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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá seznámením s pásovou dopravou ve skupině 

Czech Coal Group a.s. a podniku společnosti RENOGUM a.s. jako výhradního dodavatele 

dopravních pásů. První část práce je zaměřena na popis jednotlivých typů dopravních pásů 

a seznámení s oběma společnostmi. Vysvětleny jsou zde nejdůleţitější pojmy a údaje 

související s pouţitím dopravního pásu. Druhou část práce tvoří analýza moţnosti renovace 

dopravních pásů jako ekonomická náhrada za nové dopravní pásmo. Seznámení 

s provozními středisky společnosti RENOGUM a.s a mnoţstvím pouţívaného dopravního 

pásma na těţebních lokalitách. Dále je popsáno zhodnocení po stránce ekonomické a 

technické. V závěru práce je provedeno zhodnocení a porovnání renovovaného a nového 

dopravního pásu. 

 

Klíčová slova: 

dopravní pásy, renovace, spojování pásů, mapování dopravních pásů, zkušební laboratoř 

 

Summary 

My bachelor thesis deals with an introduction of telpher in Czech Coal Group a.s. 

and RENOGUM a.s. company as the main supplier of conveyor belts. The first part of the 

thesis is concern with a characterization of particular types of conveyor belts and both 

companies. The most important terms and datas related to a usage of conveyor belts are 

described. The second part contains the analysis of possibility of conveyor belt renovation 

as an economical substitute for brand new conveyor belt.  Also acquaints with service 

centers of RENOGUM a.s. company and with the amount of conveyor belts applied to 

mining locations. Next the evaluation from economical and technical view is described. 

The summary part comprises the evaluation and comparison of renovated and brand new 

conveyor belt.      

 

Keywords: 

conveyor belts, renovation, aglutination of belts, mapping of conveyor belts, testing 

laboratory  
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Seznam zkratek 

ČSN    Česká státní norma 

ISO    Mezinárodní organizace pro normalizaci 

DP    Dopravní pás 

CCG a.s.   Czech Coal Group a.s. 

LUAS    Litvínovská uhelná a.s. 

VUAS    Vršanská uhelná a.s. 

RN    RENOGUM a.s. 

bm    jednotka – běţné metry 

VSSDP   vedoucí střediska servisu dopravních pásů 

PA    polyamidový pás (gumotextilní) 

ST    pás s kostrou z ocelových lan 

OLDP    ocelo-lanový dopravní pás (s kostrou z ocelových lan) 
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Úvod a cíl práce 

Pásová doprava a samotné dopravní pásy jsou důleţitou součástí technologických 

celků s dálkovou pásovou dopravou. Tento druh dopravy je velice rozšířený a pouţívaný 

v celé skupině Czech Coal Group. Dopravní pásy jako prostředek pro přepravu materiálů 

musí splňovat dané kritéria a parametry a zároveň nezatěţovat ekonomickou stránku při 

jeho včlenění a údrţby v technologických celcích. Navrhnutí správného typu a nasazení je 

základem pro přepravu materiálu a jeho bezporuchový provoz. 

Cílem mé bakalářské práce je seznámení se základními druhy a pouţitím 

dopravních pásů, s moţností renovace DP jako moţnou rovnocennou náhradou za nové 

dopravní pásy. Provést celou technologií renovační linky na dopravní pásy, s moţností 

ověření technických hodnot ve zkušební laboratoři dle daných norem. 

V druhé části práce bude provedeno porovnání po stránce ekonomické a technické 

spolu s porovnáním nákladů na dopravní pásy. Dále seznámení s prací provozních skupin 

společnosti na těţebních lokalitách LUAS a VUAS a mnoţstvím dopravních pásů 

pouţívaných ve společnosti. Výsledkem bakalářské práce bude srovnání nového 

dopravního pásu s renovovaným dopravním pásem spolu se shrnutím kladů a záporů. 



Jaroslav Jeţek: Pásová doprava ve skupině Czech Coal Group 

 

2011  2 

1 Seznámení se společnostmi Czech Coal Group a.s. a dceřinou 

společností RENOGUM a.s. 

1.1 Czech Coal Group a.s. 

Skupina Czech Coal zahrnuje obchodníka s energetickými komoditami Czech Coal 

a.s., především s hnědým uhlím, elektrickou energií a povolenkami na emise skleníkových 

plynů, která rovněţ zajišťuje sdílené sluţby s personálním, finančním a ekologickým 

zaměřením. Dále ji tvoří dvě těţařské společnosti: 

 Vršanská uhelná a.s., která disponuje uhelnými zásobami s nejdelší ţivotností 

v České republice v rámci stávajících územních limitů  

Litvínovská uhelná a.s. s největšími uhelnými zásobami v České republice, jejich 

vytěţení je v současné době omezeno těţebními limity a servisní společnost  

Coal Services a.s. poskytující sdílené sluţby technického charakteru. Do skupiny 

rovněţ patří řada obsluţných společností a majetkové účasti v regionálních 

teplárnách. Skupina zaměstnává přes 5 800 pracovníků. 

Společnosti skupiny Czech Coal Group a.s.: 

Hlavní předmět podnikání 

 Czech Coal a.s. - Obchod s uhlím, energií a souvisejícími sluţbami 

 Vršanská uhelná a.s. - Těţba a zpracování uhlí 

 Litvínovská uhelná a.s. - Těţba a zpracování uhlí 

 Coal Services a.s. - Poskytování sdílených sluţeb 

Obsluţné a další společnosti 

 Údrţba dolů Komořany a.s. - Zajišťuje údrţbu a opravy strojů, elektrického a zdvihacího 

zařízení 

 DTS Vrbenský, a.s. - Stavební a zemní práce, doprava a stavební stroje 

 RENOGUM a.s. - Servis, montáţ a renovace dopravních pásů, zpracování pryţového 

odpadu 

http://www.czechcoal.cz/cs/profil/cc/index.html
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/vu/index.html
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/lu/index.html
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/ccs/index.html
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/clenove/udk.html
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/clenove/dts.html
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/clenove/renogum.html
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 Krušnohorské strojírny Komořany a.s. - Strojírenství - důlní velkostroje, ocelové 

konstrukce, kotle VARIMATIK, zakázková výroba aj. 

 HUMECO, a.s. - Provozování čistíren, čerpadel a prodej doprovodných surovin 

 REKULTIVACE a.s. - Rekultivace 

 Servis Leasing a.s. - Sluţby spojené s poskytováním leasingu 

 Infotea s.r.o. - Informatika 

 HIPODROM MOST a.s. - Zajištění sportovní činnosti  

1.2 RENOGUM a.s. 

Společnost RENOGUM a.s. vznikla v roce 1995 a její mateřskou společností je 

Czech Coal Group a.s. Hlavními činnostmi společnosti jsou: servis a montáţ dopravních 

pásů, renovace dopravních pásů a výroba dalších produktů z pryţe, zpracování pryţových 

odpadů a výroba produktů z pryţového granulátu (www.renogum.cz). 

 

Obrázek č. 1: Logo společnosti (RENOGUM a.s.) 

Výrobní činnost společnosti 

Zajištění jednotlivých výrobních činností je prováděno na dvou střediscích, a sice 

na středisku servisu dopravních pásů a středisku gumového programu.   

Středisko servisu dopravních pásů 

Středisko servisu dopravních pásů zajišťuje servis dopravních pásů, prodej 

a montáţ nových dopravních pásů. Mezi činnosti týkající se servisu pásů patří jejich 

výměny, opravy, prodluţování a zkracování, teplé a studené opravy, či spoje dopravních 

pásů. Činnosti střediska jsou zajišťovány pracovníky společnosti zejména na pracovištích 

Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s. Servis dopravních pásů je dále zajišťován i 

u externích zákazníků, jako jsou lomy, štěrkovny nebo pískovny, kde je pásová doprava 

také vyuţívána.  

http://www.czechcoal.cz/cs/profil/clenove/ksk.html
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/clenove/humeco.html
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/clenove/rekultivace.html
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/clenove/leasing.html
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/clenove/infotea.html
http://www.czechcoal.cz/cs/profil/clenove/hipodrom.html
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Společnost má v této oblasti bohaté dlouhodobé zkušenosti a je jednou 

z nejvýznamnějších českých firem, která sluţby v této oblasti poskytuje. 

Středisko gumového programu 

Činnost střediska gumového programu je rozdělena na renovaci dopravních pásů 

a gumový program a je provozována ve třech výrobních halách v areálu Kopisty. 

Pod renovaci dopravních pásů spadá veškeré opracování pásů jako frézování, 

příprava pásů před lisováním na konfekci, tj. úprava pásu dalším obrušováním a nanášením 

vulkanizačního roztoku, spojovací fólie a krycích vrstev, a dále samotné lisování.  

Gumový program se skládá ze dvou činností, a to ze zpracování pryţového odpadu 

a výroby z pryţe a pryţového granulátu.  
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2 Charakteristika pásové dopravy 

Pásová doprava patří k perspektivním kontinuálním dopravním systémům 

pouţívaných v různých odvětvích průmyslu pro své výhody, z hlediska: 

- technické jednoduchosti konstrukce pásového dopravníku 

- vysoké dopravní výkonnosti 

- ekonomické nenáročnosti převozu 

- minimálního negativního vlivu dopravy materiálu na ţivotní prostředí 

 

Pouţití pásové dopravy je v současnosti dosti široké. Přesto, ţe se pouţívají 

celosvětově jiţ delší dobu, aţ součastná mechanizace spojená s automatizací si vyţádala 

jejich zařazení na více druhů pouţití v různých odvětvích výrobního průmyslu, ale i 

v poskytování sluţeb. Pouţití pásových dopravníků zaručuje: 

- přizpůsobení na dané převozní podmínky 

- vytvoření, resp. včlenění do komplexního dopravního systému 

- zvládnutí velkého přepravovaného toku materiálu a velkých přepravních 

vzdáleností 

- zvládnutí značných výškových rozdílů 

- vysokou přepravní bezpečnost a jednoduchou obsluhu a údrţbu 

- vysokou produktivitu práce a ekologickou nezávadnost 

Protoţe dopravní pás představuje nejdůleţitější část pásového dopravníku, má 

velký význam sniţování nákladů na jeho výrobu a údrţbu. Sníţení nákladů na údrţbu 

můţe ovlivnit konstruktér, výrobce, ale i provozovatel pásového dopravníku a to: 

- zvýšením uţitkových vlastností dopravního pásu 

- konstrukcí dopravníku, který nepoškozuje dopravní pás 

- dostatečnou údrţbou celého zařízení 

- sníţením výdajů na údrţbu pánovanými a preventivními údrţbářskými prácemi a 

pouţitím moderních technologií údrţby 

- renovací (znovupouţitím) dopravního pásu 

 

Část textu byla upravena dle současného stavu a pouţita z knihy „Pásová doprava“ viz 

Seznam pouţité literatury odkaz č. [5]. 
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Společnost CCG a.s. se vydala právě cestou renovace dopravního pásma. Kdy je 

vyuţita moţnost zrenovování a opravy DP, za splnění technických poţadavků jako u 

nového DP. V této bakalářské práci bude nastíněna právě samotná moţnost renovace jako 

jednoho ze způsobu ušetření nákladů na tento prověřený a ekonomický způsob dopravy 

materiálů v povrchovém hornictví. 

 

Obrázek č. 2: Pásový dopravník (RENOGUM a.s.) 
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3 Druhy dopravních pásů [9] 

Základními typy dopravních pásů pro dopravu uhlí pouţívaných ve skupině je pás 

gumotextilní a s kostrou z ocelových lan. Kaţdý z těchto typů se pouţívá pro různé 

pracovní podmínky. Kostra DP slouţí pro přenos tahových sil z hnacího bubnu na dopravní 

pás a zabezpečuje dopravnímu pásu potřebnou pevnost a protiprůrazovou odolnost. Horní 

krycí vrstva a ochranný okraj obalují kostru a chrání ji proti mechanickému poškození 

přepravovaným materiálem, proti působení vlhkosti i proti chemickým a teplotním vlivům 

působící na dopravní pás. Dolní krycí vrstva přichází do kontaktu s válečky a bubny 

dopravníku a chrání kostru před jejich nepříznivými účinky. Důleţitým činitelem je adheze 

krycí vrstvy s kostrou, protoţe zabezpečuje přenos hnacího momentu hnacího bubnu na 

celý dopravní pás. Z konstrukčního pohledu rozdělujeme dopravní pásy podle: 

a) Kostry 

- textilní kostra: jedno-vloţková 

    více-vloţková 

- ocelová kostra: ocelo-kordová 

    ocelová tkanina 

    ocelový pás 

    ocelové pletivo 

b) Způsobu krytí 

- krytý (s krycími vrstvy a ochrannými okraji) 

- řezanými okraji (s krycími vrstvy bez ochranných okrajů) 

- nekrytý (bez kracích vrstev a ochranných okrajů) 

c) Materiálu pokrývající kostru 

- gumové 

- plastové 

- pokryté speciálními materiály 

d) Úpravy povrchu 

- hladké 

- profilované 

- se zvýšenými okraji 

- s vyztuţenými okraji 
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3.1 Gumotextilní dopravní pás 

Gumotextilní dopravní pásy se pouţívají pro dopravníky slouţící k přepravě 

sypkých a kusovitých materiálů na povrchových dolech. Informace k dispozici v [4]. 

Sloţení: 

1) Vrchní gumová krycí vrstva – tloušťka se určuje podle druhu, stavu a vlastností 

přepravovaného materiálu a pracovních podmínek. Máme dva druhy krycích vrstev guma 

nebo PVC. Podle fyzikálně – chemických vlastností krycích vrstev se gumotextilní 

dopravní pásy rozdělují na kategorie označené písmeny A, AA, B, C, D, Q. Pro přepravu 

uhlí a skrývky v povrchových dolech je uţívána pryţ kategorie A a AA. 

2) Kostra - kord z pogumovaných textilních vloţek - textilní kostra. 

3) Spodní gumová krycí vrstva. 

4) Ochranný boční gumový kraj – chrání textilní kostru před bočním poškozením. 

 

 

Obrázek č. 3: Průřez gumotextilním pásem [10] 

 

Textilní kostra (vloţka) můţe být tvořena: 

Ba - bavlnou 

E - polyesterem 

V - viskózou 

Pvs - polyamid + viskózová stříţ 

P - polyamidové vlákno v běhounu i osnově 

EP – polyesterové vlákna v osnově a polyamidové v běhounu. 
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Typy gumotextilního pásu 

Rozdělení je dle mnoha kritérií, mezi základní řadíme podle typu zatíţení, viz tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Hodnoty zatížení PA 

Typ dopravního 

pásu 

Jmenovité zatížení (N/mm) 

šířky pásu v tahu 

Dovolené zatížení (N/mm)  

šířky pásu v tahu 

800 800 80 

1 000 1 000 100 

1 250 1 250 125 

1 600 1 600 160 

2 000 2 000 200 

 

Další dělení podle: 

o Šířky (600 aţ 2200mm) 

o Tloušťky (10 aţ 21mm) 

o Délky (200bm balík) 

o Počtu textilních vloţek 

o Druhu textilu 

o Druhu pryţové krycí vrstvy 

Značení gumotextilního pásu 

Značení - musí být na horní straně pásu vylisovány tyto údaje: 

1) Druh textilních vloţek 

2) Typ dopravního pásu a počet vloţek 

3) Kategorie krycích vrstev 

4) Rok a měsíc výroby 

5) Výrobní číslo 

6) Označení ochrannou známkou společnosti 

Příklad: 

P 2000 / 4 AA 11 02 035 RN  
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3.2 Pásy s kostrou z ocelových lan 

Gumové dopravní pásy s kostrou z ocelových lan se pouţívá pro dlouhé dopravníky 

pracující v těţkých podmínkách. Dopravníky s těmito typy DP se pouţívají většinou 

v případě, ţe jsou stálé a v dlouhodobém měřítku se nepočítá s jejich častým přemístěním. 

Kostra vyrobená z ocelových lan uloţená v gumovém jádře je nosnou části dopravního 

pásu. Kostra je chráněna proti poškození vrchní a spodní krycí vrstvou a gumovými 

bočními kraji po obou stranách. Informace k dispozici v [4]. 

U ocelo-lanových dopravních pásů se pouţívají ocelové lana s pravým vinutím – označení 

Z nebo s levým vinutím označením S. Konstrukce ocelových lan do pásů je 7x7x7 a 7x7. 

Konstrukce 7x7x7 je sloţena ze 343 drátů. 

Sloţení: 

1) Vrchní gumová krycí vrstva – tloušťka se určuje podle druhu, stavu a vlastností 

přepravovaného materiálu a pracovních podmínek. Podle fyzikálně – chemických 

vlastností gumových krycích vrstev se ocelo-lanové dopravní pásy rozdělují na kategorie 

označené písmeny M, N, K, NAA, R. Pro přepravu uhlí a skrývky v povrchových dolech 

je uţívána pryţ kategorie M. 

2) Kostra – z ocelových lan. 

3) Spodní gumová krycí vrstva. 

4) Ochranný boční gumový kraj – chrání kostru před bočním poškozením. 

 

 

Obrázek č. 4: Průřez pásem s kostrou z ocelových lan [10] 
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Typy pásu s kostrou z ocelových lan 

Rozdělení je dle mnoha kritérií, mezi základní řadíme podle typu zatíţení, viz tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2: Hodnoty zatížení ST 

Typ dopravního pásu Jmenovité zatížení (N/mm) šířky pásu v tahu 

ST 1000 1 000 

ST 1250 1 250 

ST 1600 1 600 

ST 2000 2 000 

ST 2500 2 500 

ST 3150 3 150 

ST 4000 4 000 

ST 5000 5 000 

 

Další dělení podle: 

o Šířky (1000 aţ 2000mm) 

o Tloušťky (15 aţ 31mm) 

o Délky (150bm balík) 

o Počtu ocelových lan 

o Druhu ocelových lan 

o Druhu pryţové krycí vrstvy 

Značení pásu s kostrou z ocelových lan 

Značení - musí být na horní straně pásu vylisovány tyto údaje: 

1) Označení pásu s kostrou z ocelových lan 

2) Typ dopravního pásu 

3) Kategorie krycích vrstev 

4) Rok a měsíc výroby 

5) Výrobní číslo 

6) Označení ochrannou známkou společnosti 

Příklad: 

ST 3150 M 11 02 036 RN  
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4 Údrţba, provoz a ţivotnost dopravních pásů 

Údrţbou a správným provozem pásů na dopravnících lze jejich ţivotnost podstatně 

ovlivnit a prodlouţit. Údrţba je důleţitá pro výrobní proces a je potřebné jí věnovat 

náleţitou pozornost. Zanedbání údrţby, nebo nevhodná úspora nákladů na údrţbu aţ na 

kritickou hranici můţe mít za následek kromě špatného stavu výrobního zařízení i zvýšení 

samotných nákladů na údrţbu a ztráty v důsledku častých neplánovaných prostojů. Pod 

pojmem údrţba pásových dopravníků rozumíme různé operace spojené s udrţením 

technického stavu za účelem dosáhnutí maximální produktivity, sníţení poruchovosti a 

bezpečnosti provozu tohoto zařízení. Informace k dispozici v [4]. 

4.1 Výměna dopravního pásu 

Příčiny výměny DP lze rozdělit do dvou skupin: 

a) zničení DP – mechanicky (podélným rozříznutím, četnými průrazy apod.) 

b) opotřebení krycích vrstev aţ na nosnou kostru 

Mechanickému zničení DP nelze ve většině případů zabránit. Podélné rozříznutí je 

nejčastěji způsobeno kovovými předměty, které se po průrazu dopravního pásu vzpříčí o 

konstrukci dopravníku. Průrazy jsou způsobeny dopadem ostrých kusů přepravovaného 

materiálu, kdy dojde k narušení krycích vrstev a především nosné kostry a vzniku průrazu. 

K opotřebování krycích vrstev dochází vlivem přepravovaného materiálu a jeho vlivu na 

dopravní pás. 

4.2 Ţivotnost dopravního pásu 

Existuje několik metod vyjadřování ţivotnosti DP. V praxi je třeba vycházet z toho, 

ţe ţivotnost DP závisí na několika parametrech, které jsou značně proměnné. Jsou to 

především: 

 

 

 

 

 

- délka dopravníku 

- tloušťka krycích vrstev 

- rychlost dopravních pásů 

- kvalita gumové krycí vrstvy 

 

- správná volba typu dopravního pásu pro 

dopravník 

- správná instalace dopravního pásu 

- údrţba pásových dopravníků 

 
Samotnou ţivotnost DP můţeme vyjadřovat: 

a) v letech  b)   v provozním čase c)   v přepravních schopnostech 
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5 Pouţití dopravních pásů ve skupině CCG a.s. 

Skupina CCG a.s. v současné době vyuţívá dva základní typy pásu a to 

gumotextilní a s kostrou z ocelových lan. Dále vyuţívá vedle nových dopravních pásů 

moţnosti jejich renovace. Pásy gumotextilní se buďto nakupují jako nové, nebo se renovují 

a u pásů s kostrou z ocelových lan vyuţívá společnost plné renovace a pásy se tohoto typu 

jiţ několik let nenakupují. Tabulka č. 3, ukazuje podíl nového a renovovaného pásu 

nasazeného na lokalitách LUAS a VUAS: 

Tabulka č. 3: Množství nainstalovaného DP [3] 

Rok 

Gumotextilní pás (PA) S kostrou z ocelových lan  (ST) 

Nový DP (bm) 
Renovovaný 

DP (bm) 
Nový DP (bm) 

Renovovaný 

DP (bm) 

2010 19 314 6 600 0 5462 

2009 22 007 6 779 0 1792 

2008 14 531 9 373 0 1454 

2007 13 901 8 636 0 1556 

2006 4 727 8 278 0 0 

2005 8 364 2 408 0 0 

 

Z tabulky je patrné, ţe mnoţství renovace u gumotextilního pásu je menší neţ 

mnoţství nakupované z důvodů mnoţství dodaných a vyhovujících koster a z moţností a 

kapacity celé renovační linky. Naopak veškeré pásy s kostrou z ocelových lan, které se ve 

společnosti provozují, projdou renovací. 

5.1 Pouţití typů DP 

Pásy s gumotextilní vloţkou 

Pouţiti DP tohoto typu: 

- na kratší vzdálenosti (max. do 1200 m) a to z důvodu průtaţnosti z napínací 

síly, která se pohybuje kolem 1 aţ 2% 

- je vhodný na jakýkoliv pásový dopravník 

- na pásových dopravnících s nutností častého přemisťování 

- výhody: lepší manipulace, rychlé a jednodušší spojování 
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- nevýhody: větší průrazovost, poničení kostry, moţnost říznutí 

 

Pásy s kostrou z ocelových lan 

Pouţití DP tohoto typu: 

- na delší vzdálenosti (aţ 2000 m), téměř ţádná průtaţnost 

- na stálých pásových dopravnících s dlouhodobým provozem 

- na místech s potřebou lepší odolnosti proti opotřebení a průrazovosti 

- výhody: téměř bezporuchový provoz, větší odolnost a ţivotnost 

- nevýhody: sloţitější spojování, větší potřebný čas pro spojování, 

manipulace, náchylný na podélné říznutí cizím předmětem 

5.2 Kapacita renovační linky 

Renovační linka je schopna zrenovovat jen určité mnoţství DP za dané období. To 

je dáno celým procesem renovace a kapacitním zatíţením renovačního vulkanizačního lisu. 

Mnoţství renovovaného pásu se dále odvíjí od potřeby obou lokalit LUAS a VUAS a 

dalších externích zakázek na renovaci. Mohu uvést, ţe odlisované mnoţství DP se 

pohybuje v desítkách kilometrů ročně. Mnoţství metrů odlisovaných DP závisí i na stavu 

poškození, oprav a potřeby spojování. Tabulka č. 4, uvádí mnoţství zrenovovaných pásů 

na vulkanizačním lise: 

 

Tabulka č. 4: Množství zrenovovaných dopravních pásů [3] 

Zrenovované pásy pro lokality LUAS + VUAS 

(bm) 

ROK  ROK  

1993 5 525 2002 10 954 

1994 12 580 2003 9 623 

1995 15 574 2004 7 415 

1996 8 651 2005 2 408 

1997 10 789 2006 8 280 

1998 11 993 2007 10 192 

1999 11 199 2008 10 827 

2000 4 571 2009 8 771 

2001 5 531 2010 12 062 

Celkem 166 945 
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5.3 Střediska provozu společnosti RENOGUM a.s. 

Společnost RENGUM a.s. zajišťuje veškerý servis dopravního pásma ve skupině 

CCG a.s. respektive na lokalitách Vršanské uhelné a.s. a Litvínovské uhelné a.s. Jedná se o 

dvě pracoviště na obou lokalitách vybavených potřebným počtem zaměstnanců a techniky 

tak, aby byly schopny v jakémkoliv počasí a v jakékoliv době řešit nastalé situace poruchy 

či výměny DP. 

Servis DP je zajišťován společností RN na výše uvedených pracovištích na základě 

plánu odstávek. Tyto plány odstávek jsou zasílány společnostmi LUAS a VUAS 

vedoucímu střediska servisu dopravních pásů (VSSDP). Poţadavek na provedení 

servisních prací na DP můţe vznést i předák mapovací skupiny, který je pověřen VSSDP 

k provedení kontrol DP na výše uvedených pracovištích (program DOPASY – Evidence 

pasů a spojů). Tento poţadavek musí být předán hlavním mechanikům společností LUAS a 

VUAS. Poţadavky vzešlé z týdenních plánů odstávek, popřípadě zjištěné dodatečně a 

odsouhlasené poţadavky, jsou řešeny prostřednictvím raportů mechaniků LUAS a VUAS, 

kde jsou tyto poţadavky blíţe specifikovány a jsou přiděleny jiţ konkrétní činnosti pro 

zajištění servisních prací VSSDP. 

U větších odstávek a náročnějších přestaveb, generálních oprav či revizí je sestaven 

příslušnými vedoucími pracovníky harmonogram, tzn. následnost servisních prací. U 

preventivních oprav si VSSDP provede vlastní záznamy o poţadovaných činnostech, které 

dále přenese pomocí směnových mistrů přidělením práce svým podřízeným pracovníkům. 

Realizace servisních prací 

Činnosti před započetím servisních prací 

Před vlastním zahájením servisních prací, provedou zaměstnanci společnosti RN 

kontrolu DP a kontrolu pracoviště. Na základě této kontroly stanoví, na pracovištích LUAS 

a VUAS technolog střediska servisu DP rozsah práce a rozsah potřebného materiálu a 

zařízení na zajištění opravy. 

Realizace vlastní práce 

VSSDP na základě informací získaných během raportu mechaniků LUAS a VUAS 

vypracuje rozpis prací na příslušný den pro jednotlivá pracoviště. Rozpis předá 
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směnovému mistrovi, který následně provede přidělení prací jednotlivým pracovníkům 

přes předáky jednotlivých pracovních čet. 

V rámci realizace servisní činnosti provádějí zaměstnanci společnosti RN zejména 

následující práce: 

a) práce na rypadle:  

- výměny pásů 

- opravy pásu 

b) práce na dálkové pásové dopravě a technologii: 

- prodluţování - zkracování dopravních pásů 

- spoje dopravních pásů 

- teplé a studené opravy dopravních pásů 

- stahování - nabalování dopravních pásů 

- výměna dopravních pásů  

c) pracoviště LUAS a VUAS 

práce prováděné na dílnách: 

- opravy dopravních pásů 

- přípravy vloţek a pásů na technologie 

- řezání pásů na plenty apod. 

Schéma servisu dopravních pásů: 

 

Obrázek č. 5: Schéma servisu DP (RENOGUM a.s.) 
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5.4 Studené a teplé opravy 

Opravy pásů jsou jednou z důleţitých prací provozních skupin společnosti 

RENOGUM. Ve většině případů se jedná o opravy prováděné na gumotextilních pásech, 

kde se opravuje poničená krycí vrstva a kostra DP. Graf níţe uvádí mnoţství těchto oprav 

na obou lokalitách: 

 

Graf č. 1: Množství provedených oprav [3] 

5.5 Spojování dopravních pásů 

Nejdůleţitější servisní činnost prováděná provozními skupinami společnosti RN je 

spojování dopravních pásů. Provádí se při instalování nového dopravního pásma, výměně 

či opravách dopravních pásů nebo při přestavbách. Spojování gumotextilního pásu nebo 

pásu s kostrou z ocelových lan je rozdílné z důvodu rozdílného typu, ale i pouţité 

technologie spojování. 

Viz technologický postup – příloha č. 1. 
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Počet spojů provedených na obou lokalitách: 

 

Graf č. 2: Množství provedených spojů [3] 

5.6 Program DOPASY 

Obě provozní střediska disponují speciálním programem pro mapování dopravních 

pásů. Tento program s názvem „DOPASY“ slouţí k zaznamenávání veškerých dopravních 

pásů na obou lokalitách. K tomuto programu byla sestavena pracovní skupina mapařů, 

která měří a kontroluje jednotlivé úseky pásových dopravníků a zjišťuje veškeré potřebné 

informace o všech DP a zaznamenává do tohoto programu. Lze tak během několika minut 

zjistit např. – kde se nachází hledaný DP, jak dlouho je v provozu, kdy byl pás 

nainstalován, jaké opravy na něm byly prováděny a kdy, v jakém je stavu, kolik má metrů 

a případných spojů. Jde o velkou databázi DP slouţící k usnadnění a zefektivnění práce. 

Samotný program je velice jednoduchý, co se týče ovládání a rychlé dostupnosti 

k zadaným informacím. Skládá se z hlavního okna, kde jsou zaznamenány všechny DP 

fungující ve skupině CCG a.s. V hlavním okně jsou informace jako: 

- číslo pásu (sloţené z roku, měsíce a pořadového čísla např. 10 11 207) 

- umístění DP 
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- typ DP (ST nebo PA) 

- šíře DP 

- délka (v běţných metrech bm) 

Roztřídění a hledání v tabulce je moţné dle nastavení filtru pro vyhledávání. Dalšími 

důleţitými údaji jsou: 

Úseky a spoje – zde jsou podrobně popsány jednotlivé úseky DP a celé pasovky 

spolu s počtem a umístěním spojů. Je zde popsán stav jednotlivých úseku jejich opotřebení, 

datum jednotlivých prohlídek či výměn DP, stejné informace jsou poskytnuty i o spojích. 

Podrobněji je vše popsáno zvlášť v záloţce úseky a záloţce spoje. 

Přehled činností – jedná se veškeré činnosti (opravy, říznutí, poruchy, odstávky i 

poznámky) k jednotlivým úsekům DP 

Nákupy pro dopravník – informace o pořízení nového či renovovaného DP, kdy 

bylo pásmo nainstalováno na dopravník, rezervace nových DP, datum realizace obnovy 

pasovky. 

Historie oprav – zaznamenány veškeré opravy na jednotlivých balících DP 

Bublina – tato záloţka obsahuje grafické znázornění balíku. Různé barvy úseků 

znázorňují kvalitu podle dané legendy. Tlačítko Rotace umoţňuje spustit rotaci dopravníku 

a určit tak směr otáčení (i kvůli případnému zhotovení spojů). Pokud se kurzor myši 

zastaví nad úsekem balíku, zobrazí se detailní informace. 

 

 

 

 

 

 

 

Program DOPASY vznikl ve spolupráci firem RENOGUM a.s. a Czech Coal Group a.s. 

Obrázek č. 6: Bublina (RENOGUM a.s. – Program DOPASY) 
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6 Moţnosti renovace dopravního pásu 

Společnost RENOGUM a.s. se zabývá renovací dopravního pásma od roku 1991. 

Renovaci provádí jako jediná společnost v České republice a to za přísných 

technologických postupů. Cílem společnosti je zaručit stejnou kvalitu renovace jako u 

nového dopravního pásma. Renovace se provádí na DP, jejichţ samotná kostra není 

zásadním způsobem poničena a není ovlivněna soudrţnost a pevnost. 

6.1 Proces renovace 

Dopravní pásy určené k renovaci společnost RENOGUM a.s. odkupuje od 

zákazníka. Tím se stávají majetkem společnosti RN. Pásy určené k renovaci jsou přivezeny 

do areálu společnosti RN, kde jsou sloţeny v prostoru určeném pro skladování dopravních 

pásů – uskladnění dopravních pásů provede technolog nebo určený pracovník výroby dle 

tabulky umístění pásů. Technolog, nebo pracovník tím pověřený, provede ohledání 

dovezených dopravních pásů a pásy označí takovým způsobem, aby bylo zřejmé, odkud 

byly pásy přivezeny a v jaké délce. Před samotnou renovací se DP zanese do 

elektronického informačního systému a identifikuje se všemi zjistitelnými informacemi 

jako je délka, šíře a nejdůleţitější informací je samotný typ pásu. Dle zjištěných informací 

je moţné pozdější začlenění DP do procesu renovace.  

K dopravnímu pásu, který je určen k renovaci, technolog společnosti vypracuje následující 

protokoly: 

1. Protokol vstupní prohlídky + pokyny pro opracování 

Protokol se zakládá u technologa, je v něm zaznamenána vstupní prohlídka. Tento 

protokol slouţí k nahlédnutí pro zainteresované pracovníky. V protokolu jsou uvedeny 

veškeré zjistitelné informace o dopravním pásu jak: 

- šíře, délka, tloušťka 

- typ pásu, opotřebení, grafické znázornění  

- označení, rozhodnutí zda je vhodný do renovace nebo je nepouţitelný 
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2. Pokyny pro opracování pásu 

 Slouţí jako pracovní postup pro frézaře a pro zaznamenávání délky prací a spotřeby 

nástrojů. Po ukončení prací na fréze se protokol vrací technologii. 

3. Protokol konfekce + lis 

 Je pracovním postupem a informacemi o dalších renovačních prací na pásu. Uvádí 

se zde zejména informace o pokládání nových krycích vrstev. Součástí tohoto protokolu 

je na druhém listě zaznamenána Spotřeba materiálu a práce při renovaci. Po ukončení 

prací na obou pracovištích se uvedené protokoly vrací zpět do technologie. 

4. Předběţný rozpočet 

 Tento rozpočet se provádí před vlastními pracemi, které se budou na pásu provádět. 

Je zapisován do ekonomického informačního systému. Z vypracovaného rozpočtu je 

vychází důleţitá informace o konečné ceně DP a veškerých nákladů na jeho renovaci.  

 Kaţdému DP určenému k renovaci je přiděleno technologem zakázkové číslo. 

Tímto číslem je označen kaţdý protokol jednotlivého pásu. Pokud je pás po vstupní 

prohlídce určen k renovaci, musí být zapsán do zakázek v ekonomickém informačním 

systému. Dále se zde zapisuje výše uvedený předběţný rozpočet. Vlastní zaloţení zakázky 

a provedení rozpočtu slouţí k vytvoření poloţek o skutečné spotřebě, kterou zapisují 

zainteresovaní zaměstnanci.  

Postup renovaci dopravního pásu zobrazuje schéma viz - příloha č. 2 

Proces renovace se skládá z 5-ti základních pracovišť, respektive úkonů. Renovace 

se provádí na pouţitých DP dodaných z pásových dopravníků. Úkony renovace jsou: 

1) Vstupní prohlídka 

2) Frézovací pracoviště 

3) Konfekce I. 

4) Konfekce II. a lisovací stroj 

5) Výstupní prohlídka 
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Vstupní prohlídka: 

Pouţitý dopravní pás je nasazen na vstupní prohlídku pro první ohledání, zapsání 

jednotlivých poškození a popis celkového stavu pásu. Vzniklý protokol obsahuje veškeré 

potřebné informace a parametry DP.  

Mezi nejdůleţitější parametry patří celkové opotřebení DP. To se měří z odebraného 

vzorku po celé šířce pásu a jeho následné změření. U pásů s kostrou z ocelových lan 

vyuţila společnost RN moţnosti elektronického měření krycích vrstev fungujícího na 

odrazu a výpočtu vzdálenosti vyslaného signálu mezi ocelovým lankem a přístrojem.  

Výstupem měření je, moţnost grafického znázornění opotřebení pásu viz - příloha č. 5.  

Na tomto pracovišti technolog výroby rozhoduje, zda je pás vhodný do renovace nebo je 

natolik poškozený a řadí se mezi šrot. Vytváří se protokol na pracoviště fréza, kde je 

rozhodnuto kolik milimetrů krycích vrstev se odebere z horní a spodní strany pásu. Na 

vstupní prohlídce se odebírají vzorky pásu pro laboratoř k měření soudrţnosti. Součástí 

protokolu je grafické znázornění průřezu pásu s hodnotami krycích vrstev a pracovním 

zadáním pro pracoviště fréza. 

 

Frézovací pracoviště: 

Pracoviště slouţí k ofrézování (odejmutí) horní a spodní krycí vrstvy z DP dle 

protokolu. Frézování se provádí pomocí speciálních noţů upevněných na frézovací hlavě. 

Po ofrézování se DP změří a vytvoří se protokol pro konfekci, kde je naopak uvedeno kolik 

milimetrů nových krycích vrstev se doplní na horní a spodní stranu DP. Dalšími údaji je 

počet průrazů a poškození spolu s určením konečných metrů pásu. 

Krycí vrstvy jsou naválcované pruhy gumové směsi o dané tloušťce, které se nanášejí na 

obě strany pásu pomocí vulkanizačního lepidla. 

Konfekce I.: 

Na konfekčním stole se na ofrézovaný DP, jeho spodní stranu, nanese vulkanizační 

lepidlo a dané krycí vrstvy dle protokolu konfekce. Zde se opravují i případná poškození 

DP (průrazy a řezy), která byla zjištěna při vstupní prohlídce. Zhotovuje se zde i plánované 

spojovaní DP. 

Konečné pospojované balíky DP bývají u gumotextilního pásu v délce 200bm a pásy 

s kostrou z ocelových lan v délce  150bm. 
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Konfekce II. a lis: 

Na konfekčním stole se na ofrézovaný DP, jeho horní stranu, nanese vulkanizační 

lepidlo a dané krycí vrstvy dle protokolu konfekce. Zde se opět opravují i případná 

poškození DP. Dále zde probíhá samotné odlisování DP na 5-ti metrovém vulkanizačním 

lise za daných technologických postupů. 

 

Výstupní prohlídka: 

Po dolisování DP se provádějí dodatečné doopravy, vzniklé po odlisování. 

Následuje výstupní prohlídka, kde se zjišťují konečné parametry DP. Parametrem je 

dodrţení konečných rozměrových hodnot a především soudrţnosti mezi krycími vrstvami a 

vloţkami u gumotextilního pásu a soudrţnosti lanko – guma u pásů s kostrou z ocelových 

lan. Dále dodrţení veškerých rozměrových hodnot. 

 

Proces renovace zachovává původní kostru u obou typů pásů. Na DP se zhotovují 

případné opravy poničení kostry, které mohou být podle technologických postupů pouze 

v takovém měřítku, aby DP plnil stále svou funkci i jmenovité zatíţení dané typem DP. 

Dále se na renovovaném DP provádí samotná vulkanizace krycích vrstev a případné 

spojování DP. Osobně jsem se zúčastnil a spolupracoval ve vylepšování jednotlivých 

postupů. Především v postupu měření, ověřování kvality ve Zkušební laboratoři a 

zaznamenávání jednotlivých dat slouţících k lepší pracovní výkonnosti a přesnosti. Mojí 

snahou a přínosem k celému procesu renovace bylo především zkoordinovat práci při 

samotné renovaci a to v důleţitosti návaznosti jednotlivých pracovišť, tak aby se 

nepozdrţela nebo nezastavila procedura renovace. Zapojení zaměstnanců do postupu 

jednotlivých měření parametrů DP během celého procesu výroby, a to za vyuţití 

kalibrovaných měřidel a dodaných protokolů kam se zapisují jednotlivé metry 

zrenovovaného pásu. Přepsal jsem a aktualizoval technologické postupy renovace 

s moţnostmi vyuţití nových přístrojů a metodiky kontroly. Došlo tak k cílenému dohledu 

nad kaţdým pracovním postupem. Postupy tak splňují předpoklady a poţadavky řízení a 

směrnic ISO společnosti RN. Důleţitá je i provázanější spolupráce se Zkušební laboratoří a 

Oddělením řízení kontroly jakosti jako doplňujícím, ale neméně důleţitým prvkem. 
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6.2 Laboratoř 

Součástí samotné renovace je zajištění kvalitních vstupních surovin a kontroly 

soudrţnosti DP. Laboratoř je vybavena řadou přístrojů a normovaných metod zkoušení 

materiálů k renovaci, coţ jsou pouţívané krycí vrstvy, vulkanizační lepidlo a zkoušky DP 

na soudrţnost. 

Mezi zkoušky krycích vrstev důleţitých pro kvalitu DP od různých výrobců, kteří garantují 

vlastnosti dodaným ATESTEM, patří především: 

 Oděr – dle ČSN 62 1466 

 Pevnost – dle ČSN ISO 37 

 Taţnost – dle ČSN ISO 37 

 Vulkanizační křivka – dle ČSN 62 1415 

 Měrná hmotnost – dle ČSN 62 1405 

 Tvrdost – dle ČSN ISO 7619 - 1 

 

Mezi nejdůleţitější zkoušky patří samotná soudrţnost (pevnost) DP. U gumotextilního 

pásu zjišťujeme – soudrţnost mezi vloţkami a krycími vrstvami (N/mm) dle ČSN 26 0370 

a u pásu s kostrou z ocelových lan – soudrţnost mezi lankem a gumou (N/mm) dle ČSN 62 

1462. Jde o hodnoty, které musí garantovat i samotný výrobce DP. 

 

Laboratoř disponuje řadou speciálních přístrojů pro zkoušení vstupních surovin, 

jako je trhací stroj INSTRON 4303 (zkoušky soudrţnosti, pevnost a taţnost), Rheometer 

Monsanto 100 (vulkanizační křivka), Frank (oděr). Dále jsou to mechanické i digitální 

tvrdoměry, tloušťkoměry a elektronický měřič tloušťek krycích vrstev vyuţívaný pro pásy 

s kostrou z ocelových lan. 
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Ukázky zkoušek soudrţnosti na trhacím stroji INSTRON 4303: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musí být zajištěn stejně kvalitní materiál, jaký zaručují samotní výrobci nových 

DP. Jedině tak, můţeme renovovaný pás povaţovat za stejně kvalitní jako nový. Laboratoř 

spolu s technologem výroby zajišťují dodrţovaní veškerých norem a technologických 

postupů daných pro renovaci a pouţívání DP. Laboratoř disponuje samostatným a 

udrţovaným pracovištěm s kalibrovanými a ověřovanými přístroji, které jsou pro zkoušky 

kvality DP maximálně vyuţívány. Za dobu existence si laboratoř vytvořila několik 

zkušebních metod a pravidel odvozených z technických státních norem a předpisů 

společnosti. Můţe být povaţována za srovnatelnou s ověřovacími a certifikačními 

laboratořemi. Osobně jsem prošel Zkušební laboratoří a mnoho ze zkušebních postupů 

jsem navrhoval právě pro dodrţení všech parametrů důleţitých pro kvalitu DP. 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Měření soudržnosti PA 

(Jaroslav Ježek) 
Obrázek č. 8: Měření soudržnosti ST 

(Jaroslav Ježek) 
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7 Zhodnocení obou moţností 

Při zhodnocení moţnosti renovace nebo nového DP musíme samu renovaci rozdělit 

na renovování pásu gumotextilního a s kostrou z ocelových lan. Pásy s kostrou z ocelových 

lan se běţně renovují po celém světě z důvodu dostatečné pevnosti, odolnosti a v podstatě 

jednoduchosti ocelové kostry. Společnost RENOGUM jako jediná renovuje pásy 

s gumotextilní vloţkou. Na tuto renovaci má zpracované vlastní technologické postupy, 

které vycházejí z dlouhodobého ověřování. 

7.1 Finanční náklady na nové a renovované pásy 

Z důvodu ekonomické soutěţe a obchodní dohody nemohu uvádět přímé ceny 

nového a renovovaného DP. Porovnání tedy provedu ve formě procent na nejběţnější 

dopravní pásy pouţívané na lokalitách LUAS a VUAS, viz tabulka č. 5. 

Tabulka č. 5: Finanční náklady [3] 

Typ DP 
Finanční náklady 

v (%)  
nové DP 

Finanční náklady 
v (%) 

renovované DP 

š. 1200 mm – P1600/4    5+5 100 66 

š. 1800 mm – P2000/4   5+5 100 64 

š. 2000 mm – P2000/4   5+5 100 61 

š. 1800 mm – ST 3150    12+10 100 59 
 

 

Z tabulky vyplívá, ţe nejvýhodnější je renovace právě dopravních pásů s kostrou 

z ocelových lan. To je dáno vysokou pořizovací cenou nového pásu tohoto typu na trhu. 

Naopak nejméně výhodná je renovace prvního typu v tabulce výše (š. 1200 mm – P1600/4    

5+5) coţ je dáno nízkou cenou tohoto typu pásu na trhu a zároveň nízkou produktivitou 

renovace u toho typu díky své šířce.  

I přesto je patrné, ţe vyuţití renovace dopravních pásů přináší své výhody a to 

především jako značné ušetření nákladů. 

7.2 Nové dopravní pásy 

V současné době je na trhu několik společností zabývajících se výrobou nového 

DP. Kaţdá dodávka je podmíněna závaznou objednávkou a dodacími termíny. Proto se 

dopravní pásy musí objednávat s dostatečným časovým předstihem. Nevýhodou 
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samozřejmě zůstává jejich pořizovací cena a s tím i vysoké náklady na jejich koupi. Různé 

domácí, ale i zahraniční společnosti tedy hledají levnější, ale stejně kvalitní druh tohoto 

výrobku na trhu. Danou moţností je právě samotná renovace dopravních pásů. 

7.3 Renovované dopravní pásy 

Moţnost renovace DP ušetří finanční náklady oproti koupi nového DP. Ovšem 

renovace má i své protiklady. 

Jak jsem uvedl na začátku této kapitoly, je nutné rozlišit renovaci pásů s gumotextilní 

vloţkou (PA) a pásů s kostrou z ocelových lan (ST). Na počátku renovace musí být 

dostatečné mnoţství pásů k samotné renovaci - kvalitních koster, které splňují podmínky 

pro renovaci. Musíme tedy vycházet z toho, ţe dané společnosti disponují určitým 

mnoţstvím pouţitých DP vhodných do renovace. Hlavní je dodrţení veškerých norem a 

technologických postupů, spolu s vyhovujícími zkouškami soudrţnosti a tím i pevnosti DP. 

7.4 Porovnání technického provozu DP 

V pouţívání nových a renovovaných DP je nutné vyzdvihnout jejich klady a moţné 

zápory při jejich provozování. Variantou těchto ukazatelů je poté rozhodnutí společnosti 

kam jaký typ dopravního pásu je moţné nainstalovat a zda pouţít nový či renovovaný DP. 

 

Nový dopravní pás 

+ zaručená kvalita dlouholetých výrobců 

+ u gumotextilního pásu ţádné poškozené kostry, které by bylo nutné opravit 

+ nový pás, kde v balíku je pouze jeden úsek bez spoje 

 

- finanční nákladnost 

 

Renovovaný dopravní pás 

+ niţší finanční nákladnost 

+ u pásů s kostrou z ocelových lan rovnocenná náhrada za nový pás tohoto typu 

 

- nutnost mít k dispozici opotřebované pásy vhodné do renovace 

- u gumotextilního pásma záleţí na celkovém stavu původní kostry 
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Gumotextilní zrenovovaný dopravní pás 

+ při dobré kvalitě původní kostry rovnocenná náhrada jako za nový pás tohoto typu 

+ niţší finanční nákladnost 

- při větším poškození původní kostry moţné problémy v provozování 

- záleţí na celkovém stavu původní kostry 

- laboratorní zkouška soudrţnosti musí vyhovět normě, jinak je pás nutné vyřadit 

 

Zrenovovaný dopravní pás s kostrou z ocelových lan 

+ rovnocenná náhrada za nový pás tohoto typu 

+ niţší finanční nákladnost 

 

- laboratorní zkouška soudrţnosti musí vyhovět normě, jinak je pás šrot 

 

Do technického porovnání je zapotřebí zahrnout i zásadní návrh k pouţívání DP. 

Ten porovnává dvě zásadní moţnosti. Pouţívání pásu aţ do úplného zničení a nemoţnosti 

renovace z důvodu velkého poškození kostry pásu, nebo pás v daném čase a za určitou 

dobu pouţívání sundat a zadat do renovace. V obou případech musím zhodnotit moţné 

technické a ekonomické náklady pro zavedení tohoto návrhu. Tento návrh vyvrací tvrzení, 

ţe pouţívání pásu do konce jeho ţivotnosti a úplného zničení spolu s náhradou a zakoupení 

nového dopravního pásu je technicky a ekonomicky méně náročný proces, neţ zavčasu 

pouţívaný DP svléknout z technologického celku a zrenovovat. 

Pouţití dopravního pásu do konce jeho ţivotnosti trvá v závislosti na druhu pouţití, 

poškození a dopravě hmot v průměru 5 let. Pokud pás vyuţijeme do konce jeho funkčnosti, 

musíme počítat v jeho posledních letech pouţívání s těmito náklady: 

- opravy průrazů a poškozených krycích vrstev 

- opravy poškození kostry pásu 

- výjezdy a financování gumařských prací 

- zastavení těţby 

- zastavení strojů 

- nevyuţití lidské práce při odstávkách 

- nákup nového dopravního pásu jako náhradu za starý 
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Oproti tomu můţeme včasným svléknutím dopravního pásu z technologického 

celku a jeho renovací dosáhnout: 

- obnovení jeho samotné ţivotnosti o dalších 5 let  

- náklady o 40% niţších na jeho zrenovování, neţ je cena nového opravního pásu, 

viz výše 

- zamezit ztrátám z oprav a častému zastavování těţby z důvody opotřebení a 

poničení pásu 

 

Je zapotřebí obě moţnosti technicky a ekonomicky zhodnotit. K tomuto návrhu je 

ovšem zapotřebí provést řadu praktických, technických a ekonomických měření a výpočtů, 

které zahrnují především dlouhodobé sledování a pouţívání opravních pásů. Mojí snahou 

v této bakalářské práci a přínosem je přesvědčit cílového zákazníka o jednoznačných 

přednostech renovace dopravního pásma v oblasti ekonomické úspory při zaručení 

veškerých technických norem a postupů a zaručením kvality výsledného produktu. 

 

Při nabídce, konečné renovaci a po předání DP zákazníkovy je sledován jeho 

pozdější provoz, kdy firma RN nadále spolupracuje se všemi zainteresovanými zákazníky 

a vyhodnocuje spokojenost či vzniklé reklamace. U nového dopravního pásma společnost 

spolupracuje na bázi předávání poţadavků od konečných zákazníků samotnému výrobci.  

 

Firma RN dokázala z provozních poţadavků zákazníků, upravit svou technologii a 

renovaci na vysokou úroveň a nabídla tak levnější ekonomickou variantu v nabídce DP. 

Dokázala, ţe není nutné pouţitý dopravní pás likvidovat, ale naopak zuţitkovat právě 

formou renovace a jeho znovuobnovení a následnému zařazení zpět do technologických 

celků spolu s nabídkou všestranného zajištění provozních prací souvisejících s pásovou 

dopravou. 
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Závěr 

Dálková pásová doprava patří mezi nejpouţívanější přepravu materiálu, díky své 

výkonnosti, kontinuální dopravě a moţnému přestavování v případě pohybu celých 

technologických celků. Ze strany společností je dáván důraz nejen na jejich bezporuchový 

provoz, ale především niţší finanční nákladnost provozu tak, aby se tento druh přepravy 

ekonomicky vyplatil. Kromě funkční a modernější výbavy jednotlivých mechanických 

celků pásových dopravníků, které se v dnešní době plně automatizují, se v nákladnosti 

poohlíţí po levnější variantě samotných dopravních pásů. Variantou je právě moţnost 

renovace těchto pásů. Společnost RENOGUM a.s. provádějící renovaci od roku 1991, si 

získala na trhu v renovaci své zásadní místo nejen v České republice, ale i mimo ní, kdy 

zahraniční zákazníci ţádají renovaci právě z důvodu šetření finančních nákladů. Dokázala 

si vytvořit technologické postupy a provozní předpoklady pro dodrţení veškerých 

technologických norem a předpisů při renovaci DP jako rovnocenné náhrady za nové pásy.  

Výsledkem je nabídnutí renovovaného dopravního pásu jako moţná varianta za 

nový dopravní pás a tím výrazné ušetření nákladů na pásovou dopravu na těţebních 

lomech. V současné době je samotná potřeba sniţování nákladů a nabídka stejně 

kvalitních, ale levnějších produktů na prvním místě. Mojí snahou bylo seznámení 

s vyuţitím pásové dopravy a segmentu dopravního pásu, který má stále svou 

opodstatněnost v přepravě materiálů spolu s moţností jeho opětovného pouţití. 

Z ekonomického porovnání je patrné, ţe zrenovovaný DP je přibliţně o 1/3 levnější neţ 

cena nového pásu nabízeného výrobci. Kaţdá z hodnocených moţností má své výhody a 

nevýhody. Ovšem s bliţším seznámení a spoluprácí lze dojít k rozumnému kompromisu ve 

vyuţívání obou moţností dostupnosti dopravních pásů. 
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