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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Diplomová práce řeší problematiku požární bezpečnosti dálkových pásových 

dopravníků provozovaných bezobslužně, při povrchovém dobývání surovin. Vzniklé 

požáry způsobují organizaci nemalé škody na zařízení, ale také technicko - organizační 

problémy a velké ztráty ze zisku při přerušení těžby. Převážná část vzniklých požárů je 

lokalizována na poháněcích stanicích dopravníků, a proto je převážná část práce věnována 

požárům poháněcích stanic dálkové pásové dopravy. Cílem práce je analýza současného 

stavu, finanční vyjádření vzniklých škod, a návrh účinných aktivních nebo pasivních 

protipožárních opatření, zabraňujících vznikům požárů, popřípadě návrh opatření pro jejich 

včasné odhalení ještě na počátku rozvoje a návrh opatření pro jejich předcházení. 

   

Klíčová slova: požární bezpečnost, elektrická požární signalizace, stabilní hasicí 

zařízení, hasičský záchranný sbor, dálkový pásový dopravník, poháněcí stanice, systém 

údržby.  

 

ANNOTATION OF DIPLOMA WORK   

This diploma work solves issues of fire safety of long distance belt konveyors 

transport,  operating unmanned at surface mining of raw material. Fires generate extensive 

damages on company devices, technician - organizational problems and heavy losses by 

breaks - in mining of raw material as well. The most common part of fire rises is located 

on driver stations conveyers, and therefore is a bigger part of this work focused on fire 

driver stations. Main aim of this work is the analyse of contemporary state, finance expres 

of incured losses, and propose of effective, active or passive fire precautions, which 

precluding fire rises, eventually propose of procuration for their timely detection in 

beginning of expansion. 

 

Keywords: fire safety, automatic detection equipment, fire extinguishing system, fire - 

fighting rescue staff, remote belt conveyor, driver station, maintenance systém. 
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 Seznam použitých zkratek a symbolů 

          BHP     Bezpečnost a hygiena práce 

          CO                  Oxid uhelnatý 

   CO2     Oxid uhličitý 

ČBÚ     Český báňský úřad 

ČSN     České státní normy 

DNT     Doly Nástup Tušimice 

DPD  Dálková pásová doprava 

dT      Derivace teploty 

dt       Derivace času 

EPS     Elektrická požární signalizace 

HCl     Kyselina chlorovodíková 

HZS       Hasičský záchranný sbor 

   Kč                  Koruna česká 

   MPa                  Megapascal 

   N      Newton 

   NN     Nízké napětí 

NV                                                                      Nařízení vlády 

NPD                                                       Norma povrchových dolů 

OBHP       Oddělení bezpečnosti a hygieny práce 

OBÚ     Obvodní báňský úřad 

OPM     Oddělení péče o majetek 

PBZ     Požárně bezpečnostní zařízení 

PD                              Pásový dopravník 

PHP                                    Přenosný hasicí přístroj 



  

PO      Požární ochrana 

         PPO  Plánovaná preventivní oprava 

PS                   Poháněcí stanice 

 PTCH                                                     Požárně technické charakteristiky       

   PUR     Polyuretan 

SD a.s.     Severočeské doly a.s. 

SHZ     Stabilní hasicí zařízení 

SND     Sklad náhradních dílů 

Tmax     Maximální teplota     

   TC     Technologický celek 

   ΔT     Přírůstek teploty 

   VN     Vysoké napětí 

   VVUÚ             Vědecko výzkumný uhelný ústav 
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ÚVOD 

Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou společností v České republice, která 

vznikla na základě privatizačního záměru spojením dvou státních podniků, Doly Nástup 

Tušimice a Doly Bílina. Předmětem jejího podnikání je těžba, úprava a odbyt hnědého 

uhlí. V roce 2010 dosáhly podílu v těžbě hnědého uhlí na českém trhu 49,42%. Těžební 

činnost je v Severočeské hnědouhelné pánvi prováděna na dvou od sebe odloučených 

lokalitách Tušimice a Bílina. Důl Nástup Tušimice (Příloha č. 1) se nachází 

v nejzápadnější části Ústeckého kraje, v katastru obcí Černovice, Spořice, Droužkovice 

a Březno. Dobývací prostor je stanoven rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Mostě. 

Geologická stavba ložiska je tvořena krušnohorským krystalinikem, křídovými horninami 

a vlastním terciérním pánevním komplexem, tvořeným bazálními vrstvami, 

vulkanodetrickými vrstvami, podložními vrstvami, spodními písčito - jílovitými vrstvami, 

hlavní uhelnou slojí, nadložním souvrstvím a kvartéry. Hlavní uhelná sloj dosahuje v osní 

části synklinální deprese mocnosti 30 metrů a v severních výchozových partiích se snižuje 

na zhruba 10 metrů. Charakter uhelné sloje je převážně xiliticko - detritické uhlí. Roční 

těžba jednoúčelového energetického uhlí se pohybuje okolo 13 - 15 mil. tun, a veškerá 

produkce je po homogenizaci distribuována do tepelných elektráren Tušimice, Prunéřov, 

Chvaletice, Mělník II. a teplárny Komořany. Uhlí je na uhelném lomu těženo rýpadly řady 

KU 300 S a K 800 N a dopravováno na homogenizační skládku zařízením řady TC1. Na 

homogenizační skládce je docilována stálost jakosti odbytového produktu a příprava 

na expedici k odběratelům. Skrývkové hmoty jsou těženy rýpadly KU 800, SchRs 1550, 

1320 a dopravovány na vnitřní výsypku dálkovou pásovou dopravou šíře 1800 mm, kde 

jsou zakládány ve třech etážích zakladači řady TC2. Skrývka zúrodnitelných zemin 

z předpolí lomu je prováděna důlně doplňkovou mechanizací, přepravována cyklickou 

dopravou a ukládána na deponii. Poté je využívána na zakládání zemědělských 

rekultivacích, včetně následně prováděných agrocyklů a na zakládání lesnických ploch. 
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1 POPIS A CHARAKTERISTIKA DŮLNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY 

 Doly Nástup Tušimice využívají pro kontinuální přepravu těžených sypkých a mírně 

kusovitých materiálů výlučně pásovou dopravu. (Příloha č. 2) Mezi hlavní charakteristické 

vlastnosti pásových dopravníků patří jejich velký dopravní výkon, velká délka dopravníků, 

větší šířka dopravníků, větší dopravní rychlost a jejich umístění na volném terénu. 

Převážná většina pásových dopravníků používaných na Dole Nástup Tušimice je šíře   

1800 mm řady TC2, výjimečně jsou v uhelném lomu využívány pásové dopravníky šíře 

1600 mm řady TC1. Celková délka pásové dopravy na skrývkových provozech je 41322 m 

a poháněcích stanic je 49 ks. V uhelném lomu je celková délka pásové dopravy 39890 m 

a poháněcích stanic je 45 ks. Dopravní výkon pásových dopravníků je 3000 - 4600 t/hod., 

maximální možný instalovaný výkon 4 x 250 kW, dopravní rychlost pásu 3,15 - 5 m/s. 

Napětí hlavního napájení el. energií je 6 kV. 

  1.1 Hlavní části a popis strojních součástí důlní pásové dopravy 

Dálkové pásové dopravníky se skládají z poháněcích stanic (Obr č. 1), vratných stanic, 

středních částí, technologických příslušenství a doplňkových zařízení. Mezi hlavní části 

technologického příslušenství patří násypky (N-vozy), shazovací zařízení (S-vozy) 

a obraceče spodní větve pásu. Mezi hlavní části doplňkového zařízení patří pásové vozy 

(zakládací, předávací), vynášecí mosty, rozdělovací zařízení a drtiče. 

1.1.1 Hlavní části poháněcí stanice (PS) 

 nosná konstrukce (ocelové svařované plnostěnné a příhradové nosníky se šroubovými 

montážními styky), 

 podvozek (čtyři samostatné nepoháněné kolové vahadlové podvozky usazené na 

kolejovém roštu), 

  pohony s hnacími bubny (4 ks elektromotorů 250 kW, 400V, spojeny pomocí 

kuželočelních převodových skříní s dvěma poháněcími bubny a brzdami),  

 napínací ústrojí (napínací vrátek, napínací vozík, ocelová lana a kladky, napínací 

programové zařízení řízené systémem ALLEN – BRADLEY),   

 válečková trať s podpěrnými stolicemi (ocelové svařované tříválečkové stolice 

korýtkového tvaru, dolní větev je podepřena dvouválečkovými ocelovými stolicemi), 
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 usměrňovací štít v místě přesypu materiálu (mechanicky ovládaný, parabolického 

nebo plochého tvaru, vyložen otěruvzdornými abrazitovými pancíři), 

 prašný pás (samostatný pásový dopravník šířky 2000 mm umístěný pod dopravním 

pásem po celé délce poháněcí stanice), 

 stírací zařízení (ke stírání nalepeného materiálu na páse, stěrače Hosch a Martin), 

 náběhový díl (spojovací článek mezi PS a střední částí DPD, ocelová konstrukce, 

převáděcí válečky, podpěrné válečkové stolice, podpěrný buben v místě zlomu pásu), 

 elektrorozvodna (u starších provedení 2ks, konstrukce oceloplechová se zdvojeným 

pláštěm, izolovaná PUR pěnou, v elektrorozvodně jsou umístěny transformátory, 

frekvenční měniče VN a NN, rozvaděče, kabeláž, výstražná signalizační zařízení, 

nouzová a ovládací tlačítka apod.), 

 kolejový rošt (sloužící pro přesun PS a jako nosný element bránící zaboření PS ve 

zvodnatělém terénu, skládá se z ocelových pražců a kolejnic), 

 kabina (konstrukce je oceloplechová se zdvojeným pláštěm izolovaná PUR pěnou, 

v kabinách jsou umístěny ovládací a komunikační prvky), 

 příslušenství a ostatní vybavení (kryty, lávky, schodiště, plošiny, přechody, 

signalizační zařízení apod.), 

 dopravní gumový pás (pryžotextilní provedení, šíře 1800 nebo 1600 mm). 

 

1.1.2 Hlavní části střední části DPD (SČ) 

  návazné nebo nenávazné střední díly (s přišroubovanými ocelovými válečkovými 

podpěrnými stolicemi korýtkového tvaru, dolní větev pásu je podepřena dvěma 

válečkami, usazenými v držákách, přivařených k podpěrné noze středního dílu), 

 regulační stolice pro usměrňování pásu (na čepu otočná stolice sloužící k regulaci 

a usměrňování chodu dopravního pásu ve středu dopravní linky, pro horní větev tří 

válečková s rozestupem po 60 metrech, pro spodní větev dvou válečková s rozestupem 

po 30 metrech),  

 záchytné rámy (zabraňující shození dopravního pásu z dopravní linky vlivem větru), 
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 kolejový rošt (sloužící pro přeložení střední části a jako nosný element zajišťující 

tuhost, skládá se z ocelových pražců a kolejnic), 

 nosné háky (slouží pro nesení napájecích a řídících kabelů). 

 

1.1.3 Hlavní části vratné stanice (VS) 

 nosná konstrukce (ocelové svařované plnostěnné a příhradové nosníky, dopadové 

bočnice pro usměrnění toku materiálu), 

 vratný buben (ocelový, plášť pogumovaný, sloužící k obracení směru chodu 

dopravního pásu), 

 zařízení pro ukotvení (dvě ocelové vany zasypané v zemi a zhutněny, slouží 

k zajištění VS proti posunu, s vratnou stanicí jsou spojeny silnými řetězy), 

 válečky (ocelové boční dopadové, pogumované dopadové válečky a s gumovými 

disky pro vedení spodní větve pásu). 

 

1.1.4 Hlavní části pojízdné násypky 

Pojízdná násypka je součástí technologického příslušenství pásového dopravníku. 

Umožňuje nasypávání materiálu z velkostroje na střední část pásového dopravníku. 

Násypka s násypným korytem umístěným nad válečkovou tratí střední části DPD, pojíždí 

pomocí čtyř poháněných nebo nepoháněných podvozků po kolejovém roštu DPD. 

Hlavní části:  

 ocelová svařovaná konstrukce, 

 čtyři kolejové podvozky, 

 boční skluzy z ocelového plechu, 

 válečky dopadové (pogumované), boční ocelové. 
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       1.1.5 Hlavní části shazovacího vozu (S-vozu) 

S-vůz je součástí zvláštního technologického příslušenství pásového dopravníku, 

sloužícího k předávání nebo rozdělování přepravovaných hmot z dopravního pásu DPD. 

Pojíždí pomocí dvou hnaných podvozků po kolejovém roštu DPD. Shazovací vůz sestává 

ze dvou samostatných částí, spojených táhlem: smyčková a výložníková část. 

Hlavní části:  

 plnostěnná ocelová konstrukce, 

 portál se čtyřmi poháněnými kolejovými podvozky,  

 vynášecí a obváděcí buben, 

 náběhový díl,  

 dopravní trať s tří válečkovými stolicemi, 

 elektrorozvodna, 

 parabolický štít,    

 mezi rám (točna), 

 výložníkový transportér s hnacím a napínacím bubnem, elektromotor, převodová 

skříň, dopravní trať. 

 Na základě opatření OBÚ v Mostě, evidovaném pod číslem 2676/03 [1.] byl na Dole 

Nástup Tušimice povolen provoz dálkové pásové dopravy, bezobslužným způsobem 

provozu, řízeným z dispečerského stanoviště, při splnění následných technických opatření: 

vybavení transportérů snímači závalů na přesypových místech, vybavení transportérů 

snímači pro kontrolu prokluzu pásu, vybavení transportérů snímači pro kontrolu vybočení 

pásu, vybavení transportérů snímači pro kontrolu provozu brzd, vybavení transportérů 

snímači pro kontrolu rozběhu pohonu, vybavení transportérů snímači pro kontrolu 

obracení pásu, vybavení transportérů snímači pro kontrolu poruchy funkce čidel, vybavení 

transportérů signalizací provozních stavů a ovládání, stanovení organizačních podmínek 

provozu dopravníků. 
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Obr. č. 1 Poháněcí stanice PD 202 (archiv OPM DNT) 

 

  1.2 Popis a charakteristika důlní pásové dopravy z hlediska požární   

   ochrany 

 Z hlediska požární ochrany je nutné rozdělit pásovou dopravu Dolů Nástup Tušimice 

na dopravu provozovanou na uhelném lomu a provozovanou na provozu skrývka. Činnost 

dálkových pásových dopravníků provozovaných na skrývkových provozech je na základě 

znění § 4 odst. 1 a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně začleněna do kategorie 

provozovaných činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, a činnost dálkových 

pásových dopravníků provozovaných na uhelném lomu je na základě znění § 4 odst. 1 b) 

začleněna do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím splňující podmínku uvedenou 

v § 4 odst. 2c) – „činnosti, u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý 

prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo zařízení v takové míře, že nelze vyloučit 

vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně           

1 mm“. Dálkové pásové dopravník jsou dle ČSN 73 0804 otevřená technologická zařízení 

(vně objektů) a lze je posuzovat podle této normy. Stavební konstrukce DPD jsou 

z nehořlavých materiálů (při požáru nezvyšují jeho intenzitu), a pro otevřená technologická 

zařízení se jejich typ neurčuje. Nejedná se ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

o stavbu, a vzhledem k tomu, se na DPD nevztahují podmínky ustanovené ve vyhlášce 
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o technických podmínkách požární ochrany staveb. Organizace požární ochrany na 

pásových dopravnících je řízena vnitřním řídícím dokumentem „Organizační uspořádání 

PO v DNT“. [2.] Jsou ustanoveny preventivní požární hlídky, hlídky v době přerušení, 

omezení nebo přechodného zastavení provozu a v mimopracovní době, a preventisté 

požární ochrany. Pro všechny pásové dopravníky jsou zpracovány požární poplachové 

směrnice, a na dopravnících, které svou činností byly zařazeny do činností se zvýšeným 

požárním nebezpečím, je zpracován požární řád. Na jednotlivých provozních úsecích je 

vedena požární kniha, do které jsou zaznamenávány všechny skutečnosti týkající se 

požární ochrany na pásových dopravnících. Požární ochrana je zabezpečována věcnými 

prostředky PO (PHP) a jednotkou podnikového HZS Dolu Nástup Tušimice, který je 

zařazen do integrovaného záchranného systému. Ústředna pro ohlašování požáru je na 

centrálním dispečinku v Tušimicích. 

 Přestože není na dálkové pásové dopravě provozována činnost s vysokým požárním 

nebezpečím, nechaly si Severočeské doly a.s. podle § 6a) zákona o požární ochraně 

zpracovat odborně způsobilou osobou posouzení požárního nebezpečí. 

 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU BEZPEČNOSTI PÁSOVÉ 

DOPRAVY 

Z poskytnutých dat a záznamů o požárech dálkové pásové dopravy na Severočeských 

dolech a.s. v letech 1989 – 2011, jsem vypracoval analýzu současného stavu požární 

ochrany, počtu požárů na pásových dopravnících, jejich příčiny a místa jejich vzniku. 

Z této analýzy vyplývá, že bylo zaevidováno celkem 170 požárů dálkových pásových 

dopravníků. (viz Graf č. 1) Nejčastější příčiny vzniku požárů (85 ) byly závady na 

ložiskách válečků (případně bubnů), jejich nadměrné přehřátí a přenos tepelné energie na 

gumový dopravní pás. (viz Graf č. 2) 
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Graf č. 1 - Počet požárů DPD na SD a.s. v letech1989 - 2011 

Další hlavní informací pro návrh hasicího zařízení, případně navržení účinného 

opatření pro zabránění vzniku požárů dálkových pásových dopravníků, nebo jejich 

včasnou detekci byla lokalizace místa jejich nejčastějšího výskytu. (viz Graf č. 3) 

Z analýzy vyplývá, že místo nejčastějšího vzniku požáru na dálkovém pásovém 

dopravníku je jeho střední část s celkovým počtem 98 požárů.  

Přes všechna tato zjištění je nutno ještě zohlednit kritéria, jako jsou výše přímých 

finančních ztrát vzniklé poškozením zařízení DPD, a nepřímé, těžko vyčíslitelné ztráty 

spojené s technickoorganizačními problémy, prostoji a ušlými ztrátami ze zisku 

z nevytěžených hmot. Tyto ztráty jsou obtížně vyčíslitelné a ne u všech recidiv byl 

požadován odhad přímé škody soudním znalcem pro účely náhrady vzniklé škody od 

makléřské pojišťovny. U nejzávažnějších případů byly k dispozici materiály s vyčíslenými 

přímými finančními škodami, a mohlo k nim být při návrhu řešení požární bezpečnosti 

přihlédnuto. 
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Graf č 2 - Příčiny vzniku požárů DPD na SD a.s. 

Nejčastějším místem s vznikem požárů na dálkové pásové dopravě je jejich střední 

část, a nejčastější zdroj vzniku požáru je poškozený (zadřený) váleček. Při vzniku požárů 

na střední části DPD dochází k poměrně  malým přímým finančním škodám (v desítkách 

tisíc Kč) a vzniklé technickoorganizační problémy způsobené odstavením TC dokáže 

organizace odstranit v průběhu jedné směny (12 hodin). Jedná se zejména o výměnu 

středních dílů, spojení gumového pásu, případně výměna jeho spálené části za novou 

(vložka) a spojení přerušených ovládacích, přenosových a napájecích kabelů. 

Dalším místem s nejčastějším vznikem požárů na dálkových pásových dopravnících je 

vratná stanice. Finanční škody vzniklé požárem na vratné stanici se pohybují řádově ve 

stovkách tisíc, a prostoje vzniklé poškozením VS dokáže organizace odstranit během jedné 

až dvou dvanácti hodinových směn. Jedná se převážně o výměnu poháněcího bubnu 

a  válečků. Ty jsou připraveny k okamžitému odběru ze skladu náhradních dílů 

v Tušimicích (SND). Dále spojení gumového dopravního pásu, výměna elektroinstalace 

a kabelů. V případě destrukce ocelové konstrukce způsobené působením tepelného žáru, je 

možné vyměnit celou vratnou stanici, kterou má každý provozní úsek připravenou 

náhradní pro tyto havarijní stavy. 

Požárů na poháněcích stanicích DPD bylo ve sledovaném období 34 z celkových 170. 

Škody způsobené požárem PS mohou dosahovat částek v desítkách miliónů korun.  



 

Bc. Jiří Kučera: Požární bezpečnost pásové dopravy v podmínkách Dolu 

Nástup v Tušimicích 

  2012                                                                                                                               - 10 - 

 

Graf č. 3 - Prostory vzniku požárů na DPD 

Také opravy zařízení a součástí poškozené vzniklým požárem si vyžadují velké časy 

prostojů, případně časy čekání na dodávku nebo výrobu součástek od dodavatelů, které 

nemá organizace k dispozici v SND. Při celkové destrukci ocelové konstrukce PS 

a vyhoření elektrorozvodny, vznikají pro organizaci velké technickoorganizační a báňsko 

technické problémy. Poškozená PS musí být vyjmuta z TC, dopravena nová na místo 

vřazení do TC a její uvedení do provozu. Odstranění těchto škod může trvat 14 – 30 dní. 

Z výše uvedené analýzy jednoznačně vyplývá, že největší způsobené škody po požáru 

jsou na poháněcích stanicích a nejčastějším zdrojem požárů je poškozený váleček, jeho 

nadměrné tepelné zatížení a následný přenos tepelné energie mechanismem vedením nebo 

sáláním na gumový dopravní pás. Z tohoto důvodu bude převážná většina této práce 

věnována návrhu hasicích, detekčních a výstražných zařízení a ostatním opatření, 

zabraňujících vzniku požárů na poháněcích stanicích DPD. 

  

  2.1 Související legislativa  

Požární  bezpečnost při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem na povrchu je řízena platnou legislativou Ministerstva vnitra a Hasičského 

záchraného sboru České republiky. Při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
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způsobem v podzemí je oblast požární ochrany řízena platnou legislativou státní báňské 

správy. Konkrétní požadavky na zajištění požární bezpečnosti v podzemí jsou ustanoveny 

v zákoně č. 61/1988, ve vyhlášce ČBÚ  22/1989 Sb. (část šestá) a kompetence státních 

báňských záchraných stanic ve vyhl. ČBÚ  447/2001 Sb. 

V oblasti řízené i neřízené legislativy související s požární ochrannou a problematikou 

řešenou v této práci jsou dále uvedeny následující předpisy:  

 zákon č. 61/1988 Sb., České národní rady, o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, 

 zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, 

 vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení 

používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

 vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na 

povrchu, 

 zákon č. 238/2008 Sb., o Hasičském záchraném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů,  

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru, 

 vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární 

ochrany, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 

 ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostředích s nebezpečím požáru nebo výbuchu 

výbušnin, 
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 ČSN 050630 Zvaranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zvaranie kovov, 

 ČSN 050610 Zvaranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zvaranie kovov 

a rezanie kovov,  

 ČSN EN 13478+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární 

ochrana, 

 ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot - Šíření plamene po povrchu, 

 ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí, 

 ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace, 

 ČSN EN 12845 Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování 

a údržba, 

 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty, 

 NPD 26 3404 Provoz, údržba a opravy - zařízení dálkové pásové dopravy, 

 Směrnice generálního ředitele č. 105/2009 Organizační uspořádání PO v SD a.s., 

 Příkaz výrobního ředitele č. 106/2009 Organizační uspořádání PO v DNT, 

 Směrnice výrobního ředitele č. 43/2009 Požárně bezpečnostní zařízení v DNT, 

 Příkaz výrobního ředitele č. 54/2011 Práce s otevřeným ohněm v DNT, 

 Příkaz výrobního ředitele č. 149/2008 Školení o PO v DNT, 

 Příkaz výrobního ředitele č.72/2011 PO v mimopracovní době na DNT. 

 

  2.2 Hořlavé látky vyskytující se na DPD, a jejich požárně technické  

    charakteristiky 

Při posuzování možnosti vzniku požáru na zařízení DPD je nutné zaměřit se na hořlavé 

a hoření podporující látky, které se tam vyskytují, v jakém množství, a na jejich požárně 

technické charakteristiky. Požárně technická charakteristika látky a materiálu je jejich 

vlastnost, která se vůči svému okolí projevuje určitým rizikem např. vznětlivostí, 

množstvím uvolněné tepelné energie při požáru, samo vznětlivostí, toxicitou apod. 
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Mezi základní PTCH  vyskytujících se látek a materiálu patří: 

Pro kapalné látky - bod vzplanutí, bod hoření, třída nebezpečnosti, teplota vznícení, 

koncentrační meze výbušnosti, teplotní třída, skupina výbušnosti, mezní experimentální 

bezpečná spára, výhřevnost, hustota, mísitelnost s vodou, vhodné hasivo. 

Pro prachy – teplota vzplanutí a teplota vznícení usazeného prachu, teplota vznícení 

rozvířeného prachu, dolní mez výbušnosti, výhřevnost, vhodné hasivo. 

Pro tuhé hmoty - teplota vzplanutí a vznícení, výhřevnost, hustota, vhodné hasivo. 

Mezi hořlavé materiály vyskytující se na DPD, mající schopnost vstupovat do 

oxidačně redukční reakce jako hořlavá látka a látka podílející se na zvyšování intenzity 

této reakce, jsou dopravní pásy, gumová krycí vrstva hnacích bubnů, podpěrných 

a dopadových válečků, izolace elektroinstalací, provozní mazací kapaliny, tuky, tepelná 

izolace (PUR) ve zdvojených pláštích stavebních konstrukcí elektrorozvoden a kabin 

obsluh, a přepravované těžené hmoty – hnědé uhlí. 

PTCH polyamidů (PA) - nosná kostra dopravních pásů 

Polyamidy jsou představiteli skupiny syntetických polymerních materiálů. Vynikají 

vlastnostmi jako je vysoká pevnost, pružnost a houževnatost, a to při teplotách od -40 C 

do 80 C. Za přítomnosti kyslíku dochází u PA k pozvolné tepelné degradaci již při teplotě 

120 C, a k uvolňování značného množství plynných produktů (CO2, NH3, H2O) při další 

déletrvající tepelné degradaci. S nárůstem teploty nad 800 C vzrůstá při degradaci 

koncentrace velkého množství HCN a CO, které představuje pro zasahující jednotky velké 

nebezpečí. Teplota měknutí PA je 100 - 215 C, třída hořlavosti – hořlavý, teplota vzplanutí 

395 - 421 C, teplota vznícení 425 - 444 C. Vhodné hasivo je voda, těžká, střední a lehká 

pěna, a v počáteční fázi rozvoje požáru lze účinně hasit i CO2. 

PTCH polyesterů (PES) - nosná kostra dopravních pásů 

Polyestery patří do velké skupiny polymeru, a jejich charakteristickým rysem je 

přítomnost esterových vazeb. Vynikají vlastnostmi, jako je vysoká mechanická pevnost, 

tvarová stálost, elasticita a výborné elektroizolační vlastnosti. Jsou tepelně stálé do teploty 

120 C, a od teploty 300 C probíhá mechanismem tzv. karbonizací jejich rozklad. Plamen 

při hoření je jasně žlutý, taví se, vytváří saze a hustý černý dým. Teplota tání je 260 C, 
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teplota vznícení 450 - 470 C, teplota plamene 690 C, stupeň hořlavosti – lehce hořlavý. 

Vhodné hasivo je střední a lehká pěna, vodní mlha. 

PTCH pryže - izolace el. kabelů, krytina podlah elektrorozvoden, dopravní pásy, 

povlak bubnů a válečků  

Pryž je materiál, vyrobený z přírodního nebo synteticky vyrobeného kaučuku, 

s přídavkem vhodného síťovadla a působením tepla (vulkanizace). Při zahřívání měkké 

typy pryže nereverzibilně měknou. Dosáhne-li teplota zahřívání teploty rozkladu, dochází 

u pryží ke karbonizaci struktury. Pryž má sklony ke snadnému zapálení a velmi dobře hoří. 

Plamen má jasně žlutou barvu a vzniklý produkt hoření obsahuje velké množství sazí. Pryž 

dokáže hořet i při minimálním (20 ) obsahu kyslíku v okolní atmosféře. Zplodiny jsou 

toxické, s obsahem velkého množství oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého a velkého 

množství mastných sazí. Po uhašení mají pryže silný sklon k žhnutí, které může 

komplikovat hasební zásah. Pryže mají hustotu 1390 kg.m
-3

, teplota vzplanutí 360 C, 

teplota hoření 390 C, spalné teplo 16,5 MJ.kg
-1

. Vhodné hasivo jsou hasicí prášky ABCD, 

voda se smáčedly, pěna. 

PTCH polyvinylchloridu (PVC) - elektro prvky rozvodových skříní, opláštění el. 

kabelů 

PVC rozdělujeme na dvě skupiny (měkčený a tuhý). PVC obsahuje cca 50 
 
chlóru, 

který se během požáru přemění na 56  HCl.  Tuhý PVC hoří pouze při vystavení přímému 

plamenu, po oddálení zdroje se v důsledku uvolňování HCl sám uhasí. Měkčený PVC hoří 

i při oddálení plamene. K pozvolnému rozkladu dochází  již od 120 C. Od teploty 160 C 

se z materiálu uvolní až 50  vázaného chlóru, a do teploty 360 C
 
se uvolní všechen 

vázaný chlór. Další produkty při hoření jsou CO2, CO, H2O a někdy v malém množství 

fosgen. Tyto produkty jsou životu velice nebezpečné.
  
Chlorovodík uvolňovaný při požáru 

vytváří se vzdušnou vlhkostí páry kyseliny chlorovodíkové, které způsobují silnou korozi 

materiálů. Hustota pryže je 1350 až 1400 kg.m
-3

, teplota vzplanutí tuhého PVC 370 -

400 C, měkčeného 250 - 300 C, teplota vznícení tuhého 440 - 460 C, měkčeného 340 -

360 C, spalné teplo 21 - 25 MJ.kg
-1

. Vhodné hasivo jsou prášky ABCD, CO2, vodní mlha, 

lehká, střední a těžká pěna. 

 



 

Bc. Jiří Kučera: Požární bezpečnost pásové dopravy v podmínkách Dolu 

Nástup v Tušimicích 

  2012                                                                                                                               - 15 - 

PTCH  polyetylenu (PE) - elektro prvky rozvodových skříní 

Při postupném zahřívání klesá jejich viskozita, měknou a poté dochází k jejich tavení. 

Tavenina, se stále zvyšující teplotou, dosáhne teploty rozkladu a z jejího povrchu se začne 

uvolňovat bílý dým. Je-li intenzita rozkladu PE dostatečná, může směs pyrolýzních 

produktů se vzduchem dosáhnout spodní meze výbušnosti a následné zapálení směsi. Při 

hoření je plamen oranžový, hoření nedokonalé, dým tmavý, hustý s příměsí velkého 

množství sazí. Produkty vzniklé při hoření obsahují CO, aldehydy a cyklické sloučeniny. 

Vlivem jejich roztékáním při požáru, se může plamen snadno šířit horizontálním 

i vertikálním směrem. Hustota PE je 1390 kg.m
-3

, teplota vzplanutí 360 C, teplota vznícení 

390 C, spalné teplo 16,5 MJ.kg
-1

. Vhodné hasivo jsou prášky ABCD, CO2, vodní mlha, 

lehká, střední a těžká pěna. 

PTCH polyuretanu (PUR) – izolace ve svislých sendvičových konstrukcích 

elektrorozvoden a kabin obsluh 

Polyuretan se řadí do kategorie syntetických materiálů. Je to zvláštní skupina 

makromolekulárních látek, převážně na organické bázi. Vznikají vzájemnou exotermní 

reakcí - polyadicí diphenyldiisocyanátu, vícesytných polyéter a polyester alkoholů, 

aktivátorů, stabilizátorů, katalyzátorů, vody a pomocných nadouvadel. V případě vznícení 

se uvolňuje velké množství plynů, jako například izokyanáty, kyanovodík, fosforové 

sloučeniny acetonitrilu, akrylonitrilu, pyridinu, oxid uhelnatý a další jedovaté sloučeniny. 

Teplota měknutí polyuretanu je 150 - 170 C, teplota rozkladu 140 - 220 C, třída  

hořlavosti - dobře  hořlavá látka, teplota vzplanutí 310 - 340 C, teplota vznícení 415 - 480 

C, výhřevnost 29,5 MJ.kg
-1

. Vhodné hasivo jsou prášky ABCD, CO2, vodní mlha, lehká, 

střední a těžká pěna.  

PTCH hnědého uhlí - přepravovaný materiál, usazený uhelný prach na konstrukci DPD 

Složení uhlík a dehtové látky 55-75% hmotnosti. Má ze všech druhů uhlí největší 

sklon k samovznícení a k chemickému samovznícení. Tato vlastnost je ovlivněna jeho 

chemickým složením, zejména obsahem železného kyzu (pyritu), kusovitostí (u mletého 

uhlí je větší nebezpečí samovznícení), teplotou okolní atmosféry, přístupu kyslíku a jeho 

vlhkosti. Hustota hnědého uhlí 900-1500 kg.m
-3

, výhřevnost 12,5-25 MJ.kg
-1

, teplota 

vzplanutí 170°C, teplota vznícení 260°C, kritická teplota samovznícení 50-60°C, teplota 
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žhnutí 150-250°C. Vhodné hasivo je tříštěná voda se smáčedlem, těžká, střední a lehká 

pěna. 

Hnědouhelný prach 

Usazeniny uhelného prachu jsou hořlavé, mají sklon k samovznícení a jsou výbušné. 

Teplota vzplanutí a teplota vznícení usazeného prachu činí 475°C, teplota vznícení 

rozvířeného prachu je 447°C, dolní mez výbušnosti 78 g.m
-3

, výhřevnost 16,3 MJ.kg
-1

. 

Vhodné hasivo je tříštěná voda se smáčedlem, těžká, střední a lehká pěna. 

PTCH převodového oleje PP 80 - provozní mazací náplně v převodových skříních 

Převodový olej je směs vysoce rafinovaných ropných frakcí s obsahem zušlechťujících 

přísad. Jedná se o hořlavou kapalinu IV. třídy. Při požáru vzniká hustý kouř s produkty 

oxidu uhličitého a uhelnatého, různých uhlovodíků a sazí. Hustota oleje je 885 kg.m
-3

, bod 

vzplanutí 190 C, bod hoření 220 C, teplota vznícení nad 310 C. Vhodné hasivo je pěna, 

prášek a CO2. 

PTCH plastického maziva MOGUL LV 2 - mazací náplň ložisek a ostatních 

pohyblivých zařízení DPD 

Plastická maziva jsou uměle připravována z minerálních olejů, zahušťovadel a aditiv. 

Jako zahušťovadla se u většiny plastických maziv používá mýdla mastných kyselin. Při 

požáru vzniká hustý kouř s produkty oxidu uhličitého a uhelnatého. Hustota plastického 

maziva je 905 kg.m
-3

, bod vzplanutí 295 C, bod hoření 320 C, teplota vznícení nad 355 C, 

bod skápnutí 180 C. Vhodné hasivo je střední, těžká pěna, hasicí prášky a CO2. 

 2.3 Možné zdroje zapálení 

Hoření je děj, při kterém probíhá samovolně oxidačně redukční reakce, při níž hořlavá 

látka vysokou rychlostí reaguje s oxidačním činidlem a při tomto ději je uvolňováno velké 

množství energie ve formě světla a tepla. Aby mohlo dojít k oxidačně - redukčnímu ději 

hoření, musí být splněna podmínka přítomnosti tří složek (Obr. č. 2):    

a) hořlavé látky 

b) oxidačního činidla 

c) iniciačního zdroje zapálení 
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 Obr. č. 2 Trojúhelník hoření 

 

Mezi hlavní zdroje zapálení (iniciační zdroje) na pásovém dopravníku patří: 

Tření 

Možnost vzniku požáru třením je zejména u prokluzů gumového pásu na poháněcích 

bubnech, třením gumového pásu o konstrukci pásového dopravníku, nebo nakupený 

materiál, nebo při vzniklé technické závadě třením o zadřený váleček v dopravní trati. 

Smykovým třením dochází ke značnému vývinu teploty částí, které jsou v kontaktu. Poté 

mezi nimi dojde k vzájemné výměně tepelné energie (zejména při zastavení provozu), 

která způsobí vznícení hořlavé části, podílející se na tření. K požáru může také dojít od 

pryžové hmoty, která je oděrem při tření násilně oddělena od pryžových částí a ukládá se 

v hromadě pod místem tření, žhne a má i schopnost hořet plamenem.  

Práce s otevřeným ohněm 

Hlavními zastupiteli této činnosti je svařování elektrickým obloukem nebo kyslíko -

acetylenovým plamenem. Teplota elektrického oblouku při svařování dosahuje 4200 - 

6400 C a kyslíko - acetylenového plamene 3200 C. Hlavní zásady bezpečné práce při 

svařování jsou obsaženy ve vyhlášce č.87/2000 Sb. [3.] a v interním řídícím dokumentu 

Práce s otevřeným ohněm na DNT, [4.]. Při svařování na pásovém dopravníku musí být 

vyplněn svářecí příkaz, určen stálý a následný dozor, a jako bezpečnostní opatření po 

svařování se aplikuje vystříkání pracoviště a jeho bezprostředního okolí vodou. 



 

Bc. Jiří Kučera: Požární bezpečnost pásové dopravy v podmínkách Dolu 

Nástup v Tušimicích 

  2012                                                                                                                               - 18 - 

Nedbalost zaměstnanců 

Nedodržování podmínek nebo návodů ve vztahu k požární bezpečnosti výrobků nebo 

činností, neplnění příkazů a nedodržování zákazů na označených místech, zejména zákaz 

kouření mimo vymezená místa a odhození nedopalku na pásovém dopravníku. Vlivem 

hořícího nedopalku, mající teplotu až 350 C, může na pásovém dopravníku dojít k iniciaci 

požáru hořlavých látek nebo být iniciován výbuch uhelného prachu. 

Technická a elektrotechnická závada 

K požáru pásového dopravníku může dojít následkem technické poruchy způsobené 

neočekávanou závadou při provozu zařízení, nedostatečnou údržbou nebo stárnutím 

zařízení. Většina technických poruch, způsobující požár, úzce souvisí s předešlým zdrojem 

zapálení – třením. Mezi hlavní zastupitele zdrojů zapálení při elektrotechnických závadách 

patří mechanické poškození elektrických součástek, jejich stárnutí, stárnutí a degradace 

izolačních materiálů, přetížení elektrické sítě, elektrický přechodový odpor a elektrický 

zkrat. Elektrický přechodový odpor vzniká v důsledku nedokonalých a uvolněných spojů 

elektrického zařízení. Při průchodu elektrického proudu takovýmto místem, (místem 

přechodového odporu) dochází k vývinu značného množství tepla, které může dosahovat 

teploty až 1000 C a následné degradaci izolace vedení. 

Elektrický zkrat nastane při přímém propojení dvou nebo více pólů zdroje, nebo při 

poškození izolace vodičů a jejich vzájemném dotyku. (např. spojením dvou fází najednou, 

fáze s nulovým vodičem, uzemněnou kostrou apod.) Při  elektrickému zkratu, jehož 

průvodním jevem je elektrický oblouk dosahující řádově teploty od 3000 do 10 000 C 

může snadno dojít k zapálení hořlavých předmětů, nacházející se v jeho bezprostřední 

blízkosti. 

       Samovznícení 

Jedná se o mimořádnou reakční vlastnost a technické podmínky, při nichž jsou některé 

látky schopny samozapálení. Potřebné teplo pro vznik požáru si látky vytvoří sami, svými 

přírodními reakčními vlastnostmi. Vznik požáru samovznícením nelze vyloučit s ohledem 

na přepravovaný materiál – hnědé uhlí.  Přesto, že pásové dopravníky nejsou konstruovány 

na přepravu horkých materiálů, je někdy nutné, po dodržení zásad ustanovených v interním 

řídícím dokumentu OZL č. 39/2009 [5.], přepravit materiál ze zapařených a žhnoucích 
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partií dolu. Také u uhelného prachu, který se usazuje na konstrukci, může dojít po absorpci 

vzdušného kyslíku k samovznícení, a následnému přenosu požáru na hořlavé části 

pásového dopravníku. 

Elektrostatický náboj a výboj blesku 

Na vzniku požáru se může podílet i statická elektřina, zejména při nedodržení předpisů 

pro zemnění konstrukcí. Jedná se o fyzikální proces vzniklý při proudění, sypání, drcení 

a tření látek. Dochází k ní zejména při údržbářských pracích, při neodbornému stáčení 

hořlavých kapalin do zakázaných nádob z plastických hmot, které mají vlastnost získat 

náboj statické elektřiny.  

K dalšímu možnému zdroji zapálení patří i výboj blesku. „Udeří-li blesk do výbušné 

atmosféry, dojde k jejímu zapálení. Vedle toho vznikne možnost zapálení také oteplením při 

svádění bleskového proudu. Od bodu úderu tečou bleskové proudy. Ty mohou způsobit ve 

větších vzdálenostech ve všech směrech od místa úderu nebezpečná jiskření a požár“. [6.]  

Při nedostatečném nebo chybném uzemnění pásového dopravníku dojde k průchodu 

bleskového proudu elektrickými a elektronickými částmi zařízení DPD, a následně k jejich 

poničení, spálení, a k následnému požáru. 

 

3 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI NA PÁSOVÝCH DOPRAVNÍCÍCH 

Pro názornost ničivé síly požárů, a jako demonstrace průběhu celého mechanismu, 

počínaje zjištěním požáru, až po následné zdolávání, byly vybrány tři požáry, vzniklé na 

pásových dopravnících Dolu Nástup v Tušimicích za posledních pět let. První dva uvedené 

požáry PS měly nejničivější charakter v celé historii Dolu Nástup Tušimice. 

  3.1 Požár poháněcí stanice pásového dopravníku č. 260 

Popis události: Dne 20. 11. 2011 ve 3:44, došlo na provozním úseku skrývky 1/3 

k technologické odstávce zařízení. Ve 4:11 hod. byla signalizována porucha na poháněcí 

stanici PD č. 260 (výpadek elektrické energie 500 V) pravděpodobně vlivem požáru. Na 

odstranění poruchy byl vyslán provozní elektrikář pan Kafka. Při příjezdu k poháněcí 

stanici DPD zpozoroval v její střední části požár. Požár podle požárních poplachových 

směrnic telefonicky ohlásil ve 4:28 hod. na ohlašovnu požárů Dolů Nástup Tušimice. Poté 
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vypnul na trafostanici č. 63 napájení pásového dopravníku elektrickým proudem (6 kV) 

a vyčkal na příjezd požárních jednotek. Požární jednotky dojely na místo požáru ve 4:38 

hod. a zahájily hašení. Požár byl úplně uhašen v 5:54 hodin. 

Předpokládaná příčina vzniku požáru: Třením gumového pásu o zadřený váleček 

došlo k vývinu většího množství tepelné energie. Při odstavení zařízení z provozu došlo 

k jejímu přenosu na gumový pás a následnému vznícení. 

Ostatní: Pásový dopravník (Obr. č. 3,4,5) byl v průběhu směny kontrolován mobilní 

hlídkou a směnovým technikem v intervalech 18:15 hod (19. 1. 2011), 19:00 hod. (19. 1. 

2011), 19:50 hod. (19. 1. 2011) a 0:25 hod. (20. 1. 2011), viz zápis o provedené kontrole 

zařízení v Provozním deníku DPD. Při pravidelných kontrolách nebyly zjištěny žádné 

závady na zařízení. Pravidelné kontroly podle Vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. (vyhláška 

o požární prevenci) §12 (způsob provádění pravidelných kontrol) byly prováděny ve 

stanovených termínech. Poslední zápis z pravidelné preventivní kontroly byl ze dne 29. 12. 

2010, viz samostatný zápis v požární knize pracoviště. Dne 20. 1. 2011 nebyly v pracovní 

směně, ani v době odstavení technologického celku prováděny na zařízení žádné práce 

s otevřeným ohněm a bezprostředně před vznikem požáru nebyla zjištěna na zařízení 

přítomnost žádných osob. Z toho lze vyvodit, že nedošlo k zapálení úmyslně nebo 

z nedbalosti způsobené zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že zařízení bylo až do vypnutí el. 

energie provozním elektrikářem pod napětím, lze předpokládat, že k požáru nedošlo 

zkratem elektrické energie. Pro hašení požáru měla mobilní hlídka k dispozici PHP v počtu 

4 ks. S6 a 1ks P6, které ovšem nebyly použity vzhledem k rozsahu požáru a včasnému 

příjezdu požární techniky. Přímá škoda na zařízení: 10 250 000,- Kč.  
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            Obr. č. 3 Požár PS DPD 260 (archiv OBHP a PO DNT)  

 

   

                     Obr. č. 4 Poškozená PS DPD 260                            Obr. č. 5 Poškozená PS DPD 260 
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  3.2 Požár poháněcí stanice pásového dopravníku č. 217 

Popis události: K mimořádné události na PS 217 (Obr. č. 6,7) došlo dne 20. 4. 2008 

v  18:25 hodin. Při kontrole provozní dokumentace zařízení bylo zjištěno, že v ranní směně 

probíhal provoz bez závad a na poháněcí stanici ani na střední části PD 217 nebyly 

prováděny žádné údržbářské práce. Poháněcí stanice byla trvale provozována jako tzv. 

„bezobslužná“, tedy v režimu automatického provozu.  Předepsané kontroly údržby byly 

provedeny. Šetřením bylo dále zjištěno, že v cca 17:27 došlo k poklesu napětí a „vypadly“ 

drtiče, střední linka (PS 501,521,103), skládkové stroje KSS 1 a 2, a dále PD S3 na 

homogenizační skládce. V 18:25 hod. byla opět zprovozněna střední linka. Následně 

v 18:29 pracovníci údržby p. Beneš a p. Houdek nahlásili operátorce PD, že cestou z drtiče 

č. 45 na drtič č. 15 zpozorovali kouř z PS 217. Po příjezdu k této stanici zjistili, že 

poháněcí stanice hoří. Ve své výpovědi uvedli, že lokalizovali místo požáru pod kabinou 

obsluhy PS a v zadní části pod elektrorozvodnou. Následně ohlásili požár dispečerovi 

a vyčkali na příjezd hasičského záchranného sboru podniku Dolů Nástup Tušimice (příjezd 

cca. v 18:36). 

Příčina vzniku požáru: Ohledáním a šetřením příčin určil vyšetřovatel HZS 

Ústeckého kraje příčinu požáru technickou závadu na podpěrném válečku pásového 

dopravníku PS 217. Vlivem krátkodobého odstavení pásového dopravníku došlo k přenosu 

tepla z rozžhaveného válečku na gumový pás a následně ke vzniku požáru. K rozšíření 

požáru na dvě ohniska došlo jedoucím prašným pásem pod poháněcí stanicí. Časový sled 

událostí, který byl ve formě telefonních hovorů uložen na záznamovém zařízení, se 

shoduje s výpovědí výše uvedených údržbářů, a s fotodokumentací, která byla pořízena na 

místě mimořádné události při zdolávání požáru.  

Vzniklé škody: Požárem byla poškozena téměř celá PS, v rozvodně vysokého napětí 

byly ohořelé dva vozíky, roztavené měděné sběrny, spínače a elektroinstalace. Z prvotního 

ohledání nebyla ocelová konstrukce vlivem působení účinků tepla trvale deformována. 

Přímá vyčíslená škoda na zařízení činila 20 000 000,- Kč. 
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              Obr. č. 6 Požár PS DPD 217 (archiv OBHP a PO DNT) 

 

Obr. č. 7 Poškozená PS DPD 217(archiv OBHP a PO DNT) 
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  3.3 Požár střední části pásového dopravníku č. 204 

K mimořádné události na DPD č. 204 došlo dne 6. 7. 2011 v 15:45 hodin. Toho dne 

byl státní svátek a skrývkové provozy nebyly provozovány. Na velkostrojích byli pouze 

zaměstnanci, plnící funkci hlídky PO v mimopracovní době. Po úderu blesku do zakladače 

(ZP) šel zaměstnanec pan Kudláček provést pochůzkovou kontrolu zařízení. Zpozoroval na 

střední části pásového dopravníku č. 204 požár. (Obr. č. 8) Po nahlášení požáru na 

ohlašovnu, započal s prvotním zásahem s použitím PHP. Na zdolání požáru použil 4 ks 

PG6, kterými se mu podařilo požár uhasit. Jednotka podnikového hasičského záchranného 

sboru vyjela k nahlášenému požáru. Po příjezdu na místo však zjistila, že už je požár 

uhašen. Přesto provedla ochlazení konstrukce ohřáté od plamenů hoření a preventivní 

pokropení místa v bezprostřední blízkosti vzniku požáru. 

Příčina vzniku požáru: Úder blesku do elektrozařízení zakladače a následný přenos 

na elektrozařízení DPD. 

Vzniklé škody: poškozený kabel 6kV, rozvaděč el. energie na spojovacím mostě ZP, 

ohořelý gumový dopravní pás a konstrukce středního dílu. Přímá škoda na zařízení 

nebyla vyčíslena. 

 

Obr. č. 8 Poškozený střední díl DPD 204 (archiv OBHP a PO DNT) 
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4 NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

POHÁNĚCÍCH STANIC PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ 

Cílem této práce je navrhnout účinné zařízení nebo opatření pro hašení požárů, nebo 

předcházení vzniku požárů podle současných nejmodernějších poznatků vědy a techniky 

v oblasti PO a v souladu se současnými platnými technickými předpisy a platnou 

legislativou. Při návrhu variant možných opatření pro zajištění požární bezpečnosti 

poháněcích stanic pásových dopravníků, případně opatření pro snížení vzniklých škod při 

požárech, musí být jasně definovány vstupní podmínky, například hořlavé látky 

nacházející se v ohroženém prostoru, vhodná hasiva, místa nejčastějších vzniků požárů 

a v neposlední řadě musí být přihlédnuto k obtížným báňským podmínkám, 

a k podmínkám povětrnostním, ve kterých budou muset navržená opatření plnit svoji 

spolehlivou funkci. Dále je nutné zohlednit skutečnost, že dálkové pásové dopravníky jsou 

provozovány bezobslužným způsobem, z čehož vyplývá nutnost upřednostnění plně 

automatizovaných variant, které požáry „potlačují“. Mezi tyto varianty řadíme dle 

vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. [7.] požárně bezpečnostní zařízení. Jedná se o soubor 

systémů, technických zařízení a výrobků, podmiňující požární bezpečnost zařízení 

a staveb. Z vyhrazených druhů, schválených ministerstvem vnitra České republiky se budu  

zabývat zařízením pro požární signalizaci (EPS, zařízení pro detekci hořlavých par 

a plynů, autonomní požární signalizaci apod.), zařízením pro potlačení požárů (SHZ, 

polostabilní HZ, samočinné hasící systémy),  náhradními zdroji a prostředky určenými pro 

zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroji a zásobou hasebních 

látek pro zařízení na potlačení požáru. 

  4.1 Stabilní hasicí zařízení (SHZ)  

SHZ je „aktivní“ prvek PO určený k ochraně nebezpečných a těžko přístupných míst, 

s vlastním dostatečným zdrojem hasících látek, uváděný v činnost automaticky nebo 

mechanicky. Navrhován je podle ČSN EN 12845. Podle druhu dodávaného hasiva je 

dělíme na vodní (sprcha, mlha, clona,), pěnové (lehká, střední a těžká pěna), práškové, 

plynové (halony, CO2, argon, dusík nebo jiné inertní plyny).  

Poháněcí stanice lze charakterizovat jako otevřené konstrukce, které vylučují nasazení 

jakéhokoliv ze systémů objemového hašení, mezi které patří především plynové SHZ. 
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Základní nutnou podmínkou pro účinnost těchto zařízení je uzavřenost a těsnost 

chráněných prostor, ve kterých dochází k efektu vytěsnění kyslíku obsaženého ve vzduch 

a přerušení procesu hoření pro nedostatek oxidačního činidla. Z analýzy hořlavých látek 

vyskytujících  se na dálkových pásových dopravnících jednoznačně vyplynulo, že 

nejvhodnější hasivo na všechny hořlavé látky na PS je voda v různých modifikacích, 

a prášek. 

SHZ sprinklerového typu: 

Jedná se o rozvod napájecí a rozváděcí potrubní sítě nad chráněným objektem, na 

němž jsou v určeném rozestupu namontovány skrápěcí hlavice s tavným článkem nebo 

skleněnou ampulí (ucpávkou). Dojde-li k nárůstu teploty v  blízkosti hlavice, skleněná 

ampule praskne, nebo se roztaví kovový článek (ucpávka) a tlaková voda v potrubí začne 

unikat přes sprinklerovu hlavici do místa požáru. (Obr. č. 9) Tvar a provedení hlavice 

ovlivňuje způsob rozprašování vodní sprchy (velikost kapek).  Potrubní systémy jsou dva 

druhy, „mokrý“ a „suchý“. Pro účely hašení poháněcích stanic lze využít pouze suchého 

systému, ve kterém je stlačený vzduch, a až po jeho úniku následuje vodní proud. 

U mokrého systému je okruh zaplněn vodou, která může v zimním období zamrzat. 

 

Obr. č. 9 Činnost sprinklerové hlavice (www.arubafireprotection.cz) 

Rozvod vody by v případě splnění všech požadavků pro navrženou variantu byl 

veden podél celé dopravní linky poháněcí stanice (cca 25 m). Po určitých úsecích, by byla 

na konzole nad dopravní linkou PS, ve středu dopravního pásu umístěna jedna sprchovací 

hlavice. Pro odlehlost a mobilitu poháněcích stanic nelze využít zásobování systému 

požární vodou z vodovodního řádu. Bylo by nutné využít vodu z vlastní tlakové nádrže 

umístěné na PS. Kvůli zachování stability stanice by musela být nádrž umístěna co nejblíže 

k jejímu těžišti, to znamená nad dopravní linku mezi elektrorozvodny. Protože lze 

předpokládat, že by vlivem požáru došlo k poškození vodičů el. energie 
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a následnému přerušení přívodu elektrické energie, byly by čerpadla zajišťující tlakovou 

vodu poháněny diesel agregáty, které by se umístily na ocelovou konstrukci ve spodní části 

PS. Pro spuštění hasebního zásahu stabilního hasicího zařízení lze také využít zařízení 

sloužící k včasnému zjištění (detekci) vznikajícího požáru (EPS), kterým se budeme 

zabývat v následující kapitole této práce. 

Zhodnocení navržené varianty:  

Voda, se svými vlastnostmi, jako jsou, vynikají chladící schopnost a velká rozpínavost 

ve formě páry, ve kterou se promění po dopadu na žhavou hořící část, a s tím související 

mnohonásobné zvětšení objemu vytěsňující kyslík v místě hoření, bezesporu patří 

k jednomu z nejlepších hasebních látek. Přesto u látek náchylných ke žhnutí (gumový 

dopravní pás) nemá dusivý účinek vody příliš velkou účinnost. Molekuly těchto látek 

obsahují dostatek kyslíku pro hoření, tím si žhnutí udržují a po ukončení hasebního zásahu 

vodou dochází k jejich opětovnému rozhoření. Dalším problémem u sprinklerového 

zařízení je nutnost dodávky velkého množství tlakové vody, udržování její kvality a čistoty 

v obtížných báňských podmínkách, její zamrzání a zvýšená spotřeba el. energie potřebná 

na její ohřev v zimním období. Také nádrž o objemu minimálně 30 m
3 

vody umístěná na 

PS by znamenala přitížení, při kterém nesmí být překročen tlak na podložku (pláň) na 

porubní straně 0,1 MPa a na výsypce 0,07 MPa. Při přestavování pásových dopravníků by 

jejich zvýšená váha způsobovala problémy s mobilitou a s tím související potřeba delších 

prostojových časů potřebných pro provedení přestaveb. Dalším, ne méně důležitým 

negativním faktorem této navržené varianty je přítomnost pohonů na el. energii, 

elektrorozvodny a rozvody el. energie, které nemohou být hašeny vodou. Také jistota, že 

dojde k včasnému prasknutí uzavírací skleněné baňky a spolehlivému hašení, nemůže být 

zaručena, protože u otevřeného zařízení může snadno dojít vlivem atmosférických 

podmínek k rozptylu tepelné energie a jejímu vstřebání do okolního prostředí. Z těchto 

důvodů, pro finanční a technickou náročnost realizace této navržené varianty se jedná o ne 

příliš vhodné řešení požárního zabezpečení poháněcích stanic dálkové pásové dopravy. 
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SHZ pěnového typu: 

Jedná se v podstatě o shodné zařízení jako u předchozí varianty. Pouze hasební látka 

dopravovaná do místa požáru je pěna (lehká, střední, těžká). Pěny rozeznáváme chemické, 

připravené reakcí určitých chemikálií a vzduchomechanické, připravené mechanickou 

cestou z vody a pěnidla pomocí pěnových proudnic a agregátů. Kvalitu a vlastnosti pěny 

určují použité chemikálie, tzn. pěnotvorné přísady a plynné složky, které tvoří například 

CO2, N2, vzduch nebo jiný inertní plyn. Hlavním hasebním efektem pěny je izolační efekt, 

při kterém brání pěna přístupu kyslíku k hořlavé látce a znemožňuje nad touto látkou vývin 

dalších hořlavých par. Také lze u pěny využít jejího chladícího efektu, závislého na obsahu 

vody v pěně. Aniž bychom dále analyzovali tuto navrženou variantu, můžeme 

s přihlédnutím k poznatkům z předešlé navržené varianty přistoupit k jejímu závěrečnému 

zhodnocení. 

Zhodnocení navržené varianty:  

V případě realizace automatického pěnového stabilního zařízení platí všechny 

nevýhody, zmíněné v předešlé variantě. Jednalo by se o technicky a finančně náročnější 

variantu, která by musela být oproti předešlé variantě rozšířena o nádrž s pěnidlem 

a složité pěnotvorné zařízení. Také s přihlédnutím k podmínkám, ve kterých by bylo 

zařízení používáno, nelze zaručit spolehlivý a jistý výsledek hasebního účinku navrženou 

variantou.  

  4.2 Poloautomatické stabilní hasicí zařízení práškové 

V předchozích návrzích ztroskotaly pokusy o aplikaci stabilních hasicích zařízení na 

velké potřebě rezervního hasiva a na technické náročností provedení. Vhodným 

kompromisem jak z pohledu technické náročnosti provedení a ceny realizace je 

poloautomatické stabilní hasicí zařízení. Z předchozí analýzy vyplynulo, že nejvhodnější 

hasicí látkou na gumový dopravní pás a zařízení pod elektrickým proudem je hasicí prášek 

a CO2. Protože se jedná o poloautomatické stabilní zařízení, jehož činnost je podmíněna 

přítomností člověka provádějícího hasební zásah, vyloučíme v úvodu hasicí látku CO2, pro 

její negativní vliv na lidský organismus. Při koncentraci CO2 v ovzduší vyšší jak 6 – 10 , 

dochází u lidského organismu k přesycení krve touto látkou, k selhávání organismu, 
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zástavě dýchání s následkem smrti. Z těchto důvodů bude návrh poloautomatického 

stabilního hasicího zařízení zásobován hasební látkou – prášek ABC.  

Hasební efekt prášků třídy ABCD se zakládá na antikatalityckém účinku, při kterém 

práškový mrak vstupuje do procesu hoření, a odebíráním energie hořením vzniklým 

radikálům přerušuje proces hoření. Další velkou výhodou prášků je jejich stěnový efekt, při 

kterém reakcí tepla vznikají jako sekundární produkt polyfosfáty, které na povrchu hořící 

látky vytvářejí glazuru, která zaplní póry hořící látky a zamezí k ní přístup vzduchu. Tento 

mechanismus brání dalšímu žhnutí hořlavé látky, které je u hořícího dopravního pásu 

příčinou opětovného rozhoření požáru. Prášek je složen z chemikálií, jako 

hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan draselný, hydrogenfosforečnan diamonný, 

síran disodný, chlorid sodný apod., který ve formě prášku o velikosti částic jedné desetiny 

mm je pod tlakem vháněn z hasicího zařízení do ohniska požáru. 

 Z obou stran na nižší úrovni poháněcí stanice, budou na ocelové konstrukci umístěny 

baterie s 6 - ti kusy tlakových láhví. V každé láhvi bude 50 kg hasicího prášku Furex ABC 

40. Celkem bude v systému, který bude napájen z baterií umístěných po obou stranách PS 

600 kg hasicího prášku. Stabilní rozvod hasiva bude veden armaturami, které budou 

kopírovat zábradlí po celém obvodě PS. Po určitých rozestupech bude na armatury 

namontováno vyústění, umožňující připojení hadice s proudnicí, která bude umožňovat 

případné přerušování dodávky hasiva. Pro případ velkého rozsahu požáru, kdy nebude 

moci osoba provádějící prvotní zásah vstoupit na plošinu PS, budou vyústění směřovat 

k zemi, aby bylo možné připojení ze žebříku a provedení prvotního zásahu ze země. 

Výhodou více bodů připojení je i skutečnost, že může zásah provádět více osob na jednou. 

Zhodnocení navržené varianty:  

Návrh této varianty je vhodný pro vysoký hasební efekt prášků a pro jejich vlastnost 

zamezit hořícím látkám v jejich dalším žhnutí. Také technická náročnost realizace není 

příliš složitá a náklady na její uskutečnění nejsou příliš vysoké, vzhledem k přinesenému 

efektu. S hasicími prášky lze hasit zařízení el. energie pod napětím do 110 kV. Všechny 

doposud provedené zkoušky prášků (s výjimkou prášků D) prokázaly, že se jedná 

o netoxické látky, které nemají negativní vliv na lidský organismus a s tím i související 

bezpečnost osob provádějící zásah. Jediným omezením této varianty je nutnost včasného 

zpozorování požáru a zahájení prvotního zásahu ještě před jeho plným rozvojem, což 
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odpovídá času 3 až 10 minut od počátku vzniku požáru. (Příloha č. 3) Množství hasiva by 

mělo stačit k udržování intenzity požáru až do příjezdu požárních jednotek.  

  4.3 Hasicí přístroje 

Před zahájením provozované činnosti byl výpočtem ze vzorce (1) uvedeném v odstavci 

13.9.2, ČSN 73 08 04, stanoven počet hasicích přístrojů na 3 ks. 

n = 0,2 x (S x P1)
1/2

  1;     = 0,2 x (300 x 0,4)
1/2

 = 3 ks.  (1) 

kde:    n - počet hasicích přístrojů, [-], 

    S - půdorysná plocha objektu, m
2

    P1 - index pravděpodobnosti vzniku a šíření požáru,  

                  podle odstavce 7.1.2 ČSN 73 08 04 [8.]   P1= 0,4 x (1 - 0).   

 

Vzhledem k provozované činnosti a  hořlavým látkám vyskytujícím se na dopravnících 

DPD byly poháněcí stanice vybaveny 3 ks. práškových hasicích přístrojů PG6 a 3 ks 

přístrojů CO2 S5. Cílem návrhu této varianty je navýšení počtu přenosných hasicích 

přístrojů na poháněcích stanicích. 

Ze zkušeností z prvotních hasebních zásahů je zřejmé, i přestože je množství PHP 

určeno z normových hodnot, že nelze požár v plném rozvinu s tímto počtem uhasit. Zde 

vstupuje do návrhu skutečnost, v podobě nepřítomnosti stálé obsluhy na zařízení, která by 

provedla okamžitý prvotní zásah ještě v počátku rozvoje požáru. V případě zahájení 

prvotního zásahu obsluhou lze považovat vypočítaný počet PHP za dostačující. Na Dole 

Nástup Tušimice jsou však pásové dopravníky provozovány bezobslužně a mobilní hlídky 

se na místo k provedení prvotního zásahu dostanou řádově v desítkách minut od jeho 

zpozorování, kdy už je požár plně rozvinut. Takovýto rozsah požáru již nelze uhasit PHP. 

Zhodnocení navržené varianty:  

Návrh navýšení počtu PHP sebou nese jistá omezení a úskalí, v podobě technické 

proveditelnosti a poměrně nízké účinnosti konvenčních PHP (pro nepřítomnost obsluhy na 

PS). Na Dole Nástup Tušimice jsou vypočítaným množstvím PHP osazeny automobily 

mobilních provozních hlídek, které provádějí na poháněcích stanicích kontroly a většinou 

na místo požáru přijíždějí jako první. Navýšení jejich počtu by znamenalo pro posádky 

automobilů jisté ohrožení bezpečnosti a nepřineslo by žádný výrazný efekt na zvýšení 
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požárního zabezpečení PS. V případě instalace navrženého poloautomatického práškového 

stabilního zařízení by bylo vhodné počet PHP zachovat, ale zaměnit práškové za CO2, 

u kterých je hojně využíván jejich chladící efekt při chlazení rozžhavených válečků, 

a vhodnější jsou také při hašení elektronických součástek v elektrorozvodnách. 

 

  4.4 Elektrická požární signalizace  

Elektrická požární signalizace je podle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci vyhrazené, požárně bezpečnostní zařízení podléhající homologaci. Předpisy pro 

zařízení EPS jsou stanoveny v ČSN 34 2710 „Předpisy pro zařízení elektrické požární 

signalizace“. Jedná se o takzvané „pasivní“ zařízení, které se přímo nepodílí na hašení 

požárů, ale slouží k jejich identifikaci, hlášení, případně jsou schopna automaticky ovládat 

další navazující PBZ, umístěné v chráněném prostoru. V odlehlých objektech a prostorech 

bez přítomnosti stálé obsluhy lze pro vyhodnocení dat využít zařízení dálkového přenosu. 

Podle způsobu přijaté zprávy dělíme EPS na neadresovatelné systémy, při kterých pouze 

obdržíme zprávu o vzniklém požáru, na adresovatelné systémy s kolektivní adresací, při 

kterém je zřejmé, ze které linky je požár signalizován, ale nelze přesně určit jeho místo, 

a systémy s individuální adresací, které nám podají zprávu s přesným určením místa 

požáru. EPS se skládá z hlavních částí, jako jsou hlásiče požáru (čidla), hlásící linky, 

ústředny EPS, signalizační linky a doplňující zařízení (zařízení dálkového přenosu). 

Hlásiče požáru (čidla) dělíme podle jejich reakce na daný fyzikální parametr, který 

detekují. Jedná se o hlásiče teplotní, které reagují na proudění tepla v okolí, a po 

překročení nastaveného parametru (70°C - 90°C) jsou uvedeny do činnosti. Dále se jedná 

o hlásiče kouřové, reagující na CO, CO2 a ostatní produkty, které jsou součástí zplodin 

hoření. Další typy hlásičů jsou světelné (fotoelektrické), pracující na principu detekce 

rozptýleného světla, vznikajícího vnikáním kouřových plynů do světelného paprsku 

vysílaného hlásičem, a reagující na infračervené a ultrafialové spektrální složky světla 

vznikající v plamenu hoření. Posledním typem hlásičů jsou ionizační hlásiče, reagující na 

změnu elektrického odporu v závislosti na kouřových charakteristikách (viditelný 

a neviditelný kouř), při vnikání kouřových zplodin do ionizační komory. (Obr č. 10) 
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Obr. č. 10 Kombinované opticko kouřové a tepelné čidlo CT 3000 OT (www.variant.cz) 

 

Nad dopravní linkou poháněcí stanice by byly v určitých rozestupech přišroubovány 

ocelové konzole, na kterých by se v podélné ose dopravníku namontovaly světelné tepelné 

hlásiče požáru. Celý systém by byl s individuální adresací. Pro nepřítomnost stálé služby 

na PS by byla ústředna umístěna na dispečinku Dolu Nástup Tušimice, a přenos z hlásičů 

by byl zprostředkován pomocí zařízení dálkového přenosu. 

Zhodnocení navržené varianty:  

V prostředí s nepříznivými klimatickými podmínkami, ve kterých jsou  DPD 

provozovány (déšť, vítr, atmosférický tlak) nelze s jistotou zaručit, že fyzikální 

charakteristiky potřebné pro uvedení systému do činnosti se dostanou k čidlu 

v požadovaném množství a kvalitě. Lze předpokládat, že budou rozptýleny  nebo vstřebány 

okolím a k hlásičům se dostanou až v intenzivnější fázi hoření. V případě použití 

kouřových hlásičů, může při přepravě zapařené uhelné partie docházet k jejich ovlivňování 

(CO, CO2), a spouštění „planých poplachů“. Také je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že 

hlásiče požár nehasí, pouze na něj upozorní, což v poměru finanční a technické náročnosti 

provedení nepřináší dostačující efekt. Podobnou funkci (hlášení nepříznivé události na PS) 

již v současnosti zajišťují čidla, která byla zmíněna na začátku této práce, jejichž instalace 

byla podmínkou pro povolení činnosti provozu pásových dopravníků bez trvalé obsluhy 

(snímači prokluzu pásma, napínání pásma, snímači signalizace provozních stavů apod.). 
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  4.5 FibroLaser® 

 FibroLaser® je optický lineární teplotní detektor, který pomocí kabelu s optickým 

vláknem dokáže spolehlivě detekovat vyzařované teplo z okolních předmětů, popřípadě 

požáru, a díky vyhodnocovací jednotce umožňuje měřit teplotu v každém místě kabelu. 

Systém pracuje na principu fyzikálního jevu, označovaného jako Rahmanův efekt, při 

kterém vyslaný laserový paprsek do kabelu s optickým vláknem je uvnitř rozptýlen 

a odražená malá část vyzařovaného laserového paprsku se v libovolném bodě vrací zpět ke 

zdroji. Po příchodu odraženého signálu je v modulu, umístěném v kontroleru, informace 

vyhodnocena a podle nastavených kritérií (překročení stanovené maximální teploty Tmax, 

rychlého nárůstu teploty v čase dT/dt, velký rozdíl teploty v porovnání s průměrnou 

teplotou ve střežené zóně ΔT), vyhlásí s přesnou identifikací lokality požární poplach, 

nebo přenese informace do poplachových a ovládacích systémů. Průměr senzorového 

kabelu s optickým vláknem je 4 mm a lze ho použít na monitorování až 4000 m dlouhého 

úseku s přesností lokalizace požáru 0,5 m a reakční dobou 0,45 sekundy. Optický kabel 

s teplotní odolností od -40°C do 300°C je kvalitou pláště chráněn vůči nepříznivým vlivům 

okolí, elektromagnetickému rušení, prachu, špíně, chemikáliím a vlhkosti. (Obr. č. 11) Je 

vhodný pro detekci vyzařovaného tepla i ve venkovním prostředí a je opatřen ochranou 

proti takzvaným „falešným poplachům“.  

  

Obr. č. 11 Senzorový kabel s optickým vláknem (www.siemens.cz) 

 

Na stolice válečků bude podél celé dopravní tratě poháněcí stanice natažen optický 

kabel. (Obr. č. 12) Smyčka bude umístěna také v blízkosti ložiskových domků poháněcích 

bubnů a v blízkosti ostatních rotačních částí dopravníku. Trasu optického kabelu lze 

rozšířit i o kabelové lávky PS. V elektrorozvodně poháněcí stanice bude umístěn kontroler, 

ze kterého budou přenosovou soustavou přenášena vyhodnocená data do ústředny EPS 

umístěné na dispečinku Dolu Nástup Tušimice. Kritéria snímání optického kabelu budou 
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nastavena na parametr rychlého nárůstu teploty v čase (dT/dt). Velká pozornost musí být 

věnována ochraně optického kabelu proti mechanickému poškození. 

 

 

      Obr. č. 12 Optický kabel umístěný na pásovém dopravníku (www.siemens.cz) 

 

Zhodnocení navržené varianty:  

Jedná se o poměrně nový produkt na trhu od výrobce Siemens, který není zatím příliš 

rozšířen. Vzhledem k ceně tohoto produktu a k ceně instalace nelze optickým kabelem 

pokrýt trasy všech pásových dopravníků, kterých je na Dole Nástup Tušimice asi 81 km. 

Kabel by byl rozveden pouze na kritická místa poháněcí stanice, kde by chránil dopravní 

trať o celkové délce 30 m, kabelovou lávku, poháněcí bubny a strop elektrorozvodny. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o „pasivní“ prvek PO, který požár nehasí (pouze na něj 

upozorní), jsou vynaložené náklady na jeho realizaci příliš vysoké. Také je nutné 

přihlédnout k velkému riziku mechanického poškození při vylétnutí materiálu 

z dopravního pásu, údržbě nebo opravách. Při zjišťování možností opravy takto 

mechanicky přerušeného optického kabelu bylo zjištěno, že lze bez velkých obtíží 

speciální technologií provést spojení, nebo vyměnit celou poškozenou sekci optického 

kabelu. 
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  4.6 Termokamera 

Termografie je disciplína, využívající jako měřenou veličinu infračervené záření, 

vyzařované měřeným objektem. Skutečnost, že vyzařování je přímo závislé na povrchové 

teplotě měřeného objektu, umožňuje přístroji (termokameře) vypočítat teplotu, a po 

okamžité provedené analýze, na zobrazovacím zařízení formou pestrých barevných palet ji 

zobrazit. Termokamera (Příloha č. 6) je schopna v průběhu měření provádět kompenzaci 

účinků různých zdrojů radiace. V současné době jsou v průmyslovém odvětví využívány 

termokamery pro prediktivní údržbu strojů a zařízení, a své místo si našly také 

k vyhledávání poruch v elektrotechnice. Na Dole Nástup Tušimice je využívána pro 

vyhledávání záparů na homogenizační skládce. Jedná se o přenosné zařízení, které dokáže 

změřit hodnotu vyzařované tepelné radiace v rozsahu -20°C až 350°C, s teplotní citlivostí 

až 0,05°C. Pro své malé rozměry a snadnou obsluhu může být operativně použita pro 

měření  in situ. Termokamera není přímo určena pro detekci vzniklého požáru, ale dokáže 

včas upozornit na místa nadměrně tepelně namáhaná. Její využití je preventivního 

charakteru pro zefektivnění systému údržby, jež si klade za cíl včasné odhalení vznikající 

závady tepelného charakteru, která se může stát iniciátorem vzniku požáru.     

Zhodnocení navržené varianty:  

Pro každý technologický celek bude pořízena jedna termokamera Flir i60, se kterou 

bude jednou ve směně provádět kontrolní provozní hlídka měření na všech poháněcích 

stanicích TC, za dodržení všech bezpečnostních ustanovení Provozního řádu DPD [9.]. Na 

poháněcí stanici budou při kontrolách kontrolovány termokamerou všechny válečky 

dopravní tratě, ložiskové domky všech bubnů (poháněcí, napínací apod.), převodové skříně 

a ložiska elektromotorů. (Obr. č. 13, 14) Měření bude probíhat ze vzdálenosti 2 m od 

měřeného objektu a obsluha termokamery se nesmí přiblížit k rotujícím a pohybujícím 

částem zařízení na vzdálenost menší jak 1m. Kvůli zajištění bezpečnosti pracovníků, 

budou prohlídky prováděny každou ranní směnu za denního světla, a při dodržení všech 

bezpečnostních předpisů budou prováděny za provozu dopravníku. Jednou za týden 

projede automobilem kontrolní provozní hlídka podél celé střední části DPD a provede ze 

vzdálenosti cca 10 m měření válečků celé střední části a vratné stanice. Teoretický výpočet 

provozní teploty ložisek je obtížný, a proto podle empirických vztahů ze speciální odborné 

literatury [14.] lze za vznikající poruchu považovat ložisko s teplotou vyšší jak 100 C, 
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nebo liší-li se výrazně jeho teplota od okolních objektů pracujících za stejných podmínek. 

Týdenní kontroly střední části DPD je vhodné provádět vždy před každou PPO, aby mohlo 

být využito přerušení výroby pro výměnu vadných válečků. Předáci strojní údržby zavedou 

„Deník výměny válečků“, do kterého budou zaznamenávány výsledky měření a přesná 

lokalizace míst, na kterých se vyskytují poškozené válečky. Ihned po přerušení výroby 

musí strojní údržba tyto válečky vyměnit za nové.  

 

      

     Obr. č. 13 Kontrola spodního válečku PD 284           Obr. č. 14 Kontrola teploty převodové skříně PD 502 

 

  4.7 Gumotextilní dopravní pás 

Dopravní pás je nekonečný tažný a nosný konstrukční prvek pásových dopravníků, 

jehož vlastnosti umožňují na něm přepravovat materiál. Skládá se z nosné kostry, která 

charakterizuje jeho pevnost, a která je vyrobena z polyamidu (PA) nebo polyesteru (PES). 

Dále z krycí vrstvy a bočních okrajů, vyrobených z pryže, které mají za úkol chránit 

nosnou kostru před mechanickým, chemickým a tepelným poškozením, a svými 

vlastnostmi zaručovat přenos třecí síly z poháněcího bubnu. Nosná kostra může být 

tvořena 1 – 6 vrstvami. Krycí vrstvy jsou rozděleny do tříd, podle fyzikálních 

a chemických vlastností, kterými dokáží odolávat přepravovanému materiálu. Slovenský 

výrobce Matador Půchov je dělí do tříd A, AA, B, D, H, R, K, T3, C, V, G. Třídy A, AA, 

B, R se řídí podle ČSN 26 0381 „Dopravné pásy s textilnou kostrou na všeobecné 

použitie“ - Technické požadavky. Třídy D, H, T3, K, V se řídí podle ČSN 26 0378 
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„Dopravní pásy s textilní kostrou – Základní ustanovení“. Třídy G, C se řídí podle ČSN 

EN ISO 703 (26 0385) „Dopravní pásy – Příčná pružnost (korýtkovost) - Zkušební 

metoda“. Pásové dopravníky na Dole Nástup Tušimice jsou vybaveny dopravními pásy 

s krycími vrstvami třídy „A“, které jsou určeny pro přepravu ostrohranného brusivého 

materiálu o velké kusovitosti, a „AA“, které jsou určeny pro přepravu sypkého a zrnitého 

materiálu, velmi brusivého, v pevnostní řadě do 3500 N mm
-1

 a odolné teplotě do 150 °C.  

Používané šíře jsou 1600 mm, 1800 mm a prašný pás 2000 mm. V důsledku požáru 

dopravního pásu na spojovacím mostě na drtírnu uhlí, kde při požáru došlo k tzv. 

komínovému efektu a následným způsobeným velkým škodám na zařízení, je tento 

dopravník vybaven dopravním pásem s krycí vrstvou třídy „K“, obsahující retardéry hoření 

a šíření plamene, které jsou určeny pro práci v prostředí s nebezpečím požárů. Cílem 

tohoto návrhu je osadit všechny pásové dopravníky na Dole Nástup Tušimice dopravním 

pásem s krycí vrstvou třídy „K“ které řadí norma ČSN EN 12882 Dopravní pásy pro 

všeobecné použití – požadavky na elektrickou a požární bezpečnost. [10.] do kategorie 5C 

a při zkoušce hořlavosti podle ČSN EN 12881-1:2006 Dopravní pásy – Zkoušení 

hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1:Zkoušky pomocí propanového hořáku.[11.] 

musí odolávat plamenu propanového hořáku po dobu 10 minut, a po této iniciaci 

samovolně uhasnout. (Obr. č. 15, 16, 17, 18) Další nutnou podmínkou pro zařazení do 

kategorie 5C je podle ČSN EN 1554:1998 „Dopravní pásy – zkouška třením bubnu“ [12.] 

schopnost dopravního pásu odolat tření na dopravním bubnu (Příloha č. 7), přičemž teplota 

bubnu nesmí, přesáhnou hodnotu 400 °C a nesmí být při tom pozorováno žádné doutnání, 

žhnutí nebo vzplanutí.  

Zhodnocení navržené varianty:  

Je pochopitelné, že tuto aplikaci nelze realizovat pouze na poháněcí stanice. Je proto 

nutné vzít v úvahu délku celých dopravních linek na Dole Nástup Tušimice. Celková délka 

provozovaných dopravních pásů činí 164, 5 km. Cena dopravního pásu s retardérem hoření 

třídy „K“, je o 25% vyšší, než pásy které jsou v současnosti používány. Jednorázová 

výměna za pásy s krycí vrstvou třídy „K“ by si vyžádala přímou investici ve výši 811 mil. 

Kč – 1081 mil. Kč, a výrobce by ani nebyl schopen na takto zvýšenou poptávku reagovat, 

kvůli své omezené výrobní kapacitě. Při postupné výměně dožívajících pásů by obměna 

trvala 8 – 10 let, a nelze z důvodu jiného materiálového složení zaručit kvalitu a pevnost 

spojů s pásy používanými v současnosti. 
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Obr. č. 15 Iniciace dopravního pásu třídy „AA“          Obr. č. 16 Konec iniciace dopravního pásu třídy „AA“ 

                      (archiv VVUÚ a.s.)    (archiv VVUÚ a.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17 Iniciace dopravního pásu třídy „K“               Obr. č. 18 Konec iniciace dopravního pásu třídy „K“ 

       (archiv VVUÚ a.s.)    (archiv VVUÚ a.s.) 

Dopravní pásy s krycí vrstvou třídy „K“ nemají potřebné fyzikálně mechanické 

vlastnosti dopravních pásů třídy „A“, „AA“. Ze zkušeností z dřívějších pokusných 

používání byla prokázána jejich nižší pevnost, a snížená odolnost proti obrušování 

(obrusivost). V důsledku jejich poruchovosti docházelo ke zvýšení prostojových časů 

a častějším obměnám pásů. Tyto dopravní pásy se spíše hodí do úpravárenských provozů, 

a své uplatnění našly v objektech drtírny Dolu Nástup Tušimice, kde je přepravováno uhlí 
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malé kusovitosti a s poměrně nízkou abrazivností. Použití těchto dopravních pásů při těžbě 

skrývkových hmot by v důsledku zvýšené kusovitosti těženého materiálu 

způsobovalo časté mechanické poškozování (průrazy), a při těžbě nadloží pískovitého 

charakteru by docházelo k jejich nadměrnému obrušování.  

 

  4.8 Ložiska podpěrných válečků 

Z předešlé analýzy jednoznačně vyplynulo, že nejčastější příčinou vzniku požáru na 

DPD je přenos tepelné energie z poškozeného válečku na dopravní pás. Zadírající se 

váleček dokáže vyvinout teplotu okolo 200 - 250°C (Obr. č. 19). Cílem tohoto návrhu je 

změna konstrukčních prvků válečků, konkrétně kuličkových ložisek s nižší životností, za 

ložiska válečková s vyššími parametrickými vlastnostmi. Pro podpírání spodní větve 

dopravního pásu jsou využity ocelové válečky s pryžovými disky o rozměrech Ø 194 mm x 

1000 mm a horní větev je podpírána ocelovými válečky o rozměrech Ø 159 mm x 670 mm. 

U obou druhů válečků jsou namontovány radiálně axiální kuličková ložiska 6308 

s bodovým stykem valivých tělísek. Parametry a vlastnosti ložiska jsou:  

   D: (jmenovitý průměr vnější válcové plochy) = 90 mm 

   d: (jmenovitý průměr díry vnitřního kroužku) = 40 mm  

  B: (jmenovitá šířka ložiska) = 23 mm 

  Co: (základní statická únosnost) = 22 400 N  

  Cdin: (základní dynamická únosnost) = 31000 N 

Smyslem tohoto návrhu je vyměnit doposud používaná ložiska 6308 za radiálně 

axiální válečková ložiska NU 308, nebo NJ 308, nebo NUP 308, nebo N 308, s čárovým 

stykem valivých tělísek, která snesou větší zatěžování, mají delší životnost a parametry:  

  D: (jmenovitý průměr vnější válcové plochy) = 90 mm 

  d: (jmenovitý průměr díry vnitřního kroužku) = 40 mm  

  B: (jmenovitá šířka ložiska) = 23 mm 

  Co: (základní statická únosnost) = 29000 N  

  Cdin: (základní dynamická únosnost) = 47500 N 
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Životnost ložiska je doba, od počátku jeho používání do okamžiku, než se stane 

nepotřebným z jiných důvodů, než únavy materiálů kroužků nebo valivých tělísek. Tuto 

dobu lze velmi obtížně vyjádřit, a řídí se pravděpodobností výskytu poruchy. Vyjadřuje se 

v hodinách, nebo v miliónech otáček.  

Při konstrukčním návrhu ložiska se ověřuje, zda navržený typ ložiska splňuje zadanou 

požadovanou trvanlivost (Lh), vztahem (2): 

 

 

                                                                                                                                          (2)                  

 

 kde:  C      -  dynamická únosnost ložiska, N

  P = F -  dynamické zatížení ložiska, N

  N        -  rychlost otáčení, min-1

  P        - exponent závislý na typu ložiska (pro kuličková - 3, pro válečková - 10/3). 

  

 

Životnost kuličkového ložiska 6308: 

 

 

Životnost válečkového ložiska NU 308, NJ 308, NUO 308, N 308: 

 

 Do vztahu byly dosazeny empirické hodnoty použité z tabulek (Leinveber, Vávra, 

2006) [13.], (Černoch, 1977)  [14.] a hodnoty vypočítané z obvyklých ideálních pracovních 

podmínek pásových dopravníků. Z důvodu největšího namáhání vodorovných středových 

válečků v horní větvi, bylo uvažováno pouze s radiálním zatížením od hmotnosti 



 

Bc. Jiří Kučera: Požární bezpečnost pásové dopravy v podmínkách Dolu 

Nástup v Tušimicích 

  2012                                                                                                                               - 41 - 

přepravovaného materiálu a gumového pásu, a nebylo přihlédnuto k rozkladům složek sil 

na radiální a axiální, při úhlu uložení válečku 30 . Dále bylo počítáno s rovnoměrným 

rozložením materiálu na pásu a rovnoměrným působením sil zatěžující ložisko. Nebylo 

bráno v úvahu dynamické namáhání ložisek, které lze při dopravě materiálů velké 

kusovitosti předpokládat.  

Zhodnocení navržené varianty:  

Výměnou ložisek 6308 za NU 308, NJ 308, NUP 308, nebo N 308, se značně 

prodlouží životnost dopravních válečků. Dle zjednodušeného demonstrativního výpočtu je 

mnohonásobné prodloužení jejich životnosti zřejmé. Z důvodu vyšší únosnosti nově 

navrženého ložiska se prodlouží i doba mezi jednotlivými poruchami, při které mohou být 

dříve identifikovány a zjednána náprava. Pro univerzální typ ložisek lze výměnu provést 

u obou typů válečků v poháněcí stanici (spodní, horní). Pro spodní válečky nebyl výpočet 

proveden. Z důvodu nižších otáček a zatěžování pouze od dopravního pásu lze u nich 

očekávat ještě vyšší prodloužení životnosti.  

 

                               Obr. č. 19 Zadřený a zničený horní váleček DPD (archiv OPM DNT) 
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  4.9 Konstrukce elektrorozvodny se zvýšenou požární odolností 

Při rozsáhlejších požárech poháněcích stanic DPD jsou pro organizaci způsobeny 

největší potíže při destrukci elektrorozvodny. Opětovné uvedení vyhořelé PS do provozu 

vyžaduje kompletní rekonstrukci elektrorozvodny, případně výměnu všech elektrických 

a elektronických součástek. Tento proces je velice náročný jak z hlediska časového, 

finančního, tak z hlediska náročnosti technického provedení. Současný typ skeletu 

elektrorozvoden na DPD má tvar kvádru o rozměrech 7 x 3 x 2,3 metru. Konstrukce je 

svařovaná z profilové oceli, opláštění je tvořeno z obou stran ocelovými plechy, které jsou 

uvnitř vyplněné izolační vlnou, nebo PUR pěnou. Takováto stavební konstrukce vykazuje 

minimální požární odolnost a není v technické dokumentaci uváděna.  

V současné době jsou na trhu k dispozici žáruvzdorné skelety elektrorozvoden typu JR 

SV SOK/EP/DEN/N, u kterých výrobce Elektroprim – Koutník a.s. zaručuje požární 

odolnost 90 minut. Skelet elektrorozvodny je tvořen protipožárními izolačními panely 

z lisované kamenné vlny „Paroc“ tloušťky 100 mm, která je schopna odolávat provozní 

teplotě až 700 C. Opláštění je z obou stran z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm. Výrobce 

u tohoto provedení stavební konstrukce zaručuje vlastnosti EI 90 a EW 90. Podle ČSN EN 

13 501-2 „Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace 

podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení“ to znamená, 

že konstrukce si v podmínkách požáru po dobu 90 minut zachová celistvost, a nevykazuje 

žádné trhliny či otvory, kterými by se oheň mohl dostat na odvrácenou stranu požáru.  

V případě EW 90, se jedná o konstrukci omezující požár, u které po dobu 90 minut 

nepřesáhne množství sálavého tepla, vyzařovaného z povrchu strany odvrácené od požáru, 

teplotu vyšší než 140 C. Dveře elektrozvodny mají požární odolnost 90 minut. Tyto 

skelety by si Doly Nástup Tušimice nechaly u dodavatele vyrobit, a postupně, 

o plánovaných revizích by byly instalovány na poháněcí stanice.  

Doplňujícím požárně bezpečnostním prvkem v elektrorozvodnách bude montáž SHZ 

Firestop
®
.
 
(Příloha č. 8) Jedná se o zařízení určené pro ochranu malých prostorů. Jako 

zásoba hasiva je využíváno běžného typu láhví PHP s obsahem 1, 2, 4, 6, 12 nebo 60 kg. 

Princip hašení je shodný jako u běžně používaných typů SHZ. (Obr. č. 20) 

V elektrorozvodně bude umístěno čidlo, na základě jehož impulzu dojde k otevření 

elektromagnetického ventilu láhve, a soustavou trubiček a trysek bude plynné hasivo 
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vypuštěno do chráněného prostoru či technologie. Oproti běžně používaným SHZ se tento 

typ obejde bez stavebních úprav a zvláštních zásahů do konstrukce elektrorozvoden, 

a vyžádá si minimální prostorovou náročnost na umístění. Co se týče rozvodů, trubičky 

malých rozměrů jsou velice flexibilní a dokáží se maximálně přizpůsobit charakteru 

jednotlivých prostor. 

 

          Obr. č. 20 SHZ Firestop® (www.tepostop.cz) 

Zhodnocení navržené varianty:  

Vzhledem k charakteristikám a množství hořlavého materiálu na PS se nepředpokládá, 

že doba trvání požáru bude více jak 90 minut. Po tuto dobu zaručuje výrobce skeletu 

elektrorozvodny požární odolnost. S přihlédnutím na vybavení elektrorozvodny 

elektronickými součástkami a prvky (stykače, spínače, pojistky, vodiče apod.), obsahující 

plastické hmoty, dochází u těchto prvků již při teplotě převyšující 80 C k teplotní 

degradaci a poté pozbývají funkční schopnosti. V případě požáru většího rozsahu by došlo 

také u těchto prvků k poškození, nezpůsobené přímím zásahem plamenů, ale působením 

tepelného toku skrz stavební konstrukci. Tento typ návrhu nepřináší příliš velký efekt 

z pohledu uchráněných hodnot. Lze jen s obtížemi vyčíslit, o kolik by náklady vynaložené 

na rekonstrukci takto „uchráněné elektrorozvodny“ byly nižší, než u rozvodny kompletně 

vyhořelé. Technická náročnost provedení a vynaložené finanční náklady na realizaci 

návrhu by byly příliš vysoké, v porovnání s efektem, který by tento návrh přinesl.  
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Realizace doplňujícího požárního bezpečnostního zařízení SHZ do elektrorozvoden je 

velmi efektivním požárním prvkem. Toto zařízení by dokázalo okamžitě zareagovat na 

vzniklý požár v elektrorozvodně a automaticky ho uhasit i bez přítomnosti obsluhy. 

Vynaložené finanční prostředky na realizaci tohoto opatření by nebyly příliš vysoké 

a technické provedení by nevyžadovalo příliš velkou náročnost. 

  4.10 Technickoorganizační opatření  

Při úvodní analýze bylo zjištěno, že největší škody na poháněcích stanicích jsou 

způsobeny požáry velkého rozsahu, u kterých nebyl proveden prvotní zásah, a byly hašeny 

až po příjezdu jednotek HZS. V minulosti tyto případy nenastávaly, z důvodu přítomnosti 

stálé obsluhy, která po odstavení zařízení z výroby okamžitě provedla kontrolu poháněcí 

stanice, a případný vznikající požár uhasila již v počáteční fázi. Nabízí se zde řešení 

v podobě opětovného osazení poháněcích stanic dálkových pásových dopravníků stálými 

obsluhami, nebo reorganizace prohlídek DPD tak, že v okamžiku odstávky budou kontrolní 

provozní hlídky na TC monitorovat jejich stav z hlediska požární ochrany. U varianty se 

stálou obsluhou vznikají potíže technickoorganizačního charakteru. Strategické dlouhodobé 

cíle podniku nepočítají již s dalším navyšováním počtu zaměstnanců, a jejich meziroční 

počet má stále klesající charakter. Na mzdách, které nebyly vyplaceny těmto pracovníkům, 

jsou také ušetřeny nemalé finanční prostředky, s ohledem na počet provozovaných 

poháněcích stanic a nepřetržitý čtyř směnný provoz. Většina poháněcích stanic již ani nemá 

kabinu obsluhy, a jejich instalace by si vyžádaly další nemalé finanční prostředky. Po 

uvedení těchto důvodů se jeví jako efektivnější varianta zajištění mimořádného střežení PS 

v okamžiku zastavení výroby. Na každý technologický celek je vyčleněna kontrolní 

provozní hlídka, složená ze dvou elektrikářů a dvou zámečníků, která podle ,,Provozního 

řádu DPD“ [9.] a v souladu s NPD 26 3404 „Provoz, údržba a opravy - zařízení dálkové 

pásové dopravy„ provede dvakrát za směnu kontrolu technického stavu celého TC 

(s výjimkou velkostrojů). Tyto hlídky pracují v nepřetržitých směnových cyklech, a jsou 

vybaveny terénními dopravními prostředky, ve kterých jsou umístěny čtyři kusy PHP, 

určené pro provedení prvotního zásahu. Režim kontrol určuje revírník tak, aby první 

kontrola byla provedena pokud možno hned na počátku směny, a druhá v průběhu druhé 

poloviny směny. 
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Účelem tohoto návrhu (opatření) je, aby tyto hlídky byly v okamžiku buď 

plánovaného, nebo neplánovaného přerušení výroby povolány operátorem PD, a okamžitě 

vyjely monitorovat stav DPD z hlediska požární bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že TC 

může dosahovat délky až 10 km, jedno vozidlo se dvěma členy pojede k zakladači a druhé 

k rýpadlu. Poté pojedou pomalou jízdou proti sobě, a budou vizuálně monitorovat stav, zda 

nezpozorují z dopravníků dým nebo plameny. V případě vzniklého požáru, budou 

postupovat podle požárních poplachových směrnic Dolu Nástup Tušimice a zahájí prvotní 

hasební zásah ještě v počátku rozvoje požáru. 

Zhodnocení navržené varianty:  

Návrh varianty s  monitorováním požární bezpečnosti na DPD kontrolními provozními 

hlídkami v okamžiku přerušení výroby, si nevyžádá žádné vynaložení investic a zvýšení 

mzdových nákladů pro pracovníky. Pouze bude zvýšena spotřeba pohonných hmot do 

automobilů, ale v těchto mimořádných případech by mohla být jedna běžná kontrola DPD 

nahrazena mimořádným monitorováním požární bezpečnosti TC. Jediným úskalím tohoto 

návrhu je, že ve většině případů přerušení výroby jsou tito pracovníci povoláni operátorem 

PD na odstranění poruchy, která provoz přerušila. Dalším nutným opatřením je zapracování 

tohoto reorganizačního opatření do „Provozního řádu DPD. [9.]   

 

5 TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH 

OPATŘENÍ 

Ekonomika požární bezpečnosti objektů, staveb, zařízení nebo technologií je 

charakterizována vztahem mezi vstupy (v našem případě investice do učiněných opatření) 

a výstupy v podobě uchráněných hodnot. Cílem této diplomové práce je provést návrh 

takových systémů a opatření požární bezpečnosti DPD, které budou podle nejnovějších 

poznatků vědy a techniky, a podle možností, které současný trh s věcnými prostředky 

požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními nabízí. Při návrhu těchto opatření 

musí být splněny požadavky všech současných platných předpisů, technických norem 

a související legislativy. 

Při provedené analýze a zhodnocení všech navržených variant byl kladen důraz na 

efektivitu přínosu, účinnost, snadnost realizace a v neposlední řadě výši vynaložených 
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investic při realizaci. Z navržených variant byly vybrány prostředky a opatření  uvedené 

v kapitolách 4.2 Poloautomatické stabilní hasicí zařízení (práškové), 4.5 FibroLaser
®

, 4.6 

Termokamera, 4.8 Ložiska podpěrných válečků, 4.9 Firestop®, 4.10 Technickoorganizační 

opatření. 

ad 4.2 Poloautomatické stabilní hasicí zařízení (práškové) 

Jedná se o vyhrazený druh požárně bezpečnostního zařízení, které musí být v souladu 

s požadavky uvedenými ve vyhlášce MV ČR č. 246/2001 Sb., v zákoně č. 133/1985 Sb. 

a musí být navržen autorizovaným projektantem. Pro účely této práce bylo uvažováno 

s dvanácti kusy tlakových láhví typu P 50 Te dodané českým výrobcem SHZ  a hasicích 

přístrojů Tepostop® s.r.o. Přelouč. Tato společnost vlastní oprávnění pro montáž 

takovýchto zařízení. Celý systém bude uváděn do činnosti ručně a bude využito možnosti 

paralelní dodávky hasiva do systému z obou baterií umístěných po obou stranách PS. 

Tento systém je schopen pracovat v teplotních podmínkách od -20 C až do 60 C, což 

dostatečně vyhovuje podmínkám povrchového dolu. Realizace tohoto návrhu si nevyžádá 

přerušení výroby, a může být uskutečněna během provozu zařízení. Použitý hasicí prášek 

s hasebním účinkem A /III B/ C, nemá žádný prokázaný negativní vliv na zdraví osob, 

a nebude při provádění zásahu ohrožovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci. Cena realizace této varianty se skládá z ceny láhví, armatur, potrubních rozvodů, 

součástek potřebných na rozvedení celého systému, zpracování projektu, a v neposlední 

řadě investici na realizaci navrženého zařízení. Cena jedné láhve činí 10 700 Kč, a na 

poháněcí stanici jich bude použito 12 kusů. Celkové náklady na realizaci činí 190 000 Kč 

na jednu poháněcí stanici. Dále je nutné přihlédnout k vedlejším nákladům na provoz 

zařízení, jako jsou periodické revize, prohlídky a různé odborné zkoušky zařízení.  

ad 4.5 FibroLaser® 

FibroLaser® II je produkt vyvinutý firmou Siemens, s.r.o. Building Technologies – FS 

Praha, určený k přesné a včasné lineární detekci teploty, vyzařované okolními předměty. 

Oprávnění pro montáž tohoto požárně bezpečnostního zařízení vlastní společnost VVUÚ, 

a.s. Ostrava Radvanice, která by provedla montáž na poháněcí stanice Dolu Nástup 

Tušimice. 

Celý systém se skládá z optického kabelu typu SWLT4PA nebo MFLT4PA, který je 

rozdělen do jednotlivých zón, kterých je k dispozici 128 a 640 subzón (části měřeného 
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teplotního profilu), vyhodnocovací jednotky kontroler OTS – 1/2/3/4 s 10 reléovými 

kontakty, a ústřednou EPS. (Příloha č. 4) V případě potřeby snímání teploty z více jak 9 

zón v rámci celé délky snímacího kabelu, lze systém rozšířit o FibroSwitch 2 

s komunikační jednotkou RS232 interface, který zvýší počet reléových kontaktů na 128. 

(Příloha č. 5) Tento systém oproti EPS dokáže při nastavení parametru (dT/dt) upozornit 

na zvyšující se teplotu při počínající závadě strojního zařízení a tím umožnuje součástku 

včas vyměnit nebo opravit, ještě dříve než způsobí požár. Potřeba je také upozornit na 

nutnost přímého kontaktu optického kabelu se strojním zařízením, nebo jeho uložení do 

vzdálenosti maximálně 0,5 m, do míst, kde hrozí bezprostřední nebezpečí jeho 

mechanického poškození. S ohledem na členitost poháněcí stanice musí být celý systém 

rozčleněn na několik sekcí. Realizace návrhu musí z důvodu bezpečnosti pracovníků 

provádějících montáž probíhat při odstaveném provozu. Cena realizace FibroLaseru
®

 na 

jedu poháněcí stanici DPD si vyžádá investici v celkové výši 2 - 2,5 mil. korun.  

ad 4.6 Termokamera 

Termokamera FLIR i60 je diagnostické zařízení, sloužící pro měření teploty in situ 

v rozsahu -20°C až + 350°C. Výrobcem termokamery je společnost FLIR, vzniklá 

integrací výrobců USA a Švédska. Na Český trh uvádí výrobek firma zabývající se měřící 

a diagnostickou technikou „TMV SS“ Praha. Termokamera v kombinaci se správně 

načasovanou a organizovanou údržbou zařízení umožní diagnostikovat nadměrně tepelně 

zatěžované strojní součásti, a poté jejich výměnou, popřípadě sledováním průběhu růstu 

teploty až do okamžiku jejich možné výměny, předejít vzniku možného požáru.  

Zobrazovací zařízení termokamery je propojené se slotem pro paměťovou kartu, na kterou 

může být uloženo až 1000 teplotních obrazů a radiometrických dat. Tyto data lze pomocí 

USB portu uložit na počítač, a poté vytisknout protokol s pořízenými snímky ve formátu 

JPG. Funkce prolínání reálného a termovizního snímku (PIP) lze využít pro dodatečnou 

specifikaci místa měření, a hlasový záznamník pro pořízení hlasových záznamů z měření. 

Pro snadné zacílení měřeného objektu je termokamera vybavena zaměřovacím laserovým 

paprskem, a jako komunikační technologii využívá funkce Bluetooth
®
. Napájení energií je 

zajištěno z akumulátoru, umístěného uvnitř zařízení. Doposud pracovníci detekovali 

porouchané válečky vizuálně pohledem, nebo podle nadměrného hluku, který vydávaly. 

Kontrolní provozní hlídky budou pásové dopravníky kontrolovat termokamerou, 

a o prohlídkách, popřípadě zjištěných závadách, bude vedena podrobná písemná evidence. 
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Systém údržby DPD se bude řídit zápisy z této evidence. Obsluha termokamery je velmi 

jednoduchá, a lze ji používat v obtížných báňských i klimatických podmínkách. Cena jedné 

termokamery FLIR i60 činí 26 250 Kč, což při pořízení 9 ks. na vybavení všech 

technologických celků Dolu Nástup Tušimice činí celkovou částku 236 250 Kč. 

ad 4.8 Ložiska podpěrných válečků  

        Běžně jsou pro podpěrné válečky dopravního pásu používány radiálně axiální ložiska 

s bodovým stykem valivých tělísek (kuličková), označovaná číselnou řadou 6308 

a základní dynamickou únosností 31000 N. Návrhem pro prodloužení životnosti 

podpěrných válečků je záměna těchto ložisek za ložiska radiálně axiální, s čárovým stykem 

valivých tělísek (válečková), se základní dynamickou únosností 47000 N a označená 

číselnou řadou NU 308, NJ 308,  NUP 308, nebo N 308. (Příloha č. 9) Ložiska číselné 

řady 308 jsou rozměrově a vlastnostmi shodná, a označení písmeny je rozděluje 

podle konstrukčního uložení valivých tělísek na kroužkách. Tyto typy ložisek lze použít 

pro podpěrné válečky  horní i spodní větve. Prodloužením životnosti válečků se sníží 

pravděpodobnost vzniku poruchy a následně požárů. Doly Nástup Tušimice mají renovaci 

válečků zajištěnu dodavatelským způsobem. Výměna nových ložisek řady 308 bude 

probíhat při jejich renovaci a tyto renovované válečky budou postupně, při plánovaných 

preventivních opravách, doplňovány do dopravní tratě PS. Válečky bude nutné při 

renovaci pomocí nátěru barevně odlišit, aby nedocházelo k jejich záměně. Investice na 

realizaci tohoto návrhu bude postupná, ve formě nákladů na údržbu a opravy. Cena 

doposud používaných ložisek 6308 činí 248 Kč. Ceny ložisek řady 308 se pohybují podle 

výrobců od 204 Kč (KINEX) až do 1125 Kč (SKF). Doporučuji aplikovat ložisko NUP 

308 v ceně 464 Kč (ZVL). Počet válečků v poháněcí stanici je 138 v horní větvi, a 18 ve 

spodní větvi. Na jedné poháněcí stanici bude potřeba provést výměnu 312 ks. ložisek, která 

si vyžádá investici na materiál ve výši 145 000 Kč. 

ad 4.9 Firestop
® 

Při návrhu konstrukce a skeletu elektrorozvodny se zvýšenou požární odolností 

vyplynulo, že získaný efekt, v porovnání vynaložených finančních prostředků 

a uchráněných hodnot, není příliš velký. Mnohem větší přínos má instalace obdoby SHZ 

Firestopu
® 

do prostor elektrorozvoden. (Příloha č. 8) Ve srovnání s běžně používanými 

SHZ vyžaduje Firestop
®

 podstatně nižší pořizovací náklady a má srovnatelnou účinnost 
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a rozsah krytí. Tento systém je určen pro nepřístupná uzavřená místa, nepříliš velkých 

rozměrů bez přítomnosti obsluhy. Systémy jsou na trhu od nejjednodušších automatických 

hasicích systémů, u kterých je na běžný hasicí přístroj namontována speciální hadička pod 

stálým tlakem hasiva, která při požáru praskne a hasivo začne unikat do místa požáru, až 

po složitější řešení, které bude použito v elektrorozvodnách Dolu Nástup Tušimice. Jedná 

se o systém Firestop
®
, spouštěný kombinovaným čidlem přes ovládací ústřednu. Výrobcem 

a zároveň dodavatelem je česká firma zabývající se výrobou SHZ  a hasicích přístrojů 

Tepostop
®
 s.r.o. Přelouč. Hasicí systém je složen z  láhví s hasivem, čidla, rozvodů, 

armatur, ovládací ústředny a záložního zdroje pro případ výpadku el. energie. Použité 

hasivo FE-36 nemá nežádoucí fyzikální a chemické účinky na chráněné zařízení a je 

vhodné pro hašení předmětů pod napětím. Pro ochranu prostor v elektrorozvodně o objemu 

49 m
3
, budou podle návrhu výrobce použity 3ks. láhví s obsahem 12 kg hasiva. Protože se 

jedná o požárně bezpečnostní zařízení technologie, nejedná se o požárně bezpečnostní 

zařízení umístěné ve stavbě, které není vymezeno normativními požadavky a nepodléhá 

autorizaci, bude se realizace, provoz a údržba řídit projekčními předpisy výrobce. Instalace 

si nevyžádá žádné stavební ani jiné zvláštní úpravy. Realizace tohoto návrhu bude činit 

investici ve výši 107 000 Kč na jednu elektrorozvodnu. Cena je včetně dopravy a instalace 

výrobcem Tepostop
®
 s.r.o. Přelouč. 

ad 4.10 Technickoorganizační opatření  

Cílem tohoto návrhu bylo učinit taková technickoorganizační opatření, při níž bude 

zajištěn maximální dohled nad požární bezpečností pásových dopravníků v nejkritičtějším 

okamžiku, to je několik minut po přerušení výroby a uvedení pásových dopravníků do 

klidu. Toto opatření zapracuje oddělení BHP a PO do „Provozního řádu DPD“. [9.] 

Kontrolní provozní hlídky budou v okamžiku přerušení výroby vyzváni operátorem PD 

a provedou požární prohlídky pásových dopravníků. K odstaveným dopravníkům vyjedou 

dvě vozidla s hlídkami, které budou vizuálně monitorovat stav a požární bezpečnost 

dopravníků. V případě zpozorování požáru budou postupovat podle požárních 

poplachových směrnic Dolu Nástup Tušimice a zahájí prvotní hasební zásah přenosnými 

hasicími přístroji, které jsou umístěny ve vozidlech. Při realizaci poloautomatického 

stabilního hasicího zařízení navrženého v bodě 4.2 použijí pro prvotní zásah toto zařízení. 

Toto opatření vyžaduje minimální technickou i časovou náročnost provedení a  nevyžádá si 

žádné přímé investice. 
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Celková bilance navržených opatření a ztrát způsobených požáry. 

Za posledních 10 let byly škody způsobené požáry na Dole Nástup Tušimice vyčísleny 

na 35 250 000 Kč. Do tohoto vyčíslení byly započítány požáry, u kterých způsobená škoda 

převyšovala výši nad 100 000 Kč. Při rozvržení ztrát na 10 let se jedná o částku 3 525 000 

Kč ročních ztrát. Navržené varianty v této práci lze dle potřeby různě kombinovat, ale 

nejvhodnější a neúčinnější je realizace všech na sobě nezávislých variant. Při realizaci 

všech navržených řešení (kromě 4.5 FibroLaseru
®
), na všech 94 poháněcích stanic, bude 

investice dosahovat částky 41 830 000 Kč. Při rozkladu na 10 let bude roční investice 

dosahovat výše 4 183 000 Kč. Samotná aplikace nejdražšího návrhu FibroLaseru
®
 si 

vyžádá investici 211 500 000 Kč. Při rozkladu na 10 let bude roční investice dosahovat 

výše 21 150 000 Kč. Použitím všech navržených variant se investice vyšplhá na celkovou 

částku 253 330 000 Kč, při rozkladu na 10 let bude roční investice činit 25 333 000 Kč.  

Roční pojistné strojního zařízení na povrchovém dole (velkostroje, pásové dopravníky 

apod.) pro Severočeské doly a.s. činí 55 000 000 Kč. 
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ZÁVĚR 

Zabezpečení požární bezpečnosti objektů, zařízení a technologií u právnických 

a podnikajících fyzických osob v praxi sehrává bezesporu velkou roli v ekonomickém 

riziku, které je vytvářeno škodami způsobenými požáry. Požáry dálkových pásových 

dopravníků provozovaných na Dole Nástup Tušimice sebou přinášejí velké potíže při 

odklízení následků, při opětovném uvádění technologického celku do funkčního stavu 

a velké mnohamiliónové finanční ztráty na škodách zařízení a ušlý zisk z těžby. V letech 

1963, kdy začala být na Dole Nástup Tušimice provozována činnost pásových dopravníků, 

a kdy byly stanoveny podmínky požární bezpečnosti dálkových pásových dopravníků, 

odpovídaly tyto podmínky stavu a technickým poznatkům doby jejich stanovení. V roce 

1996 byly ustanoveny minimální požadavky požární bezpečnosti v posouzení požárního 

nebezpečí pro činnost dálková pásová doprava šíře 1800, které zpracovala dodavatelským 

způsobem autorizovaná osoba. Zde bylo využito všech možností, které trh s požárními 

prostředky a technikou nabízel, a které ukládaly technické předpisy a platná legislativa. 

V této době byl také zajištěn stálý dohled nad pásovými dopravníky zaměstnanci, kteří byli 

zaměstnáni jako obsluhy PD a byli nepřetržitě přítomni na poháněcích stanicích. Přestože 

i v této době docházelo k požárům vzniklým přenosem tepla nadměrně tepelně 

namáhaného porouchaného válečku na dopravní pás, vždy byl ale požár okamžitě obsluhou 

lokalizován a uhašen, ještě v počátcích úplného rozvoje. Takovéto řešení je bezesporu 

nejvhodnější, ale vzhledem k dlouhodobé vizi společnosti, není reálné navýšit stavy 

zaměstnanců o počet obsluh všech pásových dopravníků. Proto smyslem této práce bylo 

navrhnout efektivní  a cenově dostupné zabezpečení požární bezpečnosti pásových 

dopravníků, které nebude mít za následek navýšení počtu zaměstnanců a příliš velkou 

finanční náročnost. Při volbě bylo postupováno tak, aby bylo využito maximum 

použitelných technických prostředků, které současný trh s požárními prostředky 

a technikou nabízí, aby odpovídaly současnému stavu vědeckých a technických poznatků 

a současným platným technickým předpisům a legislativě. Dále byl kladen důraz na to, aby 

byla zajištěna jejich spolehlivá funkce, při zohlednění všech vlivů prostředí, ve kterém 

budou instalovány (vibrace, prach, vlhkost apod.). K požární bezpečnosti DPD nepřispívají 

pouze věcné prostředky PO, ale také učiněná vhodná opatření, plnící funkci prevence 

vzniku požárů. Návrhy, které jsou v této práci provedeny, slouží k lokalizaci, hlášení, 

přímému potlačení požárů a některé z uvedených opatření mají preventivní charakter. 
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Nejúčinnější a z hlediska požární bezpečnosti nejefektivnější je kombinace různých 

navržených opatření, a to minimálně v kombinaci jeden prvek „aktivní“ a jeden „pasivní“ 

(preventivní). Realizací navržených opatření by Doly Nástup Tušimice snížily ekonomické 

riziko zatěžující pásové dopravníky, a po konzultaci s makléřskými pojišťovnami by mohl 

být učiněn návrh na snížení částky ročního pojistného technologických celků, které se 

pohybuje v řádu desítek miliónů Kč pro důlní zařízení Severočeských dolů a.s. Zvýšením 

požární bezpečnosti pásových dopravníků se sníží riziko finančních ztrát, kterým je podnik 

vystaven v podobě přímých škod na zařízení a zároveň škod způsobených dlouhodobou 

neschopností plnit závazky dodávek uhlí smluvním partnerům, případně sankcím ze strany 

smluvních parterů.  
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