equipments, with focus on expanding of security measures 

related to ensuring of technological devices against unwanted startup, with computer 

technology in this case. The introduction familiarizes us with base of safeguarding and 

provides information about statistics of accident, which is connected with given topic. Here 

readers can also find detailed characteristics of technologies used in this area of interest. In 

the next section there are described technical solutions of electric drives especially their 

running, safeguarding and checking with reasons for modernization. In conclusion there is 

chronologically described the development of software application, its testing and 

shortcomings with proposals to eliminate them. 

Keywords:  DPD, ZON, software applications, electronic book of securing, technological 

process, work safety, accident at work 
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ÚVOD 

 
      Podobně jako na všech provozech a to v různých průmyslových odvětvích, tak i v 

hornictví se v současné době věnuje velká pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci.  Hornická činnost a stejně tak činnosti prováděné hornickým způsobem lze 

oprávněně povaţovat za vysoce rizikové a to nejen z důvodu přímého zásahu člověka do 

zemské kůry a s tímto spojenými riziky vzniku mimořádných událostí báňského 

charakteru, ale také velkým počtem specifických technologických zařízení, kdy zejména 

při povrchovém způsobu dobývání jsou například soustavy pásových dopravníků 

rozprostřeny na velkém území někdy i v řádech desítkách kilometrů. 
 

       Ať uţ se jedná o stroje skutečně obřích rozměrů  jako jsou velkorypadla, kde je údrţba 

realizována v opravdu těţkých podmínkách a rizika úrazů spočívají převáţně v obtíţné 

přístupnosti, většinou ve velkých výškách, nelze také opomínat vysoký počet pohyblivých 

částí stroje, které jsou nepochybně příčinou těţkých pracovních úrazů. Nejen na 

velkostrojích, ale také například na dálkové pásové dopravě, na kterou se v této práci 

budeme soustředit, nelze jednoduše pohonnou jednotku odpojit od zdroje a tím si zařízení 

zajistit proti neţádoucímu uvedení do provozu. Další nepochybně podstatné důvody, které 

s touto problematikou přímo souvisejí, jsou centralizace řízení, kdy spouštění těchto 

zařízení probíhá z centrálního velína často vzdáleného i několik kilometrů a ze kterého 

není moţná vizuální kontrola bezpečného startu. Na povrchových dolech tyto skutečnosti 

dlouhodobě řeší interní legislativa a různá technická opatření určená k zajištění 

bezpečnosti při obsluze, údrţbě a jiných činnostech v blízkosti pohyblivých částí. Bohuţel 

nelze stoprocentně vyloučit případy selhání lidského činitele nebo ojedinělé porušení 

pracovní kázně.  Proto bylo úkolem na základě rizikových auditů a analýz zmodernizovat 

stávající bezpečnostní opatření, která by vyloučila i tyto případy. Vzhledem k tomu, ţe 

pořizovací ceny, údrţba a celkový provoz technologických zařízení na povrchových dolech 

představují obrovské ekonomické zatíţení a kaţdé odstraňování neţádoucí poruchy a 

havárie je finančně vysoce nákladné, jsou tyto bezpečnostní prvky instalovány nejen k 

zamezení případné újmy na zdraví, ale také k minimalizaci příčin vzniku hmotných škod. 
 

      Ţijeme v době technického pokroku a proto je na místě se intenzivně věnovat 

moţnostem zvyšování bezpečnosti a to vývojem a realizací nových prvků a technologií 

tak, jak je tomu například v automobilovém průmyslu, kdy zejména elektronika 

zaznamenává v otázkách bezpečnosti široké uplatnění. 
 

 

 

         Cílem této práce je zhodnotit bezpečnost přímo související s obsluhou a údržbou 

jednotlivých pásových dopravníků a technologického příslušenství, které jsou nedílnou 

součástí dálkové pásové dopravy povrchových dolů, se zaměřením na rozšiřování 

bezpečnostních opatření, v tomto případě pomocí výpočetní techniky. V podstatě jde o 

rešerši vývoje  „Elektronické knihy zajištění“  v letech  2006 – 2008, do kterého jsem se 

aktivně zapojil a to v rámci své profese dispečera.                                                                                                          
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Tato úvodní kapitola Vás obecně seznámí s danou problematikou a příslušnou legislativou 

1. DŦVODY, PODSTATA A OBECNÁ PRAVIDLA ZAJIŠŤOVÁNÍ         

XXXXXXXXX               POHONŦ PROTI NEŢÁDOUCÍMU POHYBU 

  
      Hlavním důvodem zajišťování technologických zařízení proti neţádoucímu uvedení do 

provozu je zamezení vzniku pracovních úrazů nebo jiné újmy na zdraví, havárií, hmotných 

škod a jiných mimořádných událostí. Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v této 

souvislosti je kontakt pohybujících se částí strojních zařízení nebo dopravovaného 

materiálu s pracovníkem, kdy tyto úrazy většinou končí jako těţké, někdy i smrtelné. V 

tomto případě se jedná o zařízení v klidovém stavu, na kterých se bude provádět údrţba 

nebo jiné práce různého charakteru, kdy je nezbytně nutné toto zařízení zabezpečit tak, aby 

za ţádných okolností nedošlo k jejich uvedení do pohybu. 
 

      Podstatou těchto zajištění je zabránit spouštěcím prvkům na konkrétním zařízení přívod 

elektrické energie do pohonných jednotek a to i v případech jakéhokoliv pokusu o spuštění.  

Jedná se o elektromotory hlavních a pomocných pohonů, pojezdových a manipulačních 

mechanizmů, dále elektromotory pro napínání pásma, elektrohydraulické odbrzďovače, 

hydro-agregáty a jiná elektrická zařízení vyvolávající pohyb. Technicky je toto řešeno 

přerušením elektrického obvodu (viz obr.č.1) t.j. vyjmutím silových pojistek pro příslušný 

pohon nebo pomocí odpojovače a jako dalším řešením je vyřazení hlavních silových 

vypínačů z provozu ve vypnutém stavu. V obou případech je současně odpojeno i ovládací 

napětí. Podrobněji se této problematice budeme věnovat v dalších kapitolách. 

obr. č.1 - ilustrační schema možností přerušení obvodů - ZAJIŠTĚNÍ 
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      Případy, kdy je nutné z jakéhokoliv důvodu jiţ pohybující se zařízení okamţitě 

zastavit, řeší jiná bezpečnostní opatření a to jsou okruhy nouzového vypnutí. Stejně tak 

případy vyţadující práci přímo na elektrickém zařízení podléhají jinému stupni 

zabezpečení, a to vyloučení úrazů elektrickým proudem, dle elektrotechnických předpisů a 

norem, například příkazem "B" v součinnosti s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 sb. 
 

      V rámci skupiny Czech Coal  je pro Zajišťování pásových dopravníků a jiných 

elektrických pohonů vypracován v souladu s §5 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. a §5 

vyhlášky ČBÚ  č. 51/1989 Sb. interní technologický postup s pořadovým číslem 44  a je 

závazný pro obě těţební společnosti a všechny její provozní celky. Tento technologický 

postup řeší způsoby zajištění technologických zařízení proti neţádoucímu uvedení do 

provozu a jeho cílem je zajištění bezpečnosti při obsluze, údrţbě a dalších pracích na 

zařízení. Dle tohoto TP se zajišťují veškerá zařízení, na kterých nebo v blízkosti kterých se 

bude pracovat od jejich nezakrytých volně přístupných pohyblivých částí ve vzdálenosti 

menší neţ dovolují jejich návody resp. pokyny na obsluhu a údrţbu, provozní řády a 

normy. Jelikoţ není moţné tyto způsoby zajišťování sjednotit pro všechny provozované 

technologie, ať uţ z provozních důvodů nebo z rozdílnosti technických řešení konkrétních 

zařízení je tento TP rozpracován pro: 
 

●  Technologie úpraven uhlí 

●   Stroje a velkostroje pro těžbu a zakládání zemních hmot 

●  Technologie dálkových pásových dopravníků (DPD, SV, PVP, drtiče, třídiče) 
 

      I kdyţ se pro tyto skupiny postupy prováděných zajištění znatelně liší, platí pro 

všechny obecná pravidla a ustanovení. Prvořadně je cílem tohoto TP stanovit odpovědnost 

a úkoly zainteresovaných pracovníků v procesu zajišťování. Nedílnou součástí je v úvodní 

části vymezení pojmů:          PŘÍMO CITUJI: 

„Vedoucí pracoviště je zaměstnanec, který vydává souhlas k provedení zajištění       

pracoviště a po odjištění vydá pokyn k uvedení pracoviště do provozu. Jsou to například:   

-  řidič stroje a velkostroje pro těţbu a zakládání zemních hmot 

-  provozní mistr, nebo předák pověřený vedoucím úseku na úpravně uhlí 

-  technologický dispečer pro příslušnou DPD  “  [ 1 ] 

„Osoba pověřená řízením práce (dále jen OPŘP) je zaměstnanec, který je pověřen 

vedením pracovní skupiny nebo pracuje samostatně a který poţaduje vypnutí a zajištění 

pracoviště.“ [ 1 ] 

„Osoba způsobilá k zajištění zařízení je zaměstnanec, který provádí vlastní zajištění 

pracoviště.“ [ 1 ] 
 

      Dalším úkolem této společné části TP 44  je nastolit  obecná  pravidla  bezpečné  práce.  

Za prioritní pro všechny pracovníky na povrchových dolech lze povaţovat toto pravidlo: 

Pokud není provedeno zajištění zařízení proti neţádoucímu pohybu dle příslušného TP, 

platí  zásada, ţe veškerá technologická zařízení je nutno povaţovat za zařízení v provozu, 

která se mohou kdykoliv uvést do pohybu. [ 1 ] 
 

< PŘEVÁŢNĚ ČERPÁNO Z : TP č.44 (interní legislativa Czech Coal) a vyhlášek ČBÚ č.26 a 51/1989 Sb .>  
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      Protoţe je tato práce věnována zajišťování technologických cest a zařízení dálkové 

pásové dopravy, budeme se soustředit pouze na tento problematický okruh. 
 

      Veškerá provedená zajištění podléhají přesné evidenci v tzv. "Knihách zajištění", které 

jsou součástí povinné provozní dokumentace. Zápisy se provádí dle vzorových formulářů a 

pravidel uvedených ve výše zmíněném technologickém postupu. [ 1 ]    PŘÍMO CITUJU: 
 

„Kniha zajištění zařízení je určena k zápisům o provedeném zajištění a odjištění zařízení 

a musí být vedena pro stroje a zařízení, případně pro skupiny zařízení tam, kde se zajištění 

provádí a dále je určena pro záznamy kontrolních orgánů.“ [ 1 ] 
 

„Kniha zajištění zařízení pro technologické dispečinky DPD je určena pro operativní 

evidenci všech zajištění na zařízení DPD a je uloţena na technologickém dispečinku.“ [ 1 ] 
 

„Elektronická kniha zajištění (EKZ) slouţí k přesné evidenci pracovních úkonů 

prováděných na DPD, při kterých je z důvodů bezpečnosti práce potřebné odstavení 

technologie nebo její některé části a je přenesením písemné formy „Knihy zajištění 

zařízení“ do elektronické podoby, kterou beze zbytku nahrazuje. Zápis do EKZ je 

prováděn na technologickém dispečinku DPD (velínu - dále jen STC). V případě 

nefunkčnosti EKZ zaznamenává dispečer zajištění písemnou formou do „Knihy zajištění 

zařízení pro technologické dispečinky DPD“.“ [ 1 ] 
 

      Zajištění zařízení DPD proti uvedení do pohybu jejich elektrickým pohonem se provádí 

buď jedním z těchto způsobů, nebo jejich kombinací:      PŘÍMO CITUJI: 
 

a) „Vypnutím a uzamčením příslušného ovládacího zařízení ve vypnuté poloze nebo 

vypnutím příslušného ovládacího zařízení a uzamčením prostoru s ovládacím 

zařízením (klíč si ponechá OPŘP po dobu prací vyţadujících zajištění u sebe). 

Vypnuté zařízení se označí výstraţnou tabulkou "NEZAPÍNAT, NA ZAŘÍZENÍ 

SE PRACUJE". Tento způsob lze pouţít pouze při čištění nebo odstraňování 

neţádoucích předmětů z dopravního pásu, plošin a lávek podél pasů a přesypů.“[ 1 ] 
 

b) „Přerušením všech silových obvodů souvisejících se zařízením, na kterém se bude 

pracovat (vyjmutím a uschováním pojistek, vysunutím vypínače mimo pracovní 

polohu).“ [ 1 ] 
 

c) „Na zařízeních, vybavených řídicím systémem a ovládací skříňkou pro zajištění 

ZON ţluté barvy (DPD, PVP, SV, drtiče, třídiče apod.), je tomuto postupu 

adekvátní přepnutí paketového vypínače na skříňce do polohy "0" ZAJIŠTĚNO" 

(rozsvítí se zelená signálka) a jeho uzamčení v této poloze osobním zámkem s 

nezáměnným klíčem.“ [ 1 ] 
 

d) „Na zařízeních vybavených řídicím systémem, EKZ a ovládací skříňkou pro 

zajištění ţluté barvy (dále jen ZON) je tomuto postupu adekvátní přepnutí 

paketového vypínače na skříňce do polohy „0“ ZAJIŠTĚNO a současně zajištění 

pomocí EKZ z STC.“ [ 1 ] 

 
< PŘEVÁŢNĚ ČERPÁNO Z : TP č.44 (interní legislativa Czech Coal) >  
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      Před provedením zajištění musí OPŘP poţádat o souhlas vedoucího pracoviště. 

Vedoucí pracoviště dle způsobu poţadovaného zajištění vydá souhlas a pokyn k provedení 

zajištění a současně vygeneruje pořadové číslo v elektronické knize zajištění, toto číslo 

sdělí OPŘP a současně provedou totoţný zápis do příslušných knih zajištění. Ukončení 

prací musí OPŘP oznámit vedoucímu pracoviště. Vedoucí pracoviště po ukončení prací 

poslední pracovní skupinou, či jednotlivcem vydá pokyn k případnému odjištění a k 

uvedení pracoviště do provozu. Při zajišťování zařízení dle bodu a) musí OPŘP před 

započetím vlastní práce na zařízení přezkoušet zajištěné zařízení sepnutím ovladače pro 

samostatné spouštění, pokud jím je zařízení vybaveno. [ 1 ]  
 

      Pro zajišťování na technologii dálkové pásové dopravy je pro tyto účely zřízeno 

specifické zařízení ZON - "Zajištění Ovládacího Napětí". Jedná se o zajišťovací 

rozvaděč ţluté barvy, který je na víku osazen paketovým přepínačem se zajišťovacím 

mechanizmem ovládací páčky, s moţností osadit aţ 6 ks visacích zámků a dále jsou 

osazeny 2 ks  LED signálek (zelená - zajištěno, červená odjištěno). Rozvaděče jsou 

umístěny na stěnu rozvodny vedle vchodových 

dveří nebo na zábradlí ochozu u vstupu do 

rozvodny. Ovládací páčku paketového přepínače 

lze uzamknout převlečným plechovým krytem 

pouze v poloze "0" tj. zajištěno. V  poloze "1" tj. 

odjištěno nelze převlečný kryt na ovládací páčky 

osadit a tím ani umístit visací zámek.  
 

obr. č.2 - jednotný zajišťovací rozvaděč ZON - polohy uzamykatelného mechanizmu 
 

      Systém ZON má několik stupňů zabezpečení včetně komunikace s řídicí jednotkou 

PLC na bázi binárních vstupů  daného  zařízení a následně pak  s operátorským počítačem 

na dispečinku formou PERNET (průmyslový ethernet) přenosů tak, jak je patrné ze 

schématu na obrázku č.1. Podrobný popis funkce a rozbor příslušných odvodů zapojení 

bude popsán v následujících kapitolách.  
 

        Tímto jsem Vás seznámil se základním principy zajišťování elektrických pohonů 

proti nežádoucímu uvedení do pohybu, při provádění údržby a jiných činnostech na 

zařízeních, spadající pod technologie dálkové pásové dopravy na povrchových dolech. 
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Zdroje úrazů 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem

A Dopravní prostředek 1 1 3 3 1 2 0 11

B Kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí 2 3 0 2 3 0 3 13

C Materiál, břemena, předměty (pád,přiražení,odlétnutí,zavalení) 29 20 14 12 12 5 8 100

D Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí 32 21 23 20 11 14 14 135

E Nástroj, přístroj, nářadí 3 3 1 4 3 3 2 19

F Průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele 1 0 0 0 0 0 0 1

G Horké látky a předměty, oheň a výbušniny 0 1 1 1 2 0 0 5

H Stroje hnací, pomocné, obráběcí, pracovní 3 0 0 0 0 0 0 3

I Lidé, zvířata nebo přírodní živly 2 1 6 1 0 0 0 10

J Jiný, blíže nespecifikovaný důvod 5 1 4 5 5 4 2 26

Celkem 78 51 52 48 37 28 29 323

Příčiny vzniku úrazu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem

1 Pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazů 2 0 1 0 0 1 2 6

2 Pro špatně, nebo nedostatečně odhadnuté riziko 2 0 1 1 6 6 2 18

3 Pro závady na pracovišti 0 1 0 0 0 0 0 1

4
Pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně 

osobních ochranných prostředků
0 1 0 0 0 0 0 1

5 Pro porušení pracovní kázně postiženým 3 6 1 3 1 3 1 18

6 Pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele 59 38 39 39 25 13 21 234

7 Pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod 8 4 6 6 6 5 1 36

Celkem 74 50 48 49 38 28 27 314

Smrtelné a závažné pracovní úrazy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem

S Smrtelný 1 0 2 0 0 0 0 3

Z Závažný 1 1 4 0 0 0 0 6

Celkem 2 1 6 0 0 0 0 9

Úkolem této kapitoly je navodit souvislost dané problematiky s eliminací úrazovosti 

2.     MANAGEMENT RIZIK A  STRUČNÁ  STATISTIKA ÚRAZOVOSTI 

 

      Sloţitá technologie náročná na obsluhu, která se vyuţívá při těţbě na povrchových 

dolech je spolu s podmínkami specifickými pro dobývání procesem s velkým mnoţstvím 

rizik pro ohroţení osob, technologie, ale i ekonomiky daného provozu. Při rozpoznání a 

eliminaci všech rizik spojených s těţbou zemin a uhlí, je tato činnost zvládnutelná a vede 

k dobrým hospodářským výsledkům a bezúrazovosti. Tomuto však musí předcházet 

pravidelné analýzy a rozbory rizikových situací, které má na starosti útvar bezpečnosti a 

hygieny práce spadající pod managerský tým ředitele a závodního lomu. 
    

      Jelikoţ je modernizace způsobů zajištění technologických zařízení zejména na dálkové 

pásové dopravě významným krokem pro eliminaci úrazů, věnuji zlomek této bakalářské 

práce stručné statistice úrazovosti. Technické zadání na zmiňovanou modernizaci proběhlo 

ještě za působnosti Mostecké uhelné a proto jsem vypracoval tabulku do roku 2008, kdy se 

tato společnost rozdělila na následnické akciové společnosti. Pro naše zájmy je podstatný 

zdroj úrazu způsobený kontaktem se strojním zařízením nebo jeho částí, který je v tabulce 

úrazovosti zvýrazněn. [ 4 ] 
 

 

 

 
 

   tabulka. č.1 - statistika úrazovosti na Mostecké Uhelné a.s. 2002 – 2008 

 

< PŘEVÁŢNĚ ČERPÁNO Z : „Úrazový zpravodaj“ (interní bezpečnostní agenda Czech Coal) > 
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      V tomto období, které hodnotí předchozí tabulka, byl zaznamenán jeden smrtelný úraz 

přímo spojený s kontaktem pracovníka a pásového dopravníku. I kdyţ se jednalo o 

zkušeného zaměstnance, příčinou bylo hrubé porušení bezpečnostních předpisů a norem. 
  

      Elektronická kniha zajištění se zpětnou vazbou na pásové dopravníky, která je 

výsledným produktem poţadavku na zvýšení bezpečnosti při provozu dálkové pásové 

dopravy a je zároveň tématem této práce, byla postupně nasazována a zprovozněna na 

všech dispečincích skupiny Czech Coal Group (tehdy Mostecká Uhelná) do konce roku 

2008. Od té doby nebyl registrován ţádný pracovní úraz zapříčiněný kontaktem se strojním 

zařízením nebo jeho částí, ţádné těţké ani smrtelné úrazy. Také trend klesající celkové 

úrazovosti, tak jak je vidět na grafu č.1 pokračuje i v roce 2009 a první dekádě 2010. [ 4 ] 
 

 

graf. č.1 - vývoj úrazovosti MUS a následně Czech Coal   2002 - 2010 

 
 

 
 

         Tato práce je více technického než legislativního zaměření, a proto jsem se snažil 

v této kapitole jen opravdu stručně navodit souvislost sledování úrazovosti pro následné 

kroky k ještě důraznějšímu naplňování bezpečnostních předpisů a norem, zejména 

vyhlášek ČBÚ č. 26 a 51/1989 Sb. Tuto kapitolu jsem také vypracoval jako podklad pro 

závěrečné zhodnocení řešené problematiky.   

  

CzechCoal 

MUS 

Czech Coal a.s. MUS MUS MUS MUS MUS MUS MUS 
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V této obsáhlé kapitole Vás seznamuji s různorodostí použité technologie, na jednotlivých  

lokalitách zájmové oblasti, pro následné porozumění vhodnosti uplatnění zadaného úkolu.    

3.   CHARAKTERISTIKA  ZÁJMOVÉ  OBLASTI  POUŢÍVAJÍCÍ  EKZ 

       xxxxxxxxxxxxxxx xxIN-TOUCH 

 

 

3.1   Rozdělení  lomŧ  a  jejich  provozních celkŧ skupiny Czech 

xxx  xxxCoal Group  dle  zpŧsobu   zajišťovaní  proti  neţádoucímu  

xxx    uvedení technologií do provozu 

 

      Skupina Czech Coal Group spravuje dvě následnické uhelné společnosti a to jsou: 

■xxVršanská uhelná a.s.  původním  a známějším názvem HRABÁK, který vznikl 

xxXsloučením lokalit Vršany a Jan Šverma 

■xxLitvínovská uhelná a.s. dříve VELKOLOM ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY, taktéţ 

xxXsloučením těţebních lokalit a to ČSA a Obránců míru. 
 

      Obě zmíněné uhelné akciové společnosti vznikají v roce 2008 rozdělením těţebního 

gigantu na Mostecku  =  Mostecká uhelná společnost (MUS) a později z ekonomicko-

právních důvodů  Mostecká uhelná a.s.  Důvodem, proč je kladen důraz na "historii" před 

rozdělením je ten, ţe technické zadání na zásadní ovlivnění bezpečnosti dálkové pásové 

dopravy probíhalo ještě za působnosti Mostecké uhelné a.s, kdy bylo postupně realizováno 

na všech provozních celcích tohoto komplexu. 

 

      LITVÍNOVSKÁ UHELNÁ a.s. realizuje výrobu všech uhelných produktů 

prostřednictvím Úpravny uhlí. Zásobování surovým uhlím probíhá nakládkou do Ta 

souprav z HMGD, která je koncovým zařízením rýpadel uhelných řezů respektive dálkové 

pásové dopravy tzv. " uhelných výtahů " ve výkonnostní třídě TC1. Skrývkový proces je 

po zrušení lomu Obránců míru řešen výhradně TC2 s kontinuální pásovou dopravou a 

vějířovitým postupem těţby. Převáţná část technologie je dálkově řízena pomocí 

výpočetní techniky (řídicím systémem InTouch) z STC.   
 

a) Těžba skrývky zahrnuje tři technologické celky TC2. 2x jsou nasazena rýpadla KU800 

a 1x RK5000 těţící na zakladače ZP6600 a automatizovaná dálková pásová doprava o 

šířce 1800/2100 mm. Řešení DPD na této části neumoţňuje vzájemnou kombinaci 

technologických cest. DPD na tomto úseku představuje celkem 25 centrálně řízených 

většinou bezobsluţných pásových dopravníků s technologickým příslušenstvím, na 

kterých se zajištění proti neţádoucímu uvedení do provozu provádí formou 

elektronické knihy zajištění se zpětnou vazbou a zajišťovacích skříněk ZON. 

Rýpadla a zakladače se zajišťují rozpojením silových obvodů dle TP č.44. 
 

b) Těžba uhlí vyuţívá tři technologické celky výkonnostní třídy pouze TC1 a moţností 

změny koncového místa. Toto je řešeno shazovacími vozy v prostoru před HMGD, kdy 

kaţdá ze tří dopravních linek má moţnost přesměrovat tok materiálu na společný 

pásový dopravník s koncovým zařízením PVZ – doprovodné zakládání. Realizaci těţby 
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zajišťují tři velkostroje KU300. Ke kaţdému rypadlu jsou vedeny samostatné dopravní 

linky. Celkem je zde provozováno 15 automatizovaných pásových dopravníků o šířce 

1200mm s  převaţující bezobsaţností a centrálním řízením. Zajišťování těchto 

dopravníků proti neţádoucímu uvedení do provozu je řešeno formou EKZ se zpětnou 

vazbou a zajišťovacích skříněk ZON. Rýpadla silovým způsobem. 
 

c) Homogenizační drtírna je komplex sloţený ze dvou nakládacích stanic. První 

nakládací stanice  NS1 je koncovou stanicí, na kterou navazují tři dopravníkové linky 

"uhelné výtahy" z lomu ČSA. Manipulačními místy lze uhlí ze všech linek libovolně 

směrovat na tři nakládací místa, dále pak na vyrovnávací skládku nebo na pomocnou 

nakládací stanici NS3, které jsou téměř shodné jako na lomu Vršany. Spouštění a 

manipulace jednotlivých zařízení na NS1 provádí obsluhy a tento celek nepodléhá 

centrálnímu řízení z  STC – ostatní technologie ano. Zajišťování technologických 

zařízení proti neţádoucímu uvedení do provozu se provádí formou elektronické knihy 

zajištění a to částečně skříňkami ZON a částečně rozpojením silových obvodů bez 

zpětné vazby, přičemž zápis je evidován v EKZ . 
 

d) Úpravna uhlí je rozsáhlý a sloţitý komplex s vysokou koncentrací a různorodostí 

pouţité technologie. Obecně lze úpravnu rozdělit do pěti základních částí: hlubinný 

zásobník, třídírna, drtírna, těţkosuzpenzní prádlo a NS. Vzhledem k tomu, ţe řízení 

tohoto komplexu probíhá z velína s centrálním pultem tlačítkové volby (obdoba 

způsobu „malodrát“ podrobněji v podkapitole 4.1 na str.13) a veškerá technologie je 

soustředěna v těchto budovách, které mají nepřetrţitě obsazeny rozvodny provozními 

elektrikáři, je řešeno zajišťování výhradně způsobem rozpojení silových obvodů. 
 

STC - na Litvínovské Uhelné a.s. 
 

1x pro Úpravnu uhlí, kde v souvislosti se způsobem řízení a výhradně silovým způsobem 

zajišťování není zřízena elektronická kniha zajištění a ani není vedena evidence. 

2x pro lom ČSA (uhlí a skrývka), kdy skrývkový je zároveň výrobním. Na obou těchto 

dispečincích je pro zajišťování DPD zřízena elektronická kniha zajištění. 

< PŘEVÁŢNĚ ČERPÁNO Z : „Provozní řád DPD a uhlí ČSA - HMGD“ ( interní legislativa Czech Coal ) > 

 

       VRŠANSKÁ UHELNÁ a.s.  provozuje těţbu na lokalitě Jan Šverma ještě cyklicky 

řešenou technologií v součinnosti s kolejovou dopravou. Pro skrývku je nasazeno rypadlo 

K800 v odlehčovacím řezu lomu Vršany s těţbou na LH soupravy, které jsou směrovány 

na dva kolejové zakladače Z2100 nebo na lopatová rypadla E 7 a E 2,5. Pro těţbu uhlí 

rypadlo KU300. Zajišťování zařízení proti neţádoucímu uvedení do provozu na lokalitě 

Jan Šverma je řešeno pro rypadla a zakladače rozpojením silových obvodů a zajištění 

bezpečnosti na kolejové dopravě vyloučením dle dráţních předpisů nebo na elektrifikaci 

dle elektrotechnických norem příkazem " B " a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 sb. 
 

      Na lokalitě Vršany a to jak na skrývkové i uhelné straně je těţba realizována 

kontinuální pásovou dopravou, kde je zajišťování pásových dopravníků a doprovodných 

zařízení řešeno formou elektronické knihy zajištění se zpětnou vazbou a zajišťovacích 
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skříněk ZON. Rypadla a zakladače se zajišťují rozpojením silových obvodů dle interních 

technologických postupů. Vyjma odbytového celku NZV je veškerá technologie dálkově 

řízena pomocí výpočetní techniky (řídicím systémem InTouch) z STC. 
 

STC - na Vršanské Uhelné a.s. 
 

1x pro skrývku , který je zároveň výrobním dispečinkem pro Vršanskou uhelnou 

společnost s povinnostmi ve vazbě na havarijní plán a dále zajišťuje kompletní provoz 

lokality Jan Šverma provozující kolejovou dopravu a to i uhelný řez. 

1x pro těţbu uhlí , který mimo těţbu zajišťuje i úpravu, nakládku a přímé zásobování 

elektrárny Počerady energetickým uhlím. Na obou těchto dispečincích soustředěných v 

jedné budově jsou zřízeny elektronické knihy zajištění. 

 

 

3.2.   Charakteristika     a         specifikum      kontinuální         těţební   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtechnologie   lomu   Vršany 

     

      Veškerá těţba lomu Vršany (vyjma 1.odlehčovacího skrývkového řezu) je řešena 

kontinuálně = DPD. Z důvodu moţnosti selekce uhlí a skrývkových hmot ze smíšeného 

skrývkového řezu a také vhodné kombinaci kvalitativních skupin těţeného surového uhlí k 

dalšímu zpracování nebo deionizaci, byl vybudován "systém výsuvových hlav"( obr.č.3). 

Tento systém je situován v otočném bodě lomu Vršany, kam současně směřuje většina 

odtahových dopravních linek z uhelných i skrývkových řezů, přičemţ se kombinují za 

určitých předpokladů výkonnostní třídy TC1 a TC2. Principem tohoto systému je moţnost 

pojíţdění poháněcích stanic posledních pásových dopravníků (transportérů) po kolejové 

dráze nad vratnými stanicemi dopravních linek vnitřní výsypky, předvýsypky a dvou 

výrobně - odtahových linek. Z důvodu selektivní těţby na 3.skrývkovém řezu, kde je 

nasazena výkonnostní třída TC2, je pro tento případ  linka „B“ uzpůsobena na dvojnásobný 

výkon a z hlediska automatizovaného řízení technologie je v tomto případě zajištěna 

vzájemná komunikace řídicích systémů a blokačního zabezpečovacího vedení. Výroba 

uhelných produktů, 

probíhá změnou toku 

dílčího materiálu na 

technologické cestě 

odtahových linek A a B 

k odbytovým místům. 

Třídnost uhlí zajišťují 

kladivové drtiče, 

umístěné v blízkosti 

výsuvových hlav ve 

volném venkovním 

prostranství a jakost 

jednotlivých  produktů  je řešena  přimícháváním  těţných druhů z  vyrovnávacích skládek. 

obr. č.3 - systém výsuvových hlav 
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3.2.1   Technologická zařízení na skrývkových řezech lomu Vršany 

 

      Skrývkový proces těţby na jiţní části lomu Vršany zajišťují dva technologické celky 

výkonnostní třídy TC2. Tento proces spravuje úsek Skrývka Vršany a řízení spadá pod 

výrobní dispečink Vršanské uhelné a.s. Pro ovládání a kontrolu veškeré provozované 

technologie slouţí řídicí systém InTouch.  

 

      Na prvním skrývkovém řezu je nasazeno rypadlo KU800 - K92. Doprava materiálu 

je zde řešena k manipulačnímu místu výsuvových hlav šesti PD - celkem 6 km. Dále je 

materiál směrován na řadu dalších pěti PD - 3,7 km. V případě těţby uhlí je směrován tok 

materiálu na linku „B“. Jedná o automatizované bezobsluţné stanice s centrálním řízením. 

Veškerá technologická zařízení se zajišťují pomocí EKZ se zpětnou vazbou a skříňkou 

ZON. Rypadla a zakladače rozpojením silových obvodů bez evidence na STC. 
 

      Na druhém skrývkovém řezu je nasazena obdobná technologie s rozdílem přímého 

toku materiálu. Zajišťování zařízení je totoţné jako v předešlém případě a to pomocí 

elektronické knihy zajištění se zpětnou vazbou v součinnosti s místním zajištěním 

skříňkou ZON, velkostroje taktéţ rozpojením silových obvodů bez evidence na STC.  

 

 

3.2.2  Technologická zařízení na uhelných těţebních řezech lomu Vršany 

 

      Uhelnou těţbu spravuje úsek Uhlí Vršany, který je rozdělen na část "těţby" a část 

"úpravy". Pod část těţební spadají veškerá zařízení od uhelné sloje po výsuvové hlavy, 

které jsou koncovým zařízením této části. Řízení spadá pod technologický dispečink 

Vršanské uhelné a.s. Těţbu uhlí zde zajišťují dvě kolesová rypadla KU300 – TC1.  

 

       Na prvním uhelném řezu je nasazeno rypadlo K85. Technologickou cestu k 

manipulačnímu místu výsuvových hlav zajišťuje sedm pásových dopravníků o šířce 1200 

mm. Mimo pásový dopravník, který je součástí výsuvové hlavy, se jedná o bezobsluţné 

pásové dopravníky s poţadovaným stupněm automatizace. 
 

      Na druhém uhelném řezu těţí rypadlo K107. Ostatní zařízení je naprosto shodné s 

předešlým a se stejným počtem bezobsluţných pásových dopravníků. Zajišťování zařízení 

na těchto uhelných řezech je opět totoţné jako v předešlých případech a to pomocí EKZ se 

zpětnou vazbou a ZON, velkostroje rozpojením silových obvodů bez evidence na STC.  
 

 

3.2.3 Technologická zařízení na dopravě a úpravě uhlí Vršanské Uhelné a.s 

 

Technologická část "úprava" se znatelně liší od předešlých případů a to tím, ţe ji nelze 

povaţovat za typický technologický celek. Pro názornost jsem připravil grafickou přílohu 

č.1 . Jedná se o soustavu dílčích technologických cest s vysokou variabilitou směrování 

toku materiálu, která  zajišťuje úpravu a dopravu uhelných produktů k odbytovým místům: 
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a) Nakládací zásobník Vršany (NZV) - je koncovým zařízením dvou odtahových linek    

části "úprava" totoţných parametrů označením "A" a "B" . Tyto odtahové linky  jsou 

sloţeny kaţdá z 8-10 ti pásových dopravníků různého konstrukčního provedení. Produkt 

ze zásobníků, jenţ nejsou odděleny příčkou, je vyhrnován celkem čtyřmi vyhrnovacími 

vozíky na zaváţecí PD a dále pomocí klapek je prováděna v prostoru pod  NZV 

nakládka do dráţních vozů.V objektu NZV je zřízena vzorkovací stanice. Veškerá 

zařízení v prostoru NZV nepodléhají centrálnímu automatizovanému řízení InTouch a 

zajišťování technologických zařízení se provádí výhradně rozpojením silových 

obvodů, kdy na rozdíl od předešlých případů je vedena evidence v elektronické knize 

zajištění InTouch. Tato evidence ovšem nezajišťuje zpětnou vazbu - duplicitní 

zajištění technologických zařízení. 
 

b) Nakládací stanice "údolíčko" (NSÚ) - je pomocným odbytovým  místem, zejména pro 

interní účely, kdy v případě poruchy NZV lze v omezené míře nakládku dráţních vozů 

přesměrovat na tuto nakládací stanici. Jedná se zde o přímou nakládku bez 

vyrovnávacího zásobníku a na NSU není zajištěno vzorkování. Zajišťování proti 

neţádoucímu uvedení do provozu je zde řešeno formou elektronické knihy zajištění se 

zpětnou vazbou a zajišťovacích skříněk ZON. 
 

c ) 2x velkokapacitní vyrovnávací skládka s kapacitou 90 000 t a 40 000 t. Na kaţdé z 

nich je nasazen univerzální skládkový stroj kolejový (USSK) s vysokým stupněm 

automatizace KRUŠNOHORSKÝCH STROJÍREN KOMOŘANY a.s. . Tento stroj je 

schopen pracovat v pěti reţimech a to : "zakládání" - "těţení" - "průchod" - "dílčí 

zakládání" - "přitěţování" . Na pásových dopravnících náleţících vyrovnávacím 

skládkám je zajišťování prováděno  formou elektronické knihy zajištění se zpětnou 

vazbou a zajišťovacích skříněk ZON. Zajištění na skládkovém stroji je řešeno 

rozpojením silových obvodů, dle příslušných technologických postupů a bez evidence 

v EKZ. 
 

       Na technologické cestě odtahových linek spadajících pod dopravu a úpravu uhlí je 

mezi pásové dopravníky instalováno mnoho manipulačních míst. Jedná se o soustavy 

klapek, shrnovacích pluhů, zaváţecích, reverzních a otočných pásových dopravníků. Tato 

manipulační zařízení jsou většinou zařazena do uzlů rozvoden hlavních pásových 

dopravníků a zajištění proti neţádoucímu uvedení do provozu se provádí společně se všemi 

pohonnými jednotkami náleţejícími k příslušné rozvodně. Často nastávají situace, kdy je 

nutné pro jednu pracovní činnost zajistit společně i šest doprovodných zařízení.  

< PŘEVÁŢNĚ ČERPÁNO Z : „Provozní řád DPD a NZV“ ( interní legislativa Czech Coal ) > 
 

                 

        Jelikož je řešená metoda použitelná jen v některých případech a to dle charakteru a 

provedení provozované technologie, vypracoval jsem tuto obsáhlou kapitolu pro lepší 

orientaci v navazujících dílčích částech této zadané práce. Opodstatněnost této 

obsáhlosti vidím v možnosti se následně odkazovat na zdejší informace k pochopení 

souvislostí při řešení specifických okruhů dané problematiky.  
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Kapitola Vás chronologicky seznámí s automatizací DPD před aplikací řešené metody 

4.    PŦVODNÍ   ŘEŠENÍ    ZAJIŠŤOVÁNÍ   PROTI    NEŢÁDOUCÍMU 

xxxxxxxxxxxxxxxxx SPUŠTĚNÍ   NA   DPD 

 
 

      Druhá  polovina 70.tých let dvacátého století znamenala pro povrchové doly SHR éru 

nasazování tzv. „velkých technologií“. Důvodem byl pochopitelně hlad po energii 

rozvíjejícího se těţkého průmyslu. Hlubinnou těţbu začíná přebírat povrchová a ta stávající 

podléhá tlaku na větší těţební objemy. Jednalo se převáţně o nahrazování kolejové 

dopravy výkonnější pásovou. Ta, od svého počátku aţ do současnosti, prošla celou řadou 

vývojových fází s narůstajícím stupněm automatizace, který je podstatný pro tuto BP. 
 

< PŘEVÁŢNĚ ČERPÁNO Z : “Technologie lomového dobývání uhelných loţisek 2005“(skriptum) >       ] 

 

 

4.1.  Zajišťování technologických zařízení s releovým zpŧsobem    

xxxxxxxxxxxxxxxxx řízení  „malodrát“  

 

      Počátky automatizace pásových dopravních linek se vyznačovaly reléovou soustavou 

ovládání a to jak z místa operátorského  stanoviště, tak na příslušném pásovém dopravníku. 
 

      Řízení probíhalo na velínech (STC) pomocí pultů tlačítkové volby, které jsou ještě 

dnes na určitých provozech vyuţívány a byly napájeny 24V. Z těchto ovládacích pultů 

byly vysílány signály do rozvoden s reléovými skříněmi a odtud pod napětím 110V 

respektive 2 x 55V do kaţdé poháněcí stanice po kabelech řídicího vedení nazývaného 

„malodrát“. Principem byla moţnost rozdělení střídavého napětí 110V, 50 Hz na kladné a 

záporné amplitudy sinusového průběhu pomocí diod a kondenzátorů k umoţnění tří 

různých povelů (impulzů) v jednom vodiči. Povel A +55V, povel B -55V a povel C ~110V. 

Komunikace s cílovou stanicí probíhala pomocí třech dvojic vodičů řídicího vedení z STC.  

a) jedna dvojice vodičů pro kaţdý 

pásový dopravník zvlášť z toho jeden 

slouţící k aktivaci (navolení) stanice 

tzn. ţe má přijímat po společném vedení 

i ostatní vyslané signály (+55V) a 

zpětné potvrzení (-55V)  a  druhý pro 

signalizaci provozních stavů z daného 

pásového dopravníku a to v „přípravě“ 

(+55V), v „chodu“ (-55V) a v „poruše“ 

(~110V) . Veškerá komunikace s 

daným zařízením (rozvodnou) probíhala 

po této dvojici vodičů řídicího vedení 

instalované podél dopravní linky, to 

znamenalo,  kolik  zařízení  tolik vodičů.    obr. č.4 - pult tlačítkové volby (velín ÚUK) 
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b) dvě dvojice vodičů pro všechny pásové dopravníky a zařízení náleţejících k dopravní 

lince, z toho jedna dvojice přímého napájení stanic řídicím napětím ~110V pro zpětné 

signály (povely A,B,C), která zároveň slouţila jako nouzové vypnutí celé linky a to 

přerušením tohoto napětí. Druhá dvojice vodičů posílala navoleným (aktivovaným) 

stanicím následující povely: v jednom vodiči „přípravu startování“ (+55V) a „start“ (-55V) 

a druhým vodičem „programové vypnutí“ (+55V) a „technologické vypnutí“ (-55V) . 
   

      Startování pásových dopravníků a doprovodných zařízení dopravní linky musí být 

provedeno postupně (návazně) od koncového místa směrem k počátečnímu. Toto probíhá 

za součinnosti určitých bezpečnostních opatření, jako je například akustická signalizace v 

předepsaném časovém intervalu. Tento proces zajišťuje tzv. blokační vedení, instalované 

mezi PD celé dopravní linky. 
   

      Zajišťování proti nežádoucímu uvedení do provozu bylo řešeno výhradně 

rozpojením silových rozvodů a to pro 500V vyjmutím a uschováním pojistek, dále pro 

vysoké napětí 6kV pomocí mechanických odpojovačů a jejich uzamčením a jako 

nejčastější způsob bylo vysunutí hlavního vypínače z aretační pracovní polohy současně s  

odpojením kabelu ovládacího napětí, tak jak je vidět na obrázku č.5 . Dále se vyvěsila na 

kryt rozvodové skříně výstraţná tabulka „NEZAPÍNAT NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“ 

      Tyto způsoby ovšem skýtaly celou řadu nevýhod, ale na druhou stranu byla moţná 

vizuální kontrola skutečného přerušení elektrického obvodu.      Mezi  nevýhody  patřily: 

a) Při kaţdém poţadavku na 

zajištění a to i na velmi krátkou 

dobu (např. odstranění překáţky, 

nasazení válečku apod.), musela na 

daný pásový dopravník dorazit 

dvojice      provozních    elektrikářů                        

(dle elektrotechnické normy o 

minimálním    počtu   pracovníků)  

aby provedli poţadované zajištění. 

V některých případech se jednalo o 

vzdálenosti i několik kilometrů a s 

tím spojené velké časové prodlevy. 

b) Nemoţnost kontroly zajištěného stavu na dispečerském stanovišti respektive 

neprovozuschopného stavu pásového dopravníku a s tím spojená sníţená operativnost 

pracovníků pověřených řízením a technickým dozorem příslušné těţební lokality. Dalším 

nedostatkem byla velice nepřehledná evidence provedených zajištění. 

c)   Absolutní závislost pracovníka poţadující zajištění na bezchybnost pracovníka, který 

zajištění provedl. Dalším rizikem v této souvislosti byla moţnost nahodilého odjištění 

jiným elektro pracovníkem, který následně pracoval v dané rozvodně.  

d)   Riziko nesprávného odjištění při dalších následně provedených zajištění. 

 

      Z těchto uvedených důvodů, lze tyto způsoby zajištění považovat za rizikové. 

obr. č.5 - pracovní polohy hlavního vypínače 
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4.2.  Zajišťování  technologických  zařízení,  řízených  automaty 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPLC 

 

      V letech 1993 přichází na povrchové doly, konkrétně na naše zájmové území, další 

vlna automatizace. Jednalo se o postupné nasazování programovatelných logických 

automatů  (dále jen PLC) do rozvoden poháněcích stanic pásových dopravníků, ve 

smyslu přípravné fáze pro aplikaci centrálních řídicích systémů . Realizace této 

automatizační vlny se nesla pod záštitou státního podniku DIAMO. V tomto období také 

zaznamenáváme první pokusy o bezdrátové komunikační řízení, od kterého se ovšem 

z důvodu nespolehlivosti a výrazné rizikovosti nekontrolovaného spuštění záhy upustilo. 
 

      Dálkové centrální řízení takto zmodernizovaných dílčích zařízení pokračovalo 

formou „malodrát“ s pultem tlačítkové volby (4.1 na str.13) s přizpůsobením stávajících 

komunikačních signálů pro periferie automatů PLC. Přínosem bylo okamţité vyhodnocení 

provozně-poruchových stavů (havarijní / nehavarijní) automatem přímo na stanici a 

následná moţnost pokusu o dálkové centrální odstavení (CENTRÁLNÍ KVITACE) 

neprovozuschopného stavu. Po ověření spolehlivosti se začalo pozvolna upouštět od 

nutnosti stabilní obsluhy jednotlivých pásových dopravníků a také se sníţila časová ztráta 

provozu DPD, vlivem niţší potřeby dojezdu elektro-údrţby k diagnostice a odstavení 

poruchového stavu zařízení před modernizací. 
 

      Zajišťování proti nežádoucímu uvedení do provozu nezaznamenalo v tuto dobu 

výraznějších změn. Jediným rozšířením byla instalace uzamykatelného paketového 

vypínače pro přerušení ovládacího napětí, kdy se tento způsob zajištění mohl pouţít pouze 

za účelem čištění nebo odstraňování neţádoucích předmětů z dopravního pasu, plošin a 

lávek podél pasů a přesypů. I kdyţ, po osazení automaty PLC tu byla reálná moţnost 

pouţití současného způsobu ZON, se pro vysoké vstupní náklady a zatím jeho neúčelnost 

k tomuto kroku nepřistoupilo. Podstata realizace tohoto způsobu zajištění bude vylíčena 

v následující podkapitole.   

 

 

4.3.  Zajišťování  technologických   zařízení s  centrálním  řídicím 

xxxxxxxxxxxxxxxsystémem axskříňkou ZON 

 
      Jsem toho mínění, ţe výrazným pokrokem nejen v procesu zajišťování pásových 

dopravníků a doprovodných technologických zařízení bylo nasazení výpočetní techniky 

pro řízení technologie dálkové pásové dopravy. Stěţejním faktorem byl takřka neomezený 

přenos informací mezi pásovým dopravníkem a operátorským stanovištěm. Tato 

skutečnost umoţňovala instalaci celé řady nových zabezpečovacích prvků, které byly 

schopny komunikovat s řídicím systémem a hlavně téměř okamţité vyhodnocení 

zjištěných stavů. Také nelze opomenout zvýšený komfort při ovládání a kontrole příslušné 

technologie na operátorském stanovišti.   
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      Po třech letech seznamování se s výhodami automatů PLC na dílčích zařízeních, se dá 

hovořit doslova o rozmachu automatizace technologických celků na povrchových 

dolech našeho zájmového území. Z důvodu nezpracovatelnosti informací na STC, ale také 

neefektivnosti původního způsobu řízení jako byla např. vysoká poruchovost vlivem 

neţádoucí  elektrostatické indukce, nespolehlivost  sloţitého  řídicího vedení a nadměrnosti 

elektrosoučástek, se 

pro centrální řízení 

aplikovala výpočetní 

technika. Po totální 

likvidaci všech pultů 

tlačítkové volby, 

reléových rozvoden 

a komunikačních 

vedení „malodráh“ 

nahradilo centrální 

řízení technologie 

světově proslulé 

počítačové prostředí        

xx                                                                                                          softwarové       firmy 

Wonderware – InTouch ,  pracující tehdy na operačním systému Windows NT. Jedná se 

o funkční grafickou vizualizaci  s individuální  moţností tvořit poţadovanou pracovní 

podobu (jako příkladnou ukázku jsem připravil grafickou přílohu č.2 a 3), která umoţňuje 

operátorům v reálném čase sledovat a reagovat na průběhy veškerých výrobních operací. 

Fyzicky tento proces zajišťují dva mezi sebou zaměnitelné počítače (v případě poruchy 

jeden záloţní) a moduly sériové komunikace datových paketů, která probíhá po jednom 

krouceném páru přenosových vodičů v rámci celé dopravní linky. V principu jde o převzetí 

informace jednotlivé cílové stanice z frekvenční modulace v komunikačním vedení a to 

pouze pro ni určenou. Další příslušné specifikace a odbornou terminologii v této 

souvislosti ponechám případně jiným studijním oborům. Pro naše účely postačí zdůraznit, 

ţe tímto nasazením výpočetní techniky se neskutečně prohloubily: 
 

      Možnosti centrálního řízení, které spočívaly v kompletním staţení obsluh pásových 

dopravníků, minimalizaci nutnosti místní diagnostiky na konkrétním zařízení, zkvalitnění 

operativnosti a urychlení výrobního procesu v důsledku nárůstu potřebných informací a 

v neposlední řadě celkové zvýšení bezpečnosti na technologii dálkové pásové dopravy 

instalací neomezeného počtu jistících prvků jako jsou čidla, ochrany a spousta dalších.   
 

      Možnosti zajišťování proti nežádoucímu uvedení do provozu, které se vyznačovali 

realizací specifického zařízení pro zajišťování ZON - „Zajištění Ovládacího Napětí“. 

Stručná charakteristika tohoto zařízení je předmětem úvodní části této bakalářské práce 

(1.xna str.5) a podrobnější popis funkcí se zaměřením na odvody jeho zapojení je součástí 

této dílčí části. V poloze „0 = zajištěno“ je silovými kontakty paketového přepínače 

rozpojeno ovládací napětí 230V a pomocnými kontakty (dle jeho polohy „0“ nebo „1“) je 

obr. č.6 – současná podoba STC (technologický dispečink Vršany) 
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zároveň posíláno napětí 24V jako hláška o jeho poloze (zajištěné nebo odjištěno) do 

automatu PLC. Dále se v této poloze silovými kontakty přeruší ovládací napětí pro 

vakuové stykače hl. motorů, rotorové spouštěče hl. motorů, hl. vypínač 6 kV, hl. stykač 

napětí 500V, stykače pohonu napínacího vrátku, stykače pohonu prašného pasu, stykač 

brzd hl. pohonů, stykač brzd napínacího vrátku, stykač hydraulického agregátu pro 

ovládání štítu. Pod napětím zůstávají zásuvky 500V pro svařování gumového pásma, 

silové obvody 230V pro zásuvky a osvětlení a ovládací napětí pro PLC. Veškerá kontrola 

zajištění popsaných spínacích prvků (pohonů) je pomocí automatu PLC, který po ověření 

všech stavů vyšle hlášku o zajištění zařízení. Hláška je vyslána binárním výstupem 24V na 

LED signálku (zelenou) do zajišťovacího rozvaděče a zároveň jde datová zpráva po 

přenosovém vedení na dispečink do operátorského PC. Po odjištění zařízení automat PLC 

provede automatické nahození hl. vypínače a všech napájecích ovládacích okruhů (pokud 

tomu nebrání porucha, která vznikla v době zajištění), čímž je zařízení připraveno ke 

spuštění z dispečinku (není nutná přítomnost elekto-údrţby pro nahození ovl. napětí). 

Hláška o odjištění je opět z automatu signalizována do rozvaděče ZON (červená LED 

signálka) a do operátorského PC na STC. 
 

      Realizaci tohoto specifického elektrotechnického zařízení podmiňovali kompletní 

přestavby resp. výměny rozvoden na všech dílčích zařízení za nové s nepřetrţitou 

komunikací s STC. To umoţnilo naplnit hlavní podstatu ZON, kterou byla kontrola 

autentičnosti povinných záznamů v knihách zajištění se zaměřením na časový údaj 

skutečného provedení zajištění = okamţitá signalizace zajištěného stavu na STC. 
 

      Takto vyřešený způsob zajišťování v tuto chvíli dostatečně naplňoval jeho smysl.  

 

                           
       Touto kapitolou jsme prošli historií procesů zajišťování před realizací modernizace, 

která je tématem této práce a je zároveň zdrojem potřebných informací pro další části.       

obr. č.7 – elektrotechnické schéma zapojení ZON [ elektro.dokumentace PD  ] 
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V této kapitole jsou podrobně zhodnoceny důvody ke zvýšení bezpečnosti DPD 

5.    DŦVODY    PŘECHODU      NA     MODERNIZACI     PROVÁDĚNÍ 

xxxxxxx  xxxZAJIŠTĚNÍ  POMOCÍ  VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

 
      Jak jiţ bylo naznačeno v předešlých kapitolách této bakalářské práce, zaznamenáváme 

v posledních letech velký důraz na zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Není 

tomu jinak i na povrchových dolech, obzvláště na našem zájmovém území, tedy lomech 

skupiny Czech Coal a.s. V tomto případě musím podotknout, ţe podnět k modernizaci v 

procesu zajišťování technologických zařízení proti neţádoucímu uvedení do provozu 

vzešel z úseku těţby a úpravy uhlí lomu Vršany. Shodou okolností se jedná o lokalitu s 

nejsloţitějším řešením veškeré technologie (tak jak je popisováno v podkapitolách  3.2 a 

podúrovních). Tato skutečnost se později ukázala jako velice pozitivní při navrhování a 

vývoji softwarové aplikace, která při následném rozšiřování na ostatní pracoviště 

vyhovovala všem technicko-provozním poţadavkům dané lokality. Hlavním důvodem 

k zahájení této modernizace bylo zvýšení bezpečnosti při nahodilém odjištění ZON na 

pásovém dopravníku nebo doprovodné technologii, ale zvolené řešení, jak se následně 

ukázalo, umoţňovalo odstranění i dalších nedostatků v procesu zajišťování proti 

neţádoucímu spuštění. 

 

 

5.1.  Rozhodující  faktory  vedoucí    k  přehodnocení  stávajícího 

xxxxxxxxxxx   xx xzpŧsobu  před  modernizací 

 

      Prvotní ukazatel na nevyhovující stav stávajícího způsobu zajišťování byl zjištěn při 

bezpečnostních analýzách středního managementu výrobního úseku těţby a úpravy uhlí na 

Vršanské lokalitě, tehdy ještě MUS. Konkrétně strojní a elektro mechanici v rámci své 

kontrolní činnosti postupně odhalovali zásadní nedostatky při zajišťování technologických 

zařízení s pokračující nutností ponechat dané zařízení zajištěné. Tyto případy nastávají při 

činnostech , kdy pracovní skupina ve dvanáctihodinové pracovní směně nezvládne 

poţadované práce dokončit a tyto přecházejí na směnu následnou nebo se v započaté práci 

pokračuje v jiném termínu. Většinou se jedná o strojní a vulkanizérské práce většího 

rozsahu a při přestavbách (přemisťování) pásových dopravníků ve směru postupu porubní 

fronty. Zde zdůrazňuji, ţe všechny zmíněné případy jsou při povrchovém dobývání velice 

častým jevem. Problém nastával při odjištění zařízení osobou pověřenou řízením práce, 

kdy tato odstranila dle platného technologického postupu při opuštění pracovní skupiny 

svůj osobní zámek z uzamykatelného mechanizmu zajišťovací skříňky ZON. I kdyţ, jak 

nařizoval v této situaci příslušný TP, byl ponechán paketový vypínač zajišťovací skříňky 

ZON v poloze „zajištěno“, nastala v tomto případě situace, za které bylo moţné uvést dané 

technologické zařízení do provozu. Přesto, ţe bylo na tyto případy v příslušných 

bezpečnostních předpisech pamatováno dalšími opatřeními, nastávaly situace, za kterých 

se znatelně sniţovala jejich účinnost. 



Radek Šimonic: Modernizace zajišťování technolog. zařízení a zvýšení bezpečnosti na DPD 

 

2010      19 

 

      Pro hlubší objasnění daného problému je na místě Vás seznámit s detailním postupem 

při provádění zajištění tehdy platného TP č.44 pro zařízení vybavených řídicím systémem 

a ovládací skříňkou pro zajištění (ZON) s uzamykatelným paketovým vypínačem 

(potřebná  názvosloví  pro  tuto  tématickou  oblast jsou podrobně popsána v kapitole č.1 

na straně 3 a 4.) .           PŘÍMO CITUJI: 
 

a) „OPŘP poţádá o souhlas k provedení zajištění zařízení vedoucího pracoviště (v tomto 

případě technologického dispečera).“ [ 1 ] 
 

b) „OPŘP po obdrţení souhlasu od vedoucího pracoviště přepne paketový vypínač do 

polohy „0“ ZAJIŠTĚNO“ (rozsvítí se zelená signálka nebo bliká) a zajistí svým osobním 

zámkem s nezáměnným klíčem. V případě nefunkční signalizace se povaţuje toto zajištění 

za nefunkční a je nutno provést zajištění pracoviště rozpojením silových obvodů.“ [ 1 ] 
 

c) „OPŘP o tomto úkonu provede zápis do „Knihy zajištění zařízení“.“ [ 1 ] 
 

d) „Kaţdá další OPŘP při zajišťování shodného pracoviště poţádá o souhlas vedoucího 

pracoviště, zajistí paketový vypínač přepnutý jiţ do polohy „0“ ZAJIŠTĚNO „ svým 

osobním zámkem a provede o tomto úkonu zápis do „Knihy zajištění pracoviště“ “ [ 1 ] 
 

e) „Ukončení prací a zrušení zajištění zařízení pro svoji pracovní skupinu zaznamená 

OPŘP v „Knize zajištění zařízení“, odstraní svůj osobní zámek a vše nahlásí vedoucímu 

pracoviště.“ [ 1 ] 
 

f) „Zrušení zajištění zařízení fyzickým přepnutím paketového vypínače do polohy „I“ 

PROVOZ „ (rozsvítí se červená signálka nebo bliká) provede po odsouhlasení vedoucím 

pracoviště ta OPŘP, která jako poslední odstraní svůj osobní zámek a provede odjištění 

zařízení v „Knize zajištění zařízení“. Odjištění zařízení nahlásí OPŘP vedoucímu 

pracoviště (technologickému dispečerovi).“ [ 1 ] 
 

g) „Při přechodu prací do následující směny zůstane paketový vypínač ovládací skříňky 

pro zajištění (ZON) v poloze „0“ ZAJIŠTĚNO „ a zůstává neuzamčen. V knize zajištění 

bude v poznámce u odjištění uvedeno, ţe práce přecházejí do další směny a tato skutečnost 

se musí nahlásit vedoucímu pracoviště.“ [ 1 ] 
 

< PŘEVÁŢNĚ ČERPÁNO Z : TP č.44 (interní legislativa Czech Coal) >   ] 
 

      Na základě bezpečnostních analýz uvedených výše v této kapitole se ukázalo, ţe toto 

opatření technologického postupu pro přechod prací na směnu následující nebo jinou je za 

určitých předpokladů nevyhovující. Problém nastával za situace, kdy v době nečinnosti 

pracovní skupiny, která přenechala pracoviště neprovozuschopné se započala práce jiného 

charakteru.  Pro názornost rozebereme případ vulkanizační pracovní skupiny, která předala 

zařízení v neprovozuschopném stavu  a  postupovala dle bodů a), b), c) a  g). Poté v jiném 

časovém horizontu zajistila zařízení obsluha z důvodu čištění dle bodů a), b), c) a v tu dobu 

ještě skupina strojní údrţby dle bodu d). Obsluha provedla odjištění dříve neţ strojaři dle 

bodu e) a jako poslední provedla odjištění zařízení strojní údrţba dle bodu f) . V tu chvíli 

se stalo původně zajištěné zařízení připravené k uvedení do provozu a reálná možnost 

vzniku mimořádné události i v případě naplnění legislativy TP č.44 dle bodu g) .  
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5.2.  Znemoţnění  spuštění zařízení při náhodném odjištění  ZON 

 

      Z důvodů uvedených v předchozí kapitole, ale také k zajištění bezpečnosti i v 

případech nedostatečného plnění příslušných norem a předpisů pro bezpečný provoz, 

případně proti nahodilým situacím, bylo rozhodnuto o zadání technického poţadavku na 

duplicitní zajišťování zařízení na DPD. Přesněji řečeno ponechání stanice v zajištěném 

stavu i za situace, kdy například při „předaném pracovišti“ dle bodu g) na str. 19 by bylo 

provedeno neţádoucí odjištění neuzamčené skříňky ZON t.j. přepnutí paketového vypínače 

do polohy „odjištěno“  
       

      Technické řešení spočívalo v realizaci zpětné vazby z STC na automaty PS (SW 

zajištění) a tím znemoţnit spuštění PD z místa při náhodném odjištění ZON. Původně se 

zajišťování na operátorském stanovišti provádělo pouze písemně a to jen z důvodu 

evidence, tak bylo nutné rozšířit SW aplikaci operátorského PC o funkce zajištění 

respektive signály pro automaty jednotlivých zařízení. V této souvislosti bylo rozhodnuto o 

vývoji nového způsobu evidence a to formou SW databáze, která by zároveň po vyplnění a 

potvrzení příslušného elektronického formuláře zajistila odeslání signálu do příslušné 

poháněcí stanice nebo jiného doprovodného zařízení o zajištěném stavu a zpětně po 

zpracování PLC automatem na stanici pro kontrolu stavu na operátorském stanovišti. 

Úkolem tedy bylo nejen vytvořit resp. rozšířit stávající řídicí aplikaci operátorského PC, 

ale také přepracovat programové algoritmy řízení v jednotlivých PLC automatech na 

konkrétních pásových dopravnících.  

 

 

5.3.  Urychlení  procesu  zajištění  na  dispečerském  stanovišti  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSTC 

 

      Původní řešení evidence provedených zajištění na operátorském pracovišti písemnou 

formou se potýkalo s celou řadou nedostatků. Jedním z nich bylo, zejména při zvýšeném 

počtu poţadovaných zajištění, velké časové zdrţení a to nejen na dispečerském stanovišti, 

ale také přímo na zařízeních, kde se poţadované zajištění provádělo. Nejčastěji docházelo 

k těmto časovým ztrátám při tzv. „plánovaných preventivních opravách“ (dále jen PPO), 

kdy se jedenkrát za týden odstavuje celý provoz. Úsek těţby a úpravy uhlí zahrnuje na 

technologii dálkové pásové dopravy celkem 75 zařízení, která podléhají procesu 

zajišťování proti neţádoucímu uvedení do provozu. Na těchto nebo na jejich převáţné části 

se v době odstavení provozu PPO provádějí práce nejrůznějšího charakteru a rozsahu 

počínaje odklízením napadaného materiálu, čištěním přesypů a podobně, dále kontrolou 

zařízení aţ po práce strojařské, vulkanizační, elektro-údrţby a práce spojené s přestavbami 

pásových dopravníků. Součástí odstávky PPO je také diagnostika pásových vah a 

analyzátorů popela, které jsou nasazeny na určitých pásových dopravnících. Tato 

diagnostika musí být provedena za chodu technologie  bez materiálu (na prázdno)  a  to lze 
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realizovat pouze v době přerušení provozu (těţby) při PPO. Po zhodnocení výsledů z této 

diagnostiky je prováděno seřizování přímo na zařízeních, na kterých jsou instalovány a 

proto je diagnostika zahájena na začátku neprovozní  směny v 6:00 s trváním cca 1 hod. Po 

skončení dochází k vypnutí všech zařízení a nastává okamţik zvýšeného počtu 

poţadovaných zajištění - jednorázovému zahájení prací různých pracovních skupin 

nebo jednotlivců. Vyřízení jednoho poţadovaného zajištění na dispečerském stanovišti 

trvá přibliţně 2 - 3 minuty v závislosti na komunikační úrovni mezi pracovníkem a 

dispečerem, ale také na charakteru zařízení, kdy například při odstavení technologické 

části pro třídění a drcení, tak jak je popsáno v kapitole 3.2.3 na straně 12 je nutno provést 

zajištění někdy i šesti pohonů coţ obnáší vyplnění šesti formulářů v knize zajištění. 
 

      Podstatou této problematiky bylo časové zdržení pracovníků požadující zajištění 

respektive opožděné zahájení plánovaných prací většího rozsahu, ale také vysoká 

vytíženost dispečerů s rizikem chybného úkonu v procesu zajišťování.  Proto mělo 

nasazení elektronické knihy zajištění pomocí SW aplikace také zjednodušit a urychlit 

odbavení těchto požadavků na dispečerském stanovišti. 

 

 

5.4. Přehlednější evidence včetně archivace provedených 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzajištění 

 

      Dalším, neméně podstatným důvodem k přenesení písemné formy „Knihy zajištění 

zařízení“ na dispečerském stanovišti do elektronické podoby, byla přehlednější evidence 

včetně zamezení přepisování údajů v případech nesprávného postupu. Také nastávaly 

situace, kdy při potřebě dočasného spuštění zařízení v průběhu prováděné práce se 

ojediněle upouštělo od administrativního kroku, převáţně ze strany zaměstnance práci 

provádějícího. Nedostatky evidence provedených zajištění také spočívaly v kvalitě 

hůlkového písma, které předepisuje technologický postup pro vypisování formulářů v 

knihách zajištění a s tímto spojená nečitelnost provedeného zápisu. 

      Elektronická forma zajišťování dále měla výrazně zjednodušit vyhledávání aktivních 

zajištění při poţadavku na jeho zrušení (odjištění), ale také jiţ uzavřených zajištění, 

většinou staršího data, při kontrolní činnosti technickohospodářských nebo vedoucích 

pracovníků k ověření identity provedených zápisů. 

      Také se pamatovalo při zadávání poţadavku na neomezenou archivaci provedených 

zajištění včetně její zpřístupnění ostatním zainteresovaným technikům a vedoucím 

pracovníkům na interní počítačové síti. 
 

< PŘEVÁŢNĚ ČERPÁNO Z : TP č.44 (interní legislativa Czech Coal) a vyhlášek ČBÚ č.26 a 51/1989 Sb .>  

 
                    

         Každé modernizaci většinou předchází určitý podnět, který vede k přehodnocení 

aktuálního stavu. Tuto kapitolu jsem zaměřil na podrobnou analýzu rizikových situací 

v procesu zajišťování proti nežádoucímu spuštění (5.1) a zhodnocení dalších možností 

zvýšit bezpečnost na DPD v souvislosti s řešenou problematikou.    
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Tato kapitola detailně popisuje vývoj EKZ v letech 2006 - 2008, která je předmětem 

problematiky této zadané BP 

6.    VÝVOJ   ELEKTRONICKÉ   KNIHY  ZAJIŠTĚNÍ   SE   ZPĚTNOU 

xxxxxxx    xxxVAZBOU  NA  PÁSOVÉ  DOPRAVNÍKY 

 

 
      Po uzavření všech rizikových analýz a zhodnocení výrobně technologických 

poţadavků v oblasti zajišťování pásových dopravníků se přistoupilo k zahájení realizace 

projektu „Náhrada stávající knihy zajištění elektronickou verzí se zpětnou vazbou na 

PD - duplicitní  znemožnění nežádoucího spuštění“. Z důvodů uvedených v úvodní části 

páté kapitoly bylo rozhodnuto o vývoji elektronické knihy zajištění na technologickém 

dispečinku Vršanské lokality. To znamenalo aktivní zapojení kolektivu pracovníků tohoto 

dispečinku, do kterého od roku 2005 patřím i já, na řešení dané problematiky. Jednalo se 

převáţně o návrh grafické podoby s vývojem a uspořádáním ovládacích prvků  EKZ a její 

následné testování při zkušebním provozu. 
 

      Úkol to byl opravdu těţký, neboť v rámci skupiny Czech Coal (tehdy MUS) a zejména 

pro nás zainteresované se jednalo o technickou novinku, ale také bylo nutné připravit 

vyhovující verzi účelové softwarové aplikace i pro ostatní dispečerská pracoviště, na která 

se měla postupně rozšiřovat. 

 

 

6.1.   Návrh     poţadavku ,   technické    zadání    a    ekonomické 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxzhodnocení  

 

      Řízení technologií na jednotlivých dispečincích Czech Coal vyjma Úpravny Uhlí 

Komořany (zdůvodnění v kapitole 3.1 na str.9) je realizováno pomocí výpočetní techniky. 

Jedná se o řídicí systém respektive softwarovou aplikaci InTouch a její licenci s následným 

servisem zajišťuje Příbramská firma ZAT. Proto bylo rozhodnuto bez výběrového řízení o 

zadání zakázky právě této firmě. Vypracování poţadavku bylo úkolem odboru pořízení a 

obnovy majetku na úseku řízení technického ředitele a to na základě podkladů středního 

managementu z úseku těţby a úpravy uhlí, tehdy lokality HRABÁK Mostecké Uhelné a.s. 

 

Technické zadání ( popis ) :  Náhradit stávající knihu zajištění pro dispečerská stanoviště 

elektronickou verzí, tj. doplnit SW v řídicím počítači a v automatech PS. Zobrazení 

realizovat na dvou samostatných monitorech - přehledová mapa o stavu zajištění DPD, 

vlastní kniha k vedení zápisů. 
 

Zdůvodnění požadavku : Dispečer bude provádět zápis přímo v řídicím PC, čímţ  

umoţní v případě zajištění PD vytvoření zpětné vazby na automatech PS (SW zajištění) a 

tím se blokuje formou bezpečnostního protokolu spuštění PD při náhodném odjištění ZON. 
 

Ekonomické zhodnocení :  Zásadní ovlivnění bezpečnosti, přehlednější evidence zajištění 

včetně archivace. 
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6.2.   Jednotlivé  fáze  vývoje  EKZ   (elektronické knihy zajištění) 
 

       Vývoj elektronické knihy zajištění provázela celá řada nedostatků a to jak na naší 

straně, tak na straně dodavatele. Důvodem byly minimální zkušenosti s vývojem a 

uţíváním podobné aplikace, ale také s přístupem programátora dodavatelské firmy k řešení 

konkrétních poţadavků budoucích uţivatelů při testování dané aplikace. Prvotní verze 

EKZ, tak jak byla původně navrţena, se za zkušebního provozu v závislosti získávání 

poznatků ukázala jako nevyhovující. Jednalo se o nesprávnou volbu administrativní části 

respektive formuláře pro zadávání údajů a zároveň nespolehlivost SW aplikace. Postupné 

odhalování nedostatků včetně návrhů na řešení je chronologicky rozebráno níže.      

 

 

6.2.1   Prvotní  verze  EKZ inTouch   a   uvedení  do  zkušebního  provozu 

 

      Po dokončení tzv. „testovací verze“ elektronické knihy zajištění dodavatelem, 

vypracování manuálu pro ovládání a rozšíření hardwarového příslušenství (připojení 

monitorů pro část zajišťování) řídicího systému InTouch na operátorském stanovišti se v 

červnu roku 2006 přistoupilo k zahájení zkušebního provozu. Z důvodu zachování 

plynulého provozu těţební technologie a vyloučení případných potíţí s testováním  EKZ se 

z počátku provádělo zajišťování bez zpětné vazby na pásové dopravníky. Jednalo se 

nahrazení písemné formy evidence provedených zajištění zápisy do elektronické knihy a 

současnou simulací duplicitního zajištění z STC, konkrétněji bez aktivace zajištěného 

stavu na příslušném zařízení řídicím automatem PLC. 
 

      Bylo snahou, aby se elektronická verze co nejvíce podobala standardní předloze. Po 

konzultaci s vedoucími pracovníky bylo dohodnuto pouţití formuláře knihy zajištění pro 

technologické dispečinky dle přílohy TP č.44, coţ se následně ukázalo jako absolutně 

nevyhovující. Dále vsazení nové aplikace do řídicího systému InTouch s vyuţitím stávající 

databáze neumoţňovalo dostatečně rychlé provedení poţadované operace. Ze strany 

uţivatelů, kteří zápisy do EKZ prováděli, byly vzneseny po krátké době alarmující 

připomínky. Jednalo se např. o příliš zdlouhavé vypisování údajů s rizikem neúplnosti dat 

do takto navrţeného 

formuláře s vysokou 

pravděpodobností na 

vytvoření chybného 

zápisu bez moţnosti 

opravy a v případě 

nezaregistrování této 

okolnosti velké riziko 

záměny zařízení nebo  

způsobu zajištění s 

vlivem na nedocílení 

zpětné vazby.     obr. č.8 - prvotní verze nevyhovujícího formuláře EKZ [ manuál EKZ ] 
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      Jelikoţ pracovníci dispečinků jsou více technického neţ administrativního zaměření, 

byl pro ně tento způsob vyplňování údajů hotovou pohromou. Dle rozboru v podkapitole 

(5.3 na str.20) je zřejmé, ţe tato okolnost, ale také přílišné rozfázování potřebných kroků 

pomocí funkčních tlačítek k vytvoření SW zajištění zásadně ovlivnila jejich prioritní 

činnost, kterou je v případě technologického dispečinku zajištění plynulého a 

bezproblémového procesu těţby a úpravy uhlí.  
 

      Pro operativní přehled zajištěných zařízení celé technologie příslušné lokality měla 

slouţit tzv. „ MAPA ZAJIŠTĚNÍ „ znázorněná na obr. č. 9 . Aktuálnost mapy zajištění 

řešilo prohledání databáze první vrstvy, kterou je „ KNIHA ZAJIŠTĚNÍ „ a následné 

přenesení údajů do vrstvy druhé tj. této mapy, kde se po zpracovávání velkého mnoţství 

dat zaktualizovaly skutečné stavy SW zajištění realizované ve vrstvě třetí, která obnáší 

další vyhodnocování údajů z mapy zajištění. Tyto potřebné kroky k provedení jednoho SW 

zajištění byly neúměrně časově náročné a při přenosu dat jednotlivých vrstev se zamezilo 

zadávání údajů nového zápisu během jejich ukládání, aby nedošlo k nekorektním stavům 

v systému. Tímto se stalo původní 2 - 3 minutové provedení zápisu písemnou formou 

minimálně 1/4 hodinovou záleţitostí. [ 9 ] 

                   

      Dalším podstatným nedostatkem byla značně nepřehledná orientace ve vyhledávání 

aktivních zajištění při poţadavku na jejich deaktivaci (odjištění) a to nemluvě o případné 

kontrole starších záznamů. Největší problémy nastávaly s přechodem na další měsíc, kdy 

se v noční směně provedlo zajištění a to poslední den v měsíci a práce byla ukončena po 

půlnoci v prvním dni měsíce následujícího. V těchto případech nastávalo úplné selhání 

SW aplikace. 
 

< PŘEVÁŢNĚ ČERPÁNO Z : „Manuál pro vedení EKZ – červen 2006“ ( interní legislativa Czech Coal ) > ] 

obr. č.9 - grafická podoba mapy zajištění, která je součástí EKZ [ manuál EKZ ] 
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6.2.2   Reklamace  a  zahájení  spolupráce  pracovníkŧ STC  s dodavatelem 

 

      Okolnosti uvedené v předchozí podkapitole po krátké době vedly k ukončení testování 

původní verze EKZ s okamţitým odstavením tohoto SW zajišťování a přistoupilo se k 

uplatnění reklamace. Také v důsledku nabytých zkušeností byl přehodnocen způsob 

komunikace s dodavatelskou firmou a to přímé zadávání poţadavků formou konzultací 

programátora s pracovníky dispečinku, kteří byli testováním EKZ pověřeni. Tomu 

předcházela nutnost sjednotit dílčí poznatky, připomínky a návrhy na řešení od 

jednotlivých dispečerů. Poţadavky byly zaměřeny na urychlení zápisu a to za 1. vytvořit 

výběrovou tabulku pro volbu zařízení „název pohonu“, za 2. vytvořit rozbalovací seznam 

pro zápis jmen, úseků a důvodů zajištění s abecedním řazením, za 3. vytvořit záloţky pro 

vyhledávání aktivních zajištění a přehledné listování a za 4. barevně rozlišit silové zajištění 

od  ZON.   Celkové  urychlení  operace vlivem  zpracování dat bylo nutnou samozřejmostí. 

Po  přeprogramování 

nám bylo předloţeno 

„vcelku   uspokojivé“ 

řešení,  ale z  důvodu  

rozšíření SW aplikace                                                                                                          

EKZ docházelo k ještě větším  časovým  prodlevám při  zpracování dat. Dále  se v této fázi  

inovace  realizovalo několik dalších úprav, kterým se není třeba dále věnovat a to z důvodu 

úplného upuštění od této formy SW. Celkově hodnotím variantu jako nepřijatelnou. 

 

 

6.2.3   Upuštění  od   zkušebního  provozu   z   dŧvodu  nespolehlivosti   a  

LX      X               X zahájení   vývoje  nové databáze  spolupracující  s  řídicím  systémem   

 

      Po krátké době zkušebního provozu, takto upravené EKZ, se s úlevou pro nás 

dispečery úplně upustilo od dalšího testování této nevyhovující verze SW zajišťování. Po 

poradě vedení s odborníky IT MUS byla provedena změna v technickém zadání s důrazem 

na vytvoření nové databáze, která bude oddělena od řídicího systému InTouch. Také bylo 

přihlédnuto k získaným poznatkům a přehodnotil se poţadavek na grafickou podobu 

(podkapitola 6.2.1 na str. 23). Dále se změnil i přístup programátora, kdy v průběhu vývoje 

telefonicky konzultoval rozloţení ovládacích prvků a vlastní podobu formuláře k vedení 

zápisů. Tímto způsobem se podařilo společně vytvořit plně funkční SW aplikaci pro 

elektronické zajišťování elektrických pohonů proti nežádoucímu spuštění.  

 
 

6.2.4   Získávání  poznatkŧ  a  zkušeností  s EKZ , návrhy a připomínky 

 

      Nyní se testování jiţ bezproblémové verze EKZ stalo celkem příjemným zpestřením 

rutinní práce na technologickém dispečinku a začaly se hodnotit drobné nedostatky 

s analýzou moţných řešení. Po ověření funkčnosti administrativní části SW aplikace 

obr. č.10 – upravený formulář EKZ rozšířený o požadavky 1,2,4 [ manuál EKZ ] 
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včetně bezchybných simulací na automaty PLC v rozvodnách PS se přistoupilo ke spuštění 

tzv. „ostrého SW zajišťování“. Tomuto kroku předcházela celá řada preventivních 

opatření. Pochopitelně se toto spuštění nemohlo realizovat v plné provozní směně a 

zároveň bylo nutné zajistit dostatečný počet elektro-odborníků pro případ selhání. 
 

      Velkou pozitivní 

změnou, coţ oproti 

původní verzi bylo 

zobrazování pouze 

jednoho formuláře na 

monitoru SW EKZ 

s dodrţením dílčích 

poţadavků (6.2.2 na 

str.25). Programátor 

předloţil celou řadu 

dalších nových prvků 

v EKZ. Jednalo se o 

výběrové záloţky na 

(obr.11), nad  formulářem  pro zapisování, kde se jednoduchým způsobem navolily kritéria 

pro vyhledání konkrétního SW zajištění.  Přehledová mapa (obr.9 na str.24) zůstala 

původní. Nejsledovanější poţadavek na celkové urychlení inkriminované operace se aţ 

neskutečně naplnil. Tuto skutečnost deklarovala nová SQL databáze pro SW zajištění. 
 

      Postup odbavení  SW zajištění:  Po odsouhlasení poţadavku na odstavení a zajištění 

určitého technol. zařízení se aktivací výběrové tabulky zvolí „poklikem“ dané zařízení a 

zároveň se automaticky vygeneruje pořadové číslo, které dispečer sdělí OPŘP. Dále se 

z výběrových tabulek vyplní předepsaná pole formuláře, zadá způsob (zámek/silově) 

zajištění a provede aktivace tlačítkem „POTVRZENÍ“. Na mapě zajištění se aktuálně 

zobrazují stavy zajištění a to: vyslání signálu  na automaty PLC =  podbarvení  

a  po zpětném  potvrzení  skutečného  zajištění  ze stanice  =  zobrazení znaku 

Číslice vpravo avizuje počet uplatněných zajištění na daném zařízení. Odjištění obnáší 

pouze zkopírování údajů (dle pravidla „kdo zajistí ten odjišťuje“) a následné potvrzení 

k aktivaci poţadovaného stavu. Veškeré kroky se provádí z výběrových tabulek a 

v případech nestandardních poloţek vypsáním údajů s „ENTER“ potvrzením. Celkový čas 

tohoto odbavení SW zajištění se podobá písemné formě cca 2 minuty. [ 10 ] 
 

      Zjištěné drobné nedostatky:  za 1. Potřeba zadat velký počet kritérií při vyhledávání 

určitého zajištění, zejména při úmyslu ho ukončit a tím ještě značná časová prodleva,        

za 2. neprovedení SW zajištění za situace, kdy nebylo provedeno potvrzení nebo při 

nekompletním vyplnění všech údajů (velice časté případy), za 3. špatná orientace v  

“listovacích“ ovladačích, za 4. malé zobrazovací pole čísla zařízení a pořadového čísla a 

s tím spojené riziko záměny, za 5. nekonečná řada pořadových čísel (původně začátkem 

měsíce od „1“), za 6. nedostatečně velké pole „důvod“ zajištění, za 7. barevně nerozlišené 

způsoby provedení (zámkem/silově) pro potřeby vyhledávání.       

obr. č.11 – změna grafické podoby formuláře EKZ [ manuál EKZ ] 
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6.2.5   Konečná  verze EKZ  a její nasazení do provozu, úprava legislativy 

 

      Po dodatečném odstranění, postupně zjištěných nedostatků drobnějšího charakteru se 

v druhé polovině roku 2007 tato několikrát přepracovaná „elektronická kniha zajištění“ 

mohla bez obav začlenit do procesu zajišťování. 
 

      Odstranění drobných nedostatků - VYHOVUJÍCÍ  PODOBA EKZ:  Poţadavky na 

odstranění nedostatků uvedených v (6.2.4 na str.26) obzvlášť poţadavek č.1 adresované na 

programátora dodavatelské firmy se potýkaly jiţ se značnou nevolí a neochotou. Jelikoţ 

jsme ale důrazně trvali na jejich odstranění, podařilo se připravit vyhovující verzi 

elektronického zajišťování, která se postupně rozšířila na všechny lokality resp. velíny. 

Programátor nakonec dodrţel všechny navrhované alternativy (příloha č.4), k našemu 

plnému uspokojení a to: za 1. vytvoření ve spodní části formuláře výběrovou tabulku 

s chronologicky řazenými pořadovými čísly aktivních SW zajištění pro okamţité 

nalistování vybraného zajištění z důvodu poţadavku na „odjištění“ (absolutní urychlení 

operace), za 2. připravení vizuálního upozornění na nekompletní zápis a nepotvrzení 

(vyloučení neprovedení SW zajištění), za 3. vloţení audio/video posouvacích prvků do 

„listovacích“ tlačítek  

(sníţení bezchybnosti 

při vyhledávání), za  

4. zvětšení číslic 

pohonů a pořadových 

čísel (sníţení velkého 

rizika záměny), za 5. 

oddělení měsíčních 

pořadových čísel od 

celkového načítání 

(zachování zaběhlých 

zvyklostí),      za 6.    

xx                                                                                                     x rozšíření příslušného 

pole (čitelnější zápis) a za 7. barevné rozlišení: vnější šedá = zámek ; vnější zelená = silově 

vnitřní  šedá = aktivní ; vnitřní červená = převedené  (lepší přehlednost a orientace v EKZ). 
 

      Pro absolutní jistotu plné a bezproblémové funkčnosti EKZ se ještě do konce roku 

2007 pokračovalo ve zkušebním provozu. V tu dobu se jiţ neprokázaly ţádné zásadní 

nedostatky ovlivňující proces zajišťování a v počátku roku 2008 se za drobné úpravy 

v interní legislativě, konkrétně v TP č.44 (5.1 na str.19 bod g) ) oficielně nasadilo „SW 

zajišťování“ do PLNÉHO UŢÍVÁNÍ. Jsem hluboce přesvědčen, že tímto krokem se 

dostatečně zmodernizovaly způsoby zajišťování technologických zařízení proti 

nežádoucímu uvedení do provozu a výrazně zvýšila bezpečnost na DPD.    

< PŘEVÁŢNĚ ČERPÁNO Z : „Manuál pro vedení EKZ – červen 2007“ ( interní legislativa Czech Coal ) > ]  

                                                                           a    

     X Tato obsáhlá kapitola je podstatou problematiky zadaného tématu předkládané BP. 

obr. č.12 - konečná a plně vyhovující grafická podoba EKZ [ manuál EKZ ] 
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Jedná se o shrnující kapitolu, která zhodnotí účelnost provedené modernizace 

7.  ZHODNOCENÍ FUNKČNOSTI A EFEKTIVNOSTI INOVACE PO   

xxxxxxxxxxxxxxxJEDNOM   ROCE  PROVOZU 

 

 

      Toto hodnocení je zaloţeno zejména na skutečnosti, ţe jsem jeden z uţivatelů této SW 

aplikace, která je předmětem modernizace zajišťování a zároveň zadaným tématem této 

předkládané práce. Při hodnocení jsem také zohlednil poznatky a názory svých kolegů a to 

nejen na Vršanech, ale na celém zájmovém území, kteří jsou do oblasti zajišťování 

zainteresováni. Formou telefonických dotazů, jsem připravil stručnou anketu na všechny 

dispečinky zájmové oblasti (charakteristika činnosti v kapitole 3.),  které pouţívají EKZ : 
 

Technologický dispečink Vršany (těžba uhlí): Jelikoţ se jedná o lokalitu s největším 

počtem technologických zařízení, hodnotíme EKZ jako velký přínos pro naši pracovní 

náplň, převáţně ve znatelném urychlení odbavení dané operace.        p.FIŠKA Václav 
 

Výrobní dispečink Vršany (těžba skrývky): Jedná se o přehlednou formu administrativní 

činnosti, kterou provádíme dle povinností v TP 44 a vyznačuje se svojí bezporuchovostí. 

Také jsme nezaznamenali ţádné nedostatky při kontrolní činnosti.          p.ŠIMKO Filip 
 

Technologický dispečink HMGD (těžba uhlí): K zajišťování pomocí EKZ nemáme 

ţádné závaţné připomínky a je to velmi dobrá pomůcka pro naši práci.        p.HRDÝ Dušan 
 

Technologický dispečink ČSA (těžba skrývky): Výrazně urychlila realizaci poţadavku 

zajištění a to nejen na STC. Také vítáme dobrou orientaci v „mapě zajištění“.   p.ORT Václav 
 

      Také skutečnost, ţe od nasazení elektronických knih zajištění na všechny lokality které 

to umoţňují se nestal žádný pracovní úraz spojený s podstatou zajišťování proti 

neţádoucímu spuštění (jak ukazuje kapitola č.2 na str.6 a 7), dostatečně napovídá o 

smysluplnosti realizované modernizace. Přesto, ţe se připojuji k celkovému pozitivnímu 

hodnocení svých kolegů a to s více jak 7000 provedených zajištění na technologickém 

STC Vršany,  shledal jsem na SW zajišťování  ještě několik  nedostatků  různé  závaţnosti: 
 

a) Nastávají situace, kdy při poţadavku na zajištění nebo odjištění jednotlivého 

zařízení je například z důvodu provádění údrţby elektrického zařízení, stanice 

odpojena od přívodu elektrického proudu. V tu chvíli se stává automat PLC 

nefunkční, není provedeno fyzické duplicitní SW zajištění a operátor absolutně 

ztratí přehled o stavu zařízení. Případy beznapěťového stavu jsou i z jiných důvodů. 

b) Při postupu dle TP č.44 (5.1 str.19 bod g) ) je neuzamčený rozvaděč ZON při 

přechodu prací na jinou pracovní směnu velkým zdrojem rizika moţného spuštění. 

Také skutečnost, ţe blokování rozjezdu z STC není zajištění, je alarmující. 
c) Reálná moţnost záměny pořadového čísla s číslem pohonu při odjišťování zařízení. 

xx. d) . xNevyřazení funkce spouštěcích prvků na STC, které jsou administrativně zajištěné. 

 

 Kapitola výstižně hodnotí provedenou modernizaci způsobů zajištění nasazením VT.  
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Tato kapitola je prezentací výsledků řešení zjištěných nedostatků v rámci úkolu BP 

8. NÁVRHY NA ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŦ A ZVÝŠENÍ  

xxxxxxxxxxxxxxxxBEZPEČNOSTI   NA   DPD 

 
 

      Koncepce této bakalářské práce je postavena na rozboru problematiky při vývoji 

elektronické knihy zajištění, který proběhl v letech 2006 - 2008 a byla náplní modernizace 

způsobů zajišťování proti neţádoucímu spuštění. V průběhu zpracování jsem zaznamenal 

několik trvajících nedostatků, které do jisté míry ovlivňují bezpečnost na DPD. Proto 

v rámci úkolu této BP jsem připravil několik variant na jejich odstranění a NAVRHUJI : 
 

A)  K zajištění nepřetrţité provozuschopnosti řídicího automatu PLC, ostatních kontrolních   

.prvků zejména zajišťovacího rozvaděče ZON a spojení s operátorským stanovištěm, 

.kdyţ  je přerušena dodávka el.energie do konkrétního zařízení, instalovat do rozvodny 

.záložní zdroj energie. Pro tento případ jsem vypracoval dvě realizovatelné varianty : 
 

a) UPS 230V „Line-interactive“ případně „Online UPS“ pro kontrolu jejího stavu po 

komunikační síti a přípravy bezpečného vypnutí automatu PLC. Přesto, ţe je toto 

řešení nenáročné na instalaci a plně uspokojí zmíněné poţadavky, potýká se s celou 

řadou nedostatků: vysoké vstupní investice (aţ 200 000 kč), krátká doba účinnosti, 

nízká ţivotnost a kapacita akumulátorů, choulostivost na podpětí a přepětí sítě a 

v neposlední řadě mnoho ochran, které jednotku UPS odstavují z provozu. 

b) Bezúdrţbový akumulátor 24V resp. 2 x 12V/210Ah (cca 2 x 13 000 kč) s účinností 

min. 20 hodin provozu a ţivotností 10 let pro napájení ovl. napětí automatu PLC, 

přenosových modulů, skříňky ZON a soustavu bezpečnostních prvků, signalizace a 

čidel. Dále nasadit plně automatizovaný dobíječ 24V/25A (cca 7000 kč). Stavy 

akumulátorů a dobíječe zobrazovat na operátorském PC jako nehavarijní porucha. 
 

B)  Aby v případech popsaných na str.19 v bodě g) OPŘP nahradila svůj osobní zámek 

.s nezáměnným klíčem za zámek sériový, který bude uloţen v kabině obsluhy (kde je 

.uloţena i kniha zajištění). Na kaţdé poháněcí stanici uloţit čtyři barevně odlišené série 

.visacích zámků pro skupiny a) strojní, b) vulkanizérské, c) přestaveb DPD, d) elektro- 

.údrţby, které nejčastěji předávají pracoviště s pokračující neprovozuschopností. Takto 

.zůstane zařízení skutečně zajištěno a rozvaděč ZON uzamčen. Dále tuto změnu postupu 

.zaznamenat v TP č.44. Tímto se bezesporu naplní podstata uskutečněné modernizace. 
 

C)  Barevně rozlišit pole pořadového čísla od čísla pohonu ve formuláři EKZ. Konkrétní 

.podoba tohoto návrhu je grafickou přílohou č.5 této bakalářské práce. 
 

D)  V případě administrativního uskutečnění poţadovaného zajištění vytvořit softwarové 

.blokování funkce aktivačního tlačítka zařízení pro navolení - přípravu - start. 

.Blokované tlačítko pro orientaci probarvit a) administrativně zajištěno = číslice modrá 

.b) SW zajištěno = rámeček červený c) ZON zajištěno = tlačítko červené (př.č.5). Tímto 

.opatřením se zamezí neţádoucí spuštění z STC i v případech jakéhokoliv selhání. 
                                                    

    V této závěrečné kapitole  jsem připravil určitá opatření, která předložím k realizaci.   
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ZÁVĚR 

 
      Tato bakalářská práce seznamuje s problematikou bezpečnosti dálkové pásové dopravy 

na povrchových dolech se zaměřením na ochranu zdraví pracovníků a zamezení vzniku 

hmotných škod při provádění údrţby a jiných prací na jednotlivých pásových dopravnících 

a technologickém příslušenství DPD.  
 

      Práce je rozdělena do osmi základních kapitol, ve kterých čtenáře postupně zasvěcuji 

do tematických oblastí potřebných k porozumění dané problematiky v souvislosti 

s vývojem a realizací nových bezpečnostních opatření komplexního transportního systému 

kontinuální přepravy těţených hmot. Úvodní část je věnována obecnému seznámení 

s účelem procesu zajišťování proti neţádoucímu spuštění a přechází na stručné zhodnocení 

následků při nedodrţení nebo neúčelnosti bezpečnostních opatření formou rozboru 

úrazovosti. Poté navazuje podrobná charakteristika provozovaných technologií v této 

oblasti s důrazem na různorodost zařízení a jejich variace pro lepší orientaci v dalších 

kapitolách. Ty uţ hlouběji rozebírají technické řešení elektrických pohonů respektive jejich 

spouštění a zajišťování proti neţádoucímu uvedení do provozu v případech nutnosti 

pracovat od jejich nezakrytých volně přístupných pohyblivých částí. Druhá polovina této 

práce je zaměřena na přehodnocení původních způsobů zajištění a skýtajících se moţností 

na jejich modernizaci v důsledku rostoucího technického pokroku zejména v oblasti 

elektrotechniky. V posledních kapitolách je jiţ detailně popisována technická novinka v 

oblasti bezpečnosti na DPD a to SW aplikace komunikující s řídicími automaty PLC na 

jednotlivých zařízeních, která duplicitně znemoţňuje jejich neţádoucí spuštění. Závěrečná 

část hodnotí funkčnost a efektivnost tohoto realizovaného projektu po nasazení do procesu 

zajišťování proti neţádoucímu pohybu a posléze předkládá návrhy na odstranění zjištěných 

nedostatků. 
 

      Důvodem, proč jsem zvolil toto téma, bylo mé aktivní zapojení při navrhování, vývoji 

a zejména při testování zmíněné SW aplikace. Zájmovou oblastí je v tomto případě 

skupina Czech Coal Group respektive její uhelné společnosti, které pouţívají jednotný 

systém řízení InTouch. Na povrchových dolech jsem zaměstnán od roku 1992 a to na 

různých profesních pozicích a tak mi získané zkušenosti výrazně usnadnily vypracování 

této bakalářské práce. Informace a podklady k dané problematice této BP byly čerpány 

převáţně z interní legislativy a na základě konzultací s příslušnými odborníky zájmové 

oblasti. Pevně věřím, ţe stávající trend zvyšování bezpečnosti práce a to nejen v hornictví 

bude nadále pokračovat a ţe rostoucí technický pokrok jednou umoţní stoprocentní 

eliminaci rizik spojených s uhelnou těţbou. V tuto chvíli k ještě důraznějšímu naplnění 

strategie soustavně zvyšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci doporučuji 

realizovat mé předložené návrhy a to ve všech bodech.            

         

 

 

„ Zdař Bůh „ 
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