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Anotace :
HAMPEJS, Václav. Požární bezpečnost systému zauhlování elektráren v České republice. Ostrava, 

2012. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství.

Vzhledem  k  neustále  se  zvyšujícím  energetickým   požadavkům  a  dožití  stávajících 

energetických  provozů  probíhá  v  současné  době  rekonstrukce  uhelných  elektráren,  a  to  včetně 

výstavby  nového  zdroje  660  MWe  v  Elektrárně  Ledvice.  Tato  diplomová  práce  se  zabývá 

hodnocením  požární  bezpečnosti  zauhlovacích  systémů  elektráren  v  České  republice,  s 

přihlédnutím ke konkrétnímu řešení v Elektrárně Ledvice. Úvodem je popsána těžba hnědého uhlí, 

popis jednotlivých hnědouhelných elektráren a technologie výroby elektrické energie z hnědého 

uhlí. Dále je pak provedeno zhodnocení požární bezpečnosti zauhlovacího systému, stanovení rizik 

požáru a výbuchu a zhodnocení a navržení konkrétních opatření a požárně bezpečnostních zařízení. 

Uvedené  skutečnosti  lze  přímo  aplikovat  při  návrhu  a  projektování  systému  dopravy  uhlí  v 

uhelných elektrárnách, ale také v ostatních výrobních závodech ve kterých se používá uhlí jako 

médium pro výrobu tepla a energie.

Klíčová slova : zauhlování, uhlí, elektrárna, požární bezpečnost, požárně bezpečnostní zařízení

Abstract :
HAMPEJS, Václav.  Fire Safety of Coal Supply system for Electric Power Planrs in the Czech 

Republic. Ostrava, 2012. Thesis. VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering.

Due to the ever increasing energy requirements and ending lifetime of existing power facilities 

currently in the process of reconstruction of coal power plants, including the construction of a new 

source of 660 MWe power plant in Ledvice. This thesis deals with the evaluation of coal handlings 

fire safety of coal power plants in the Czech Republic, with regard to the specific power solutions 

Ledvice. First, it describes the mining of brown coal, description of the power and technology of 

electricity production from brown coal. It is then an assessment of fire safety coal handling system, 

assessing the risks of fire and explosion and to evaluate and propose concrete measures and fire 

safety equipment. These facts can be directly applied in the design and planning of the transport  

system in coal fired power plants, but also in other manufacturing plants in which coal is used as a  

medium for heat and energy. 

Keywords : coal handling system, coal, power plant, fire safety,  fire safety equipment
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1. Úvod

Energie provází lidstvo už od jeho samého počátku. Od použití vlastních svalů, přes využití 

zvířat, vody, větru, páry až po energii slunce a fosilních, neobnovitelných zdrojů. Spotřebu energie a 

její růst lze historicky odhadnout hodnotou 8 000 kJ denní spotřeby primitivního člověka 1 mil. let 

před naším letopočtem, 110 000 kJ v roce 1400 našeho letopočtu a průměrně 900 tis. kJ denně pro 

moderního člověka vyspělých zemí na konci 20 století  [25].   Podle odhadu [27] by při zachování 

současného  trendu  došlo  v  následujících  sto  letech  k  nárůstu  spotřeby  zhruba  sedmkrát.  Pro 

získávání elektrické energie jsou v  dnešní době používána jednak fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní 

plyn),  dále  pak jaderná  energie  a  aktuálně  ve  zvyšující  se  míře  obnovitelné  zdroje  (voda,  vítr, 

slunce). Prioritní postavení mezi zdroji si celosvětově udržuje stále uhlí, a to v míře 42,7 %, voda a 

jádro jsou zastoupeny v 18,5 %, zemní plyn 10,5 % a ropa 9,7 %  [25].  Z uvedených údajů je 

zřejmé, že trvalý rozvoj a zachování výroby energie je jedním ze základních hledisek hospodářské 

politiky každého státu. 

Také  Česká  republika  má  vypracovánu  svou  Státní  energetickou  koncepci,  schválenou 

usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10.03.2004, aktualizovanou v únoru 2010. Jsou zde 

uvedeny priority a cíle pro výrobu a spotřebu elektrické energie s výhledem do roku 2030.  S tím 

souvisí i právě probíhající rekonstrukce a výstavba hnědouhelných elektráren v severních Čechách, 

jako je například i výstavba nového zdroje 660 MWe v Elektrárně Ledvice.

O výstavbě nového zdroje v Ledvicích bylo rozhodnuto také především z důvodu blízkého 

výskytu dostatečného zdroje paliva z Dolu Bílina (Severočeské doly a.s., dosáhly v roce 2010 na 

českém trhu s hnědým uhlím podíl 49,42 % [36]), který zajišťuje snadnou a úspornou dopravu z 

těžební jámy až na skládku v areálu elektrárny. Doprava uhlí může mít podobu dálkové pásové 

dopravy v areálu dolů,  otevřených nebo uzavřených dopravníkových mostů,  případně pásových 

dopravníku uvnitř stavebních objektů. Součástí systému zauhlování jsou také přesypné věže a drtící 

stanice. Zauhlování je pro provozy důležitým technologickým celkem, na němž může záviset sama 

vlastní činnost podniku.

Cílem této diplomové práce bude zhodnotit požární bezpečnost vnějšího zauhlovacího systému, 

posoudit možnost vzniku požáru a výbuchu, navrhnout účinná požárně bezpečnostní zařízení, a také 

stanovit způsoby vedení požárního zásahu včetně možného nasazení sil a prostředků. Pro řešení 

bude použita odborná literatura a vlastní zkušenost z provozu Elektrárny Ledvice, Dolů Bílina a 

úpravny uhlí Dolu Bílina.
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2. Rešerše

Výstavba uhelných elektráren probíhala v České republice zejména v 60. a 70. letech minulého 

století,  a  tedy před  platností  projektových  norem v  požární  bezpečnosti.  Také  ostatní  odborná 

literatura je většinou z té doby. Takto  specifickou stavbu jakou je uhelná elektrárna podrobně neřeší 

ani současné předpisy, přesto však byly právě tyto normy spolu s odbornými publikacemi edice 

SPBI Spektrum hlavním zdrojem informací. Dalšími podklady pro zpracování této diplomové práce 

pak byly zejména veřejně dostupné informace poskytované elektrárenskou společností ČEZ a.s. ve 

formě propagačních letáků a brožur, informace dostupné na webových stránkách této společnosti, a 

také podrobnější dokumentace některých výrobců požárně bezpečnostních zařízení.

BEBČÁK,  Petr.  Požárně  bezpečnostní  zařízení.  2.  rozšířené  vydání.  Ostrava :  Sdružení 

požárně bezpečnostního inženýrství, 2004. 130 s. ISBN 80-86634-34-5.

Tato  odborná  publikace  přináší  základní  informace  o  požárně  bezpečnostních  zařízeních  a 

metodách  při  vybavování  objektů  těmito  zařízeními.  Publikace  vysvětluje  základní  postupy 

navrhování a principy činnosti požárně bezpečnostních zařízení. Tyto informace nejsou vztaženy ke 

konkrétním provozům a  nejsou tedy zhodnocena jednotlivá  rizika  provozů a  technologií,  které 

mohou návrh a činnost zařízení ovlivnit.

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Tato  norma stanovuje požadavky požární  bezpečnosti  výrobních  objektů  a  technologických 

provozů.  Je  zde  možné  nalézt  i  základní  principy  pro  návrh  zauhlovacích  systémů  z  hlediska 

požární bezpečnosti. Nepostihuje však všechna specifika energetických provozů, včetně zauhlování. 

Taxativní hodnoty v některých případech neodpovídají skutečným rizikům, případně škodám.

Www.cez.cz [online].  2011  [cit.  2011-10-30].  Skupina  ČEZ.  Dostupné  z  WWW: 

<http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny.html>.

Tato webová stránka uvádí podrobnosti  o hnědouhelných elektrárnách v ČR, ve kterých se 

především nachází  systémy zauhlování.  Nejsou  zda  však  uvedeny  žádné  skutečnosti,  které  by 

mohly ovlivňovat způsob a metodu návrhu požární bezpečnosti. 
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3. Výroba elektrické energie v České republice

Jak už bylo napsáno v úvodu, rozhodující složku energetické spotřeby stále tvoří fosilní paliva, 

tedy také černé nebo hnědé uhlí. Podle British Petroleum [34] budou zásoby uhlí vyčerpány zhruba 

za 200 let. V České republice se z uhlí vyrábí více než 50 % veškeré spotřebované energie. V ČR 

nemáme sice primárních zdrojů nazbyt a také je těžba omezena ekologickými limity, přesto jsme 

zatím  co  se  týká  zásob  uhlí  plně  soběstační.  Nejvýznamnějšími  regiony  v  tomto  směru  jsou 

Ostravsko-karvinský revír se zásobami černého uhlí a Sokolovský hnědouhelný revír (obr. 1). V 

těchto oblastech se také nacházejí naše nejdůležitější uhelné elektrárny, s instalovaným výkonem 

přesahujícím 6 500 MW.

Obr. 1 Těžební lokality v severočeské pánvi [18]

                                        

V současné době probíhá u většiny uhelných elektráren jejich obnova a modernizace, a to za 

účelem  náhrady  dožitých  konstrukcí,  ekologizaci  provozu  a  odstavení  technicky  zastaralých 

provozů.  Program v  hodnotě  100  mld.  korun  je  největším  investičním projektem v  novodobé 

historii [35].

3.1 Uhelné elektrárny v ČR

    V současné  době  provozuje  skupina  ČEZ  na  území  Čech  a Moravy  celkem 11  uhelných 

elektráren, a to Dětmarovice, Hodonín, Chvaletice, Ledvice, Mělník, Počerady, Poříčí, Prunéřov, 

Tisová,  Tušimice,  Vítkovice  (obr.  2).  Většina  z nich  spaluje  severočeské  hnědé  uhlí  a  je  z 

praktických  důvodů  situována  do  bezprostřední  blízkosti  těchto  dolů  v  severních 
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a v severozápadních  Čechách.  Elektrárna  Dětmarovice,  Energetika  Vítkovice  a  zahraniční 

elektrárny spalují uhlí černé. V řadě uhelných elektráren skupiny ČEZ se spolu s uhlím spaluje  i 

biomasa, nejdéle se spaluje v Elektrárně Hodonín. Do portfolia uhelných energetických zdrojů patří 

i tři uhelné elektrárny v zahraničí [35].

   Obr. 2 uhelné elektrárny v ČR [35]

Ledvice

Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplice a 

Bílina. Postavena byla v letech 1966–1969 a měla celkový výkon 640 MW. Po ukončení výstavby 

byla zdrojová základna Elektrárny Ledvice tvořena celkem pěti  energetickými výrobními bloky 

s následujícími výkony: B1 - 200 MW, B2 - 110 MW, B3 - 110 MW, B4 - 110 MW, B5 - 110 MW 

[35]. V současné době probíhá její modernizace a výstavba nového zdroje 660 MWe.

3.2 Anatomie uhelné elektrárny

Základní  princip  fungování  uhelné  elektrárny  je  založen  na  přeměně  energie  tepelné  na 

mechanickou a mechanické na elektrickou (obr. 3). Teplo uvolněné v kotli ohřívá vodu procházející 

trubkami  uvnitř  kotle  a  mění  ji  v  páru.  Pára  proudí  do  turbíny,  jejím  lopatkám  předá  svou 

pohybovou energii  a  roztočí  ji.  Vzhledem k tomu,  že  je  turbína  pevně spojena  s  generátorem, 
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roztáčí  se  i  ten  a  přeměňuje  mechanickou  energii  na  elektřinu.  Rotor  generátoru  nese  vinutí 

napájené z budiče stejnosměrným napětím, které vytváří elektromagnetické pole. Toto otáčivé pole 

indukuje do statoru generátoru výsledné výstupní střídavé napětí, které je pak transformováno na 

úroveň 420 kV a vyvedeno do přenosové soustavy. Celé soustrojí se otáčí rychlostí 3000 otáček za 

minutu. Pára vycházející z turbíny je vedena do kondenzátoru, kde zkondenzuje, tj. z plynu se stane 

opět kapalina. Z kondenzátoru je voda vedena zpět do kotle, kde celý cyklus začíná znovu. Pára 

může sloužit i k vytápění přilehlých obcí a měst.

Fyzikálním jevem, na němž je ve většině typů elektráren založena výroba elektrického proudu, 

je elektromagnetická indukce. Podle Faradayova zákona o elektromagnetické indukci se na koncích 

smyčky, která se otáčí v magnetickém poli, indukuje střídavé elektrické napětí. Uzavřeme-li obvod, 

prochází smyčkou střídavý elektrický proud. Platí,  že čím rychleji vodičem v magnetickém poli 

pohybujeme, tím je indukované napětí větší.

Většina  uhelných  elektráren  je  uspořádána  do  technologických  bloků.  Elektrárenský 

technologický  blok  znamená  samostatnou  jednotku  skládající  se  z  hlavního  výrobního  bloku 

(kotelna,  strojovna,  mezistrojovna,  dozorna),  z  generátoru,  elektroodlučovačů  popílku,  chladicí 

věže, úpravny vody, transformátorů (vlastní spotřeby, vyvedení výkonu, zálohy atd.) a v novější 

době  také  z  odsiřovacího  zařízení.  Zařízením,  které  může  být  společné  několika  blokům,  je 

zauhlování,  vodní  hospodářství  (přivaděče,  čerpadla a chemická úprava vody),  komín,  pomocná 

zařízení k odběru popílku, odsiřování, vyvedení strusky, případně sila strusky.

Naprostou  většinu  výrobních  bloků  uhelných  elektráren  Skupiny  ČEZ  tvoří  bloky  o 

instalovaném  výkonu  200  MW  (elektrárny  Tušimice  II,  Počerady,  Prunéřov  II,  Chvaletice  a 

Dětmarovice). Do portfolia výrobních kapacit patří i několik bloků o instalovaném výkonu 110 MW 

(Mělník II, Prunéřov I, Ledvice, Tisová), bloky o nižším instalovaném výkonu jsou spíše výjimkou. 

Blokem s největším instalovaným výkonem je zatím 500MW blok v Elektrárně Mělník (Mělník 

III).

3.2.1 Palivový cyklus

Uhelná  elektrárna  spotřebuje  přibližně  1  tunu  uhlí  na  každou  vyrobenou  MWh elektrické 

energie. Množství spáleného paliva záleží na druhu uhlí a na jeho výhřevnosti. Hnědé energetické 

uhlí má výhřevnost 8–12 MJ/kg, černé uhlí až 22 MJ/kg. Lze tedy zhruba říci, že elektrárenský blok 

o výkonu 200 MW spálí přibližně 200 tun hnědého uhlí za hodinu. Pokud stojí elektrárna poblíž  

zdroje paliva, dopravuje se uhlí do elektrárny přímo z povrchového dolu pásovými dopravníky. V 

areálech  elektráren  jsou  pak  sklady  paliva,  které  musí  udržovat  určitou  rezervu.  Velikost  této 
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rezervy se řídí vzdáleností elektrárny od dolu a jeho technologickým provozem. Na skládce pracují 

bagry které manipulují s uloženým uhlím, případně ho přesouvají z povrchové haldy do hlubinných 

zásobníků. Pomocí zauhlovacího systému složeného z dopravníkových pasů, přesypných a drtících 

stanic se pak uhlí dopravuje do zásobníků kotlů. 

Uhlí  však  nelze  použít  v  surovém stavu  a  musí  tedy  nejdříve  projít  drtícími  stanicemi  a 

uhelnými mlýny,  které  jej  rozemelou na jemný prášek.  Jemný uhelný prach se poté společně s 

předehřátým vzduchem vhání práškovými hořáky do spalovací komory kotle. Tady pak palivo hoří. 

Uhlí rozemleté na prášek hoří velmi intenzivně a intenzivní je i přestup tepla do výhřevných ploch. 

Hořící uhelný prach předá svou energii vodě ve výparníku a páře v přehřívačích. Zbytky vyhořelého 

paliva  padají  dolů  jako  struska,  nebo  jsou  unášeny  spalinami  jako  popílek.  Struska  padá  do 

výsypky, chladí se, vynašeč ji dopraví do drtiče a odtud pak putuje na skládku, nebo do zásobníku 

pro  další  použití.  Skládka  či  odkaliště  jsou  zpravidla  součástí  elektrárny,  i  když  mohou  být  i 

kilometry vzdáleny. Po ukončení ukládání se skládka překryje zeminou a rekultivuje se. 

3.2.2 Vodní hospodářství

Pro výrobu elektrické energie spotřebuje elektrárna velké množství vody. V uzavřeném okruhu 

kotel-turbína-kondenzátor-kotel obíhá voda jako teplonosné médium. Kondenzátor je pak chlazen 

vodou, a to jako chladícím médiem. Další voda je potřebná na plavení strusky, popílku, nebo na 

odsiřování. Vzhledem k tomu, že elektrárna potřebuje pro svou činnost vodu určité kvality, jsou 

součástí  komplexu  i  chemické  úpravny  vody.  Do  kotlů  se  tedy  pomocí  čerpadel  vhání  voda 

upravená a zbavená všech nečistot. 

Kotel 220 MW bloku je schopen vyrábět až 660 tun páry za hodinu, při tlaku téměř 18 MPa. 

Moderní elektrárenské kotle bývají tzv. průtlačného typu. Spalovací komora kotle je velký dutý 

prostor, jehož stěny i strop jsou tvořeny trubkami o průměru 36 mm. Voda vstupuje nejprve do tzv.  

ekonomizéru, kde se předehřívá, a pak teprve do výparníku, což jsou trubky tvořící stěnu kotle. Ve 

výparníku se voda v trubkách žárem spalovaného uhlí mění na páru. Ve speciálních svazcích trubek, 

které jsou vysunuté do proudu spalin se pára přehřívá na teplotu 530–600 oC a následně vede do 

turbíny. Přehřátím páry vzniká takzvaná pára ostrá, která obsahuje dostatek energie, aby se vyplatilo 

pustit jí do turbíny. 

Turbín je mnoho druhů. V dnešní době je jednou z nejpoužívanějších třítělesová  kondenzační 

parní turbína 200 MW turbogenerátoru. Přehřátá ostrá pára přichází z kotle parovody a vstupuje do 

vysokotlakého dílu, kde předá první část energie. Z něj se vrátí do přihříváku v kotli, kde se opět 

zvýší její teplota. Pak pokračuje znovu do turbíny, nejprve do její středotlaké, a pak do nízkotlaké 
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části.  Ze středotlakého a nízkotlakého dílu jsou spodem vyvedena potrubí regeneračních odběrů 

páry  pro  ohřev  napájecí  vody  před  vstupem do  kotle.  Všechny části  turbíny  jsou  uloženy  na 

společné hřídeli. Rozváděcí lopatky jsou nepohyblivé, spojené se statorem a vytvářejí sytém kanálů, 

v nichž dochází k expanzi páry a zvýšení její rychlosti na 300 m/s a i více. Kanály statoru směřují  

proud páry na oběžné lopatky rotoru, kde může navíc docházet k další expanzi páry. Z oběžných 

lopatek vstupuje pára do rozváděcích lopatek dalšího stupně turbíny. Rotory turbíny jsou uloženy v 

kluzných ložiskách. 

    Na vstupu páry do vysokotlakého a středotlakého dílu jsou nainstalovány rychlouzávěrné a 

regulační  ventily,  pomocí  kterých  se  reguluje  výkon  a  které  také  zabezpečují  turbínu  proti 

překročení dovolených otáček, a to tím, že zavřou ve zlomku sekundy přívod páry. Turbína je velmi 

přesný výrobek,  vůle  součástek se pohybuje v desetinách milimetru.  Při  teplotách  přes  500  oC 

dochází k teplotním dilatacím, při počtu otáček 3000 za minutu k obrovskému namáhání rotorů a 

těles.  Konce  oběžných  lopatek  se  pohybují  nadzvukovými  rychlostmi.  To  vše  musí  turbína 

spolehlivě vydržet. Při provozu se sledují teploty a tlaky páry, oleje, otáčky, teploty kovu a ložisek, 

relativní  posuvy  rotorů  vůči  tělesům statoru,  chvění,  excentricita  apod.  S  chodem turbíny  tak 

souvisí  celá řada dalších zařízení a pomocných provozů, jako je např.  olejové hospodářství pro 

mazání ložisek atd.

Pára která vykonala práci, odchází do kondenzátoru, kde se ochladí, zkondenzuje na vodu a 

systémem čerpadel  se  vrací  do kotle.  K tomu,  aby pára zkondenzovala opět  na vodu,  je  třeba 

dalšího okruhu chladící vody. Je-li v blízkosti elektrárny velká řeka, bere se chladící voda odtud, a 

pak se hovoří o průtočném chlazeni. Není-li, odvádí se chladící voda z kondenzátorů do chladících 

věží, kde se rozstřikuje a chladí pomocí protitahu vzduchu. V obou případech se teplo bez užitku 

ztratí.  

3.2.3 Elektročást
Základním  fyzikálním  jevem,  na  kterém  je  ve  většině  typů  elektráren  založeny  výroba 

elektrického proudu, je elektromagnetická indukce. Všechna složitá zařízení uhelných, plynových, 

vodních,  nebo jaderných elektráren jsou v podstatě určena pouze k tomu, aby otáčela smyčkou 

elektrického  vodiče  v  magnetickém poli.  Podle  zákona  o  elektromagnetické  indukci  se  pak na 

koncích smyčky indukuje střídavé elektrické napětí. Uzavřeme-li obvod, prochází smyčkou střídavý 

elektrický  proud.  Podle  Faradayova  zákona  o  elektromagnetické  indukci  platí,  že  čím  rychleji 

vodičem v magnetickém poli pohybujeme, tím je indukované napětí větší.
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Tento  zákon  našel  uplatnění  i  v  uhelných  elektrárnách,  kde  se  tepelná  energie  získaná 

spalováním uhlí předává vodě a pára pak roztočí parní turbínu. Ta pak roztočí generátor vyrábějící 

elektřinu. V elektrárenském generátoru rotuje magnet (elektromagnet). Vinutí, v němž se indukuje 

napětí a proud, je umístěno na statoru okolo něj. Tepelná elektrárna je dobrým příkladem různých 

způsobů přeměn jednotlivých typů energie – chemická energie ukrytá ve fosilním palivu se mění na 

tepelnou, tepelná na mechanickou, mechanická energie pak na energii elektrickou, která tak celý 

proces přeměny energií uzavírá.

Elektřina se v elektrárně vyrábí ve třífázových synchronních alternátorech. Alternátor je spojen 

s turbínou společnou hřídelí  a tvoří  dohromady tzv.  turboalternátor.  Celé toto soustrojí  se otáčí 

rychlostí 3000 otáček za minutu. Alternátor se skládá ze statoru a rotoru. Stejnosměrný proud v 

budícím vinutí otáčejícího se rotoru vytváří silné magnetické pole, které velkou rychlostí protíná 

vodiče navinuté na statoru, a tím vytváří střídavý elektrický proud. Statorová vinutí jsou uspořádána 

tak, že se generují tři napětí vzájemně posunutá o 120 stupňů, neboli tři fáze. Dříve se k výrobě 

elektřiny používala  dynama,  generátory stejnosměrného proudu.  Střídavý proud má však oproti 

proudu stejnosměrnému velkou výhodu. Lze ho totiž transformovat na vyšší napětí a přenášet na 

větší  vzdálenosti  s menšími ztrátami.  Z tohoto důvodu se dnes používají  pro výrobu elektrické 

energie generátory střídavého proudu. 

Obr. 3 Schéma tepelné uhelné elektrárny [21]      
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Pomocí trafa vyvedení výkonu se napětí  transformuje z původních 10–15 kV na 400 kV a 

odvádí venkovním vedením do rozvodné sítě. Elektrárna však kromě výroby elektřiny má i vlastní 

spotřebu, a to pro různé pomocné provozy a zařízení, jako je úpravna vody, ventilátory,  mlýny, 

čerpadla,  dopravníkové  pásy  apod.  Na  vývod  alternátoru  je  proto  připojen  také  odbočkový 

transformátor vlastní spotřeby.      

4. Systém zauhlování

Na začátku celého složitého systému výroby elektrické energie  v tepelných elektrárnách je 

doprava uhlí. Většina hnědouhelných elektráren je dislokována v blízkosti povrchových dolů, a tím 

se  stává  celý  proces  zauhlování  jednodušší.  Uhlí  je  z  areálu  dolů  dopravováno  do  elektrárny 

pásovými dopravníky, buldozery, nákladními auty a v případě větších vzdáleností nákladními vlaky 

(Dětmarovice, Vítkovice). Pro potřeby technologických odstávek případně poruch na dolech je v 

areálu  elektrárny  zřízena  zásobní  skládka  uhlí,  jejíž  velikost  je  závislá  na  výkonu  kotle  a 

předpokládané  délce  technologické  odstávky  na  dolech.  Do  kotle  je  pak  uhlí  dopravováno 

systémem dopravníků,  dopravníkových mostů,  přesypných a třídících věží  a  drtících stanic.  Na 

dopravníky je uhlí většinou nakládáno automaticky v hlubinných zásobnících, v přesypných věžích 

překonává pomocí přesypů  výškové úrovně a je dle potřeby směrováno k drtícím stanicím, kde 

dojde k úpravě na požadovanou frakci a opět pomocí přesypů umístěno na pas směrem do kotelny.

Většina  původních  technologických  celků  zauhlování  v  energetických  závodech,  nebo  na 

důlních dílech, byla realizována před platností a užíváním projektových norem požární bezpečnosti 

staveb.  Konstrukce  v  podstatě  podléhaly  pouze  technologickým  požadavkům  na  výkon 

instalovaného  kotle  a  množství  dopravovaného  uhlí.  Projektové  řešení  bylo  založeno  na  užití 

nehořlavých konstrukcí, železobetonových, nebo ocelových, které dodávaly především Vítkovické 

železárny s.p. a dopravního systému, jehož dodavatelem byla Transporta Chrudim s.p. 

Základním  řešením  tedy  bylo  užití  nehořlavých  ocelových  příhradových  konstrukcí,  které 

tvořily  dopravníkové  dráhy a  dopravníkové  mosty,  přesypné  věže,  drtící  a  třídící  stanice  byly 

mnohdy železobetonové. Dopravníky byly různých délek, šířek i kapacity přepraveného materiálu. 

Obvodové  konstrukce  mostů  byly  tvořeny  trapézovými  VSŽ plechy,  doplněné  prosvětlovacími 

prvky z drátoskla, nebo polykarbonátu. Uvnitř mostů  byly vytvořeny komunikační chodníky, v 

případě potřeby vybavené schodišťovými stupni, v dlouhých mostech pak byly zhotoveny přepážky 

proti průvanu. 
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Řešení požární bezpečnosti zauhlovacích systémů odpovídalo době a úrovni poznání. Svou roli 

také sehrál celý proces schvalování stavby a její uvádění do provozu, ve kterém hlavní úlohu hrála 

komise závodu a stavební úřad. Výkon státního požárního dozoru v oblasti stavební prevence tak 

jak  ho  známe  dnes,  nebyl  uplatňován.  Prakticky  jediným  použitým  požárně  bezpečnostním 

zařízením v systému zauhlování byla v minulosti vodní clona, instalovaná na prostupu dopravníků z 

mostu  do  věže,  drtící  stanice,  nebo  kotelny.  Za  pomocí  vodních  clon  docházelo  k rozdělení 

zauhlovacích  cest  do  kratších,  z  hlediska  dnešní  terminologie  můžeme  říci  požárních  úseků. 

Postupem  času  jednotlivý  provozovatelé  doplňovali  objekty  zauhlování  dalšími  požárně 

bezpečnostními zařízeními, a to už ne jen s ohledem na technologické potřeby, ale také podřizujíc 

se požadavkům vznikajících projektových norem požární bezpečnosti staveb. Došlo tak k rozdělení 

dlouhých dopravníkových mostů na kratší, a to pomocí požárně dělících příček a ochrany prostupů 

dopravníkových  pasů,  dále  k  instalaci  elektrické  požární  signalizace  a  samočinného  stabilního 

hasicího zařízení, většinou drenčerového. V současné době se k řešení technologie plnohodnotně 

připojuje také řešení požární bezpečnosti staveb. Projektové normy požární bezpečnosti staveb však 

v  plné  míře  neobsahují  konkrétní  řešení  tak  složitých  a  specifických  staveb  jako  jsou  stavby 

energetického a důlního charakteru a to včetně zauhlování, které je jednou z nejdůležitějších částí. 

K nahlédnutí do této problematiky a návrhem řešení požární bezpečnosti se zabývá i tato diplomová 

práce.

Lze tedy konstatovat, že dispoziční, technické a technologické provedení objektů zauhlování 

zůstává historicky v podstatě stejné. Došlo však ke změně konstrukčních prvků z hlediska materiálu 

(používání  zejména  ocelové  konstrukce)   a  výrazně  vyššímu  stupni  ochrany  před  požárem  a 

výbuchem,  a  tedy především k  častější  a  rozsáhlejší  instalaci  požárně  bezpečnostních  zařízení, 

případně stanovení provozních pravidel a zásad k bezpečnému provozu. Tím byl zvýšen stupeň 

požární  ochrany objektu,  ale  také  požadavky na  údržbu  a  znalosti  a  dovednosti  obsluhujícího 

personálu.

5. Statistika požárů v uhelném průmyslu

Pro statistické zhodnocení četnosti požárů v provozech přepravy uhlí (v energetice a důlních 

dílech)  byly  použity  údaje  ze  systému  Statistického  sledování  událostí  (SSU)  Generálního 

ředitelství  Hasičského  záchranného  sboru  České  republiky  z  let  2006  až  2011.  Údaje  jsou  do 

systému vkládány veliteli družstev jednotlivých jednotek PO, některé skutečnosti (např. výše škody, 

přesná příčina vzniku požáru) nejsou při zpracování události v SSU ještě známé, a tak je nutné brát 
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uvedené údaje pouze jako orientační. Přesto mají svou vypovídací a statistickou hodnotu. Počty 

požáru při přepravě uhlí v energetice a na důlních dílech uvádí tabulka 1, přímé škody způsobené 

požárem jsou pak uvedeny v tabulce 2.

Tab. 1 Počet požárů ve sledovaném období podle okresů

                                                Tab. 2 Přímé škody způsobené požárem

Z tabulek  je  patrné,  že  ve  sledovaném období  docházelo  nejčastěji  k  požárům v okresech 

Sokolov (3 požáry) a Teplice (12 požárů). Zde jsou také nejvyšší přímé škody. Jedná se o regiony, 

ve kterých se provádí  rozsáhlá těžba  hnědého uhlí,  jeho přeprava,  zpracování,  a  kde  jsou také 

umístěny  uhelné elektrárny (obr. 1 a 2). V teplickém okrese se jedná v podstatě výhradně o požáry 

na dopravním systému v areálu dolů Bílina, který přímo sousedí s Elektrárnou Ledvice. Nejčastější 

příčinou vzniku požáru je podle údajů SSU GŘ HZS ČR zadření válečku dopravníku, případně 

přetržení pasu dopravníku, dále následuje vznícení zapařeného uhlí a elektrický zkrat.

Komplexní přehled o požárech uvádějí statistické ročenky, které vydává Generální ředitelství 

HZS ČR. Požáry jsou zde rozděleny dle různých faktorů a hledisek. Tabulka 3 obsahuje přehled 

požárů v letech 2006–2011 v rámci hospodářství  České republiky,  konkrétně jsou pak uvedeny 

počty  požárů  pro  průmysl,  dobývání  nerostných  surovin  a  zauhlování  (pro  zauhlování  použity 

hodnoty  SSU).  Z  uvedených  údajů  lze  vyhodnotit,  že  požáry  v  provozech  zauhlování  tvoří  z 

celkového  počtu  požárů  nevýznamnou  část.  Také  přímé  škody v  odvětví  dobývání  nerostných 

surovin (které obsahují i škody při požárech zauhlování) jsou pouze v řádech jednotek procent z 

celkových škod v hospodářství.
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Název okresu
Počet požárů v roce

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem
Tábor 1 1
Brno-město 1 1
Sokolov 1 2 3
Mělník 1 1
Teplice 5 2 2 1 2 12

Název okresu
Tábor 1 0
Brno-město 1 1
Sokolov 3
Mělník 1 0
Teplice 12

Počet požárů 
2006-2011

Přímá škoda 
(tis. Kč)

25 850

21 113



Tab. 3 Přehled požárů podle odvětví

6. Požární bezpečnost zauhlovacího systému 

Systém vnějšího zauhlování se skládá z dopravníkových mostů a lávek, přesypných (případně 

třídících)  věží  a  drtících stanic  (obr.  4).  Požárnímu zabezpečení  systému dopravy uhlí  nepřímo 

napomáhá také technologické řešení a provozní opatření. Tato opatření a technická řešení které jsou 

uplatňovány  v  rámci  ochrany  provozu,  napomáhají  předcházení  a  minimalizování  přímých  a 

následných  škod,  a  také  svým  provedením  napomáhají  vlastnímu  protipožárnímu  zabezpečení 

stavby. U dopravníkových pasů se automaticky sleduje jejich vybočení, napínání, dále tažná síla 

motoru, teplota na motoru, otáčky, obsluha má za povinnost min. 3krát denně projít všechny pasy a 

provést kontrolu. Při této kontrole profesně způsobilé osoby dokáží odhalit např. špatný váleček, a 

to dřív, než by došlo k jeho zadření, a tím minimalizují jednu z možných příčin vzniku požáru. 

Zauhlování je provedeno ve 100 % záloze, jsou instalovány magnety na odhalení kovových částí v 

uhlí a jejich odstranění zabrání poškození technologie, na svodkách přesypu je instalováno závalové 

čidlo. Ve skladu jsou pak k přímému použití náhradní díly (válečky, brzdy, spojky atd.), a tím je 

zajištěna nejen údržba, ale i případná oprava poškozené technologie, a to i vlivem požáru. Všechny 

zmíněné skutečnosti přispívají svým provedením také k ochraně před požárem.     
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Rok

Počet požárů

Průmysl Hospodářství
2006 883 31 6 17 767 (0,92 %)
2007 751 18 3 18 675 (0,87 %)
2008 721 24 4 76 330 (2,33 %)
2009 695 15 2 89 407 (4,12 %)
2010 725 18 0   3 365 (0,17 %)
2011 754 20 3 27 353 (1,22 %)

Přímé škody v tis.Kč

Hospodářství

Dobývání 
nerostných 

surovin Zauhlování

Dobývání 
nerostných 

surovin
20 262 1 933 992
22 394 2 158 494
20 946 3 277 297
20 177 2 169 150
17 937 1 956 159
21 125 2 241 800



Obr. 4 Zauhlování v prostoru Elektrárny Ledvice, archiv společnosti NOEN a.s.

 V  rámci  obecného  řešení  požární  bezpečnosti  můžeme  i  u  objektů  zauhlovacích  systému 

uvažovat  s  pasivními  a  aktivními  požárně  bezpečnostními  zařízeními.  Vlastní  řešení  objektů  a 

technologických  celků  je  pak  neobvyklé  dispozičním  uspořádáním,  materiálovým  složením 

konstrukcí, technologií provozu a dopravovaným materiálem. Pasivní požární ochranu zabezpečují 

stavební  konstrukce  včetně  požárně  dělících,  aktivní  potom  zejména  vyhrazená  požárně 

bezpečnostní zařízení  [33] jako je elektrická požární signalizace (EPS), samočinné stabilní hasicí 

zařízení (SSHZ), protivýbuchová zařízení, případně i vodní clony. 

Návrh systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení je v mnohých případech závislý 

na vůli  investora.  Při  normativním stanovení nutnosti střežení provozu zauhlování není mnohdy 

instalace  zmíněných  zařízení  požadována.  Na  většinu  objektů  je  nahlíženo  jako  na  otevřená 

technologická zařízení, u kterých je sledováno zejména ekonomické riziko [4]. U dopravníkových 

mostů jde při stanovení ekonomického rizika a mezní velikosti požárních úseků zejména o jejich 

délku, která má na mezní velikost požárního úseku zásadní vliv. U ostatních objektů (drtící stanice, 

přesypné věže) jsou rozhodují jak půdorysné rozměry, tak jejich výška.
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6.1 Riziko vzniku požáru

Na základě provozních skutečností, můžeme systém zauhlování rozdělit zhruba takto:

– venkovní dopravníkové pásy dálkové dopravy (zejména v areálu povrchových dolů),

– venkovní vnitroareálové trubkové dopravníky,

– zauhlovací mosty,

– pásová doprava uvnitř stavebních objektů.

Každý uvedený druh dopravy má svá rizika, plynoucí z dopravovaného materiálu a prostředí, 

kterým dopravníky prochází.  V podstatě se jedná o požár uhlí a vlastních dopravníkových pasů. 

Možnosti vzniku požáru nebo výbuchu jsou dány především požárně technickými charakteristikami 

vyskytujících se látek. Tabulka 4  uvádí hodnoty látek, které jsou v sytému zauhlování zastoupeny v 

největší míře  a nejvíce tak ovlivňují prostředí zauhlování a možnosti vzniku požáru nebo výbuchu 

[23, 26]. 

Hnědé uhlí

Složení : uhlík a dehtové látky 55–75% hm

Ze  všech  druhů  uhlí  má  největší  sklon  k  tepelnému  samovznícení  (50–60  °C),  má  sklon  i  k 

chemickému samovznícení.  Sklon  k  samovznícení  je  ovlivněn  druhem uhlí  a  jeho chemickým 

složením,  zejména  obsahem  železného  kyzu  (pyritu),  rozměry  kusů  uhlí  (u  mletého  uhlí  je 

nebezpečí větší), vlhkostí, teplotou vzduchu, rozměry skladovacích hald a jejich větráním.

Hnědouhelný prach

Uhelné prachy jsou velmi výbušné. Parametry uhelných prachů závisí ve značné míře na obsahu 

popela, na vlhkosti, na druhu uhlí a na stupni disperze. Usazeniny prachu jsou hořlavé a mají sklon 

k samovznícení.

Pryž (pásy dopravníků)

Technická  pryž  -   velká  rychlost  odhořívání  a  silný  vývin  hustého  kouře  a  jedovatého  oxidu 

uhelnatého.

Izolace kabelů 

V kabelových kanálech jsou používány dva druhy elektrických kabelů, a to s asfaltojutovou izolací 

a s izolací z plastických hmot. Při teplotě cca 110 °C lze očekávat měknutí několika druhů materiálů 

vesměs hořlavých, eventuálně samozhášivých. Při hoření lze očekávat ukapávání a vývin toxických 
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plynů.  Převážná část  izolace je z polyetylénu vyráběného jako vysokotlaký nebo nízkotlaký.  V 

prašném stavu je výbušný.

Tab. 4 PTCH vybraných látek [23, 26]

Název veličiny Hnědé uhlí Hnědouhelný 
prach

Pryž dopravníků Izolace kabelů

Výhřevnost Qi
r 14-20 MJ/kg 14-20 MJ/kg 26 MJ/kg 16 – 40 MJ/kg

Obsah vody Wt
r 24-34 % 26-29 %

Obsah popela   Ad 9-37 % 13-29 %
Obsah síry  Sr 0,77-1,8 % 0,84%

Jmenovitá zrnitost 0-40 mm 0-10 mm
Sypná hmotnost 800 kg.m-3 600 kg.m-3

Teplota vznícení 410 °C 380 °C 410 – 440 °C

Teplota vznícení 
rozvířeného prachu

460 – 477 °C

Teplota vznícení 
usazeného prachu

566 – 577 °C

Teplota žhnutí 150-250 °C 154 °C 
(usazený prach)

Teplota vzplanutí 
usazeného prachu

387 °C

Dolní mez výbušnosti 30 – 50 g.m3

Hmotnost 1 m2 16,2
Teplota vzplanutí 170 °C 320
Čas do vzplanutí 267 s
Čas do vznícení 247 s
Hmotnost na 1m 15 kg
Vhodné hasivo Voda se 

smáčedlem, pěna
Tříštěná voda se 
smáčedlem, pěna

hasicí prášek, voda 
se smáčedly, pěna

CO2

6.1.1 Venkovní dopravníky dálkové dopravy

Systém venkovních dopravníků dálkové dopravy se uplatňuje především v areálu povrchových 

dolů. Dochází tak k dopravě uhlí z prostoru těžební jámy do místa dalšího zpracování. Dopravníky 

jsou tvořeny ocelovou nosnou konstrukcí,  na které jsou umístěny dopravní válečky které nesou 
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dopravníkový  pas.  Tyto  trasy  mohou  v  případě  potřeby  měřit  na  délku  i  několik  kilometrů.  

Dopravníky jsou  vystaveny především nepříznivým povětrnostním vlivům,  prachu  z  přilehlého 

terénu  a  dopravovaného  uhlí,  a  také  technologickému  namáhání,  a  to  zejména  z   důvodu 

nepřetržitého provozu. Riziko vzniku požáru pak spočívá především v zadření válečků, které se 

přestanou  točit,  třením se  zahřívají  až  dojde  ke  vznícení  pryžového  pásu  od  horkého povrchu 

válečku.  Detekování  takového  požáru  bývá  složité.  Většinou  neexistuje  systém  automatické 

detekce, nejsou stanovena trvalá pracovní místa a vzhledem k rozlehlosti a umístěné systému je 

náročná i vizuální kontrola.

6.1.2 Venkovní vnitroareálové trubkové dopravníky

Trubkové  dopravníky  jsou  uzavřené  dopravníkové  pásy,  které  svou  konstrukcí  vytvoří 

pryžovou  troubu,  která  je  umístěna  na  ocelové  nosné  konstrukci  a  pohybuje  se  po  válečcích. 

Takovéto pásy mnohdy překonávají velké výškové úrovně (obr. 4) a bývají v délkách i několik 

stovek  metrů.  Opět  jsou  vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům a  zatíženy nepřetržitým 

provozem. V podstatě jediné pravděpodobné riziko vzniku požáru je i zde od zadřených válečků. 

Pravděpodobnost je však nižší, neboť svou polohou a konstrukcí pásu (uzavřený profil) zabraňují 

nadměrnému vnikání prachu do konstrukce válečků.

6.1.3 Zauhlovací mosty

Zauhlovací  mosty  jsou  stavební  objekty  (i  když  z  hlediska  požární  bezpečnosti  je  na  ně 

pohlíženo  jako  na  otevřené  technologické  zařízení)  ve  kterých  vedou  pásové  dopravníky  pro 

dopravu uhlí. Mají nosné ocelové příhradové konstrukce, vlastní opláštění dopravníkového mostu 

bývá z trapézového plechu, s prosvětlením z polykarbonátu, nebo drátoskla. Opláštěním tedy vzniká 

ochrana  proti  povětrnostním vlivům,  technologické  namáhání  a  možnost  zadření  válečků  však 

zůstává. Také dochází k většímu usazování prachu na obvodových konstrukcích a komunikačních 

cestách. Zde pak vlivem rozvířeného prachu může dojít k vytvoření výbušné atmosféry (viz kap. 7). 

V zauhlovacích mostech však již existuje možnost automatické detekce požáru, instalace hasicích 

zařízení, případně dalších provozních, organizačních a bezpečnostních opatření k prevenci požáru a 

výbuchu.

6.1.4 Pásová doprava uvnitř stavebních objektů   

 Jedná se zejména o provozy přesypných věží, drtících stanic, případně vlastní kotelny. Zde ke 

všem již  zmíněným rizikům můžeme  dále  uvažovat  poruchy různých  technologických  zařízení 

19



(např. kladivových drtičů, odsávacích zařízení, přesypných zařízení) a možné vznícení uhlí, nebo 

iniciaci prachovzduchové směsi např. od horkých povrchů, plamene, případně může dojít k iniciaci 

elektrickou jiskrou od zařízení, nebo zkratem na elektroinstalaci. I zde je však již možnost uplatnění 

požárně bezpečnostních zařízení, případně techniko-organizačních opatření.

6.2 Konstrukční uspořádání  

Kromě administrativních prostor a zázemí, které bývají z pravidla z konvenčních stavebních 

materiálů,  jako  jsou  cihelné  zdivo,  porobeton,  sádrokarton  apod.,  vyskytují  se  v  konstrukčním 

systému objektů a technologických celků dopravy uhlí nosné a ohraničující konstrukce z oceli a 

tedy konstrukce druhu DP 1  [4].  Konstrukce dopravníkových mostů,  přesypných věží i drtících 

stanic jsou na bázi ocelových příhradových nosníků, nosných rámových konstrukcí vrchní stavby a 

ohraničujících  tvarovaných  plechů  s  prosvětlovacími  prvky  z  polykarbonátu,  nebo  drátoskla. 

Samostatné  požární  úseky  pak  z  pravidla  tvoří  dopravníkové  mosty  (celé,  nebo  jejich  části), 

přesypné věže, drtící stanice. Na obrázku (obr. 5) je vidět systém zauhlování v Elektrárně Ledvice, a 

to včetně zauhlovací lávky, mostů, přesypných věží i drtící stanice

6.2.1 Dopravníkové mosty a pásové dopravníky

Dopravníkové mosty jsou určeny k vedení  pásových dopravníků.  Na každém mostu bývají 

zpravidla vedeny dva dopravníkové pasy, kdy jeden je hlavní a druhý záložní pro případ poruchy. 

Jejich  celkový počet  a  velikost  pak  záleží  na  provozních  požadavcích  konkrétního  provozu. 

Například nový blok Elektrárny Ledvice je zajištěn  šesti dopravníkovými mosty a jednou lávkou, 

které nesou otevřené případně trubkové dopravníky. Také mosty mohou být ve formě otevřených, 

nebo uzavřených konstrukcí, a tedy bez, nebo s obvodovým a střešním pláštěm. Nosná konstrukce 

těchto zařízení je v podstatě výhradně druhu DP 1, ocelová příhradová a případné opláštění je také 

druhu  DP1,  většinou  tvořené  trapézovým  plechem  s  občasnými  prosvětlovacími  prvky  z 

polykarbonátu, nebo drátoskla. 

S ohledem na technologii  provozu,  druh konstrukcí a stavebně technické uspořádání,  je na 

mosty a lávky pohlíženo jako na otevřená technologická zařízení,  u kterých se stanovuje pouze 

ekonomické riziko [4]. Na základě ekonomického rizika jsou stanoveny mezní rozměry požárního 

úseku a případné požadavky na vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení, které mohou vypočtenou 

hodnotu  ekonomického  rizika  snížit  na  přijatelnou  hranici.  Hodnota  přímých  a  zejména  pak 

následný škod je minimalizována 100 % zálohou dopravy uhlí, a to až do úrovně drtící stanice. 
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     Uvažujme dopravníkovou lávku (bez opláštění), nosná konstrukce ocelová příhradová, a tedy 

druhu DP 1. Lávka tvoří samostatný požární úsek. Délka lávky je 500 m a šířka 4 m (dopravníková 

lávka Ele. Ledvice dosahuje délky 464 m a šířky 3,6 m). Výpočet vychází z rovnic (6.2.1, 6.2.2, 

6.2.3, 6.2.4) pro stanovení ekonomického rizika a mezních rozměrů požárního úseku [4].

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru P1 

P1= p1 . c ≥ 0,11 (6.2.1)

p1  pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru, určená podle druhu a charakteru výroby a provozu

c  součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostního zařízení a opatření na rozšíření požáru

p1 = 1,0

c = 1,0 (bez požárně bezpečnostních zařízení)

P1 = 1,0 . 1,0 = 1,0  

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem P2

P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7 (6.2.2)

p2 pravděpodobnost vyjadřující rozsah škod způsobených požárem určená v závislosti na druhu a 

charakteru výrob a provozů

S půdorysná plocha požárního úseku

k5 součinitel vyjadřující vliv počtu podlaží v požárním úseku v m2

k6 součinitel vyjadřující vliv hořlavosti stavebních hmot v konstrukčním systému objektu

k7 součinitel vyjadřující vliv následných škod

p2 = 0,1

S = 2000 m2

k5 = 1,0

k6 = 1,0

k7 = 4,5 (maximální taxativní hodnota [4])

P2 = 0,1 . 2000 . 1,0 . 1,0 . 4,5 = 900
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Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax [m2]

S max =
P2 max

p2 .k5 . k6 .k7 (6.2.3)

P2max  ≤  (5.104/P1- 0,1)2/3 (6.2.4)

Smax = 
1357

0,1.1,0 .1,0 .4,5

Smax =  3016 m2

Smax > S

Výše uvedené hodnoty součinitelů p1, p2, k5, k6, k7, jsou stanoveny taxativně [3, 4]. Jak je vidět z 

modelového výpočtu,  ekonomické riziko,  a tedy plocha požárního úseku vyhoví i bez instalace 

požárně bezpečnostních zařízení.  V rámci stanovení pouze ekonomického rizika nejsou kladeny 

požadavky na požární odolnost nosných konstrukcí, ale pouze na druh konstrukčních částí. Ocelová 

konstrukce je z tohoto hlediska hodnocena jako DP1, a tedy všem požadavkům vyhoví. 

Energetické  provozy  jsou  svým  provedením  a  významem  specifické  a  pro  fungování 

příslušných regionů hospodářsky, ekonomicky a sociálně velmi důležité. Použití taxativní hodnoty 

součinitele k7  vyjadřujícího vliv následných škod se tedy jeví jako nedostatečné a není na straně 

bezpečnosti.   Pokud budeme uvažovat provoz v uhelné elektrárně, u kterého jsou následné škody 

způsobené požárem taxativně obtížně stanovitelné,  je tedy pro stanovení  hodnoty součinitele k7 

správnější použít podrobný výpočet (rov. 6.2.5) [4]. Pro následné modelové výpočty jsou hodnoty 

přímých a následný škod stanoveny na základě zkušeností z výstavby nového zdroje v Elektrárně 

Ledvice.  Pro další  výpočty bude uvažován dopravníkový most  s  ocelovou nosnou konstrukcí  a 

opláštěním z trapézového plechu. V prvním případě bude počítáno s přítomností jednotky požární 

ochrany podniku (v České republice jsou jednotkou požární  ochrany vybaveny všechny uhelné 

elektrárny), koeficient š1 bude snížen o 20%,  u druhého výpočtu bude dopravníkový most vybaven 

stabilním hasicím zařízením, a také bude počítáno s jednotkou požární ochrany podniku, a tedy 

koeficient  š1 bude  snížen  o  10%.  V  obou  případech  je  potom  instalována  elektrická  požární 

signalizace.
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Výpočet 1

k7 = 1+ 
š2
š1 (6.2.5)

š1 pravděpodobné přímé škody v Kč : 20 mil . 0,2= 4 mil

š2 pravděpodobné následné škody v Kč : 20 mil

k7 = 1+ 
20
4

k7 = 6

p1 = 1 k5 = 1,0

c = 0,8 k6 = 1,0

p2 = 0,1 k7 = 6

S = 2000 m2

P1 = 1,0 . 0,8=0,8

P2 = 0,1 . 2000 . 1,0 . 1,0 . 6 = 1200

P2max = (5 . 104/0,8 - 0,1)2/3 = 1575

Smax = 
1575

0,1.1,0 .1,0 .6 = 2625 m2

Smax > S

Výpočet 2

k7 = 1+ 
š2
š1

š1 pravděpodobné přímé škody v Kč : 20 mil . 0,1 = 2 mil

š2 pravděpodobné následné škody v Kč : 20 mil

k7 = 1+ 
20
2

k7  = 11

p1 = 1 k5 = 1,0
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c = 0,5 k6 = 1,0

p2 = 0,1 k7 = 11

S = 2000 m2

P1 = 1,0 . 0,5 = 0,5

P2 = 0,1 . 2000 . 1,0 . 1,0 . 11 = 2200

P2max = (5 . 104/0,5 - 0,1)2/3 = 2154

Smax = 
2154

0,1.1,0 .1,0 .11 = 1959 m2

Smax <  S !!

Jak je vidět z výpočtů, je důležité nejen vhodně zvolit požárně bezpečnostní zařízení [33], ale 

také délku dopravníkového mostu. Při snaze minimalizovat ekonomické ztráty je vhodné dlouhé 

mosty rozdělit do více požárních úseků. To však sebou přináší další požadavky na ochranu prostupů 

dopravníkového pasu požárně dělící konstrukcí.

6.2.2 Přesypné věže

Přesypné věže jsou technologickým zařízením, které se nachází na dopravní cestě uhlí mezi 

skládkou  paliva  a  kotlem.  Slouží  k  rozdělení  dopravníkových  mostů  na  kratší,  technologicky 

přijatelnější úseky, k přesypu uhlí v rámci elevace dopravní cesty a k případnému řízení dopravní 

cesty a rozdělení dopravy různými směry.  U nových zařízení bývá nosná konstrukce z pravidla 

ocelová, příhradová, opláštění z trapézového plechu, zateplené. Pokud je zateplení realizováno z 

minerální vaty, můžeme všechny konstrukce hodnotit jako DP 1, a tedy celý konstrukční systém 

jako nehořlavý. Půdorysně bývají věže čtvercového, nebo obdélníkového tvaru, konstrukční výška 

pak  zhruba  20  m.  Jednotlivé  výškové  úrovně  jsou  provedeny  jako  technologické  lávky,  nebo 

podlaží a neposuzují se jako podlaží užitná. Také zde není uvažováno s trvalým pracovním místem.

Přesypné věže mají v systému zauhlování tvořit samostatné požární úseky a je na ně pohlíženo 

jako na otevřené technologické zařízení [4]. Stanovuje se tedy pouze ekonomické riziko (rov. 6.2.1, 

6.2.2, 6.2.3, 6.2.4) a je nutné zhodnotit prostup dopravníkového pásu požárně dělící konstrukcí. Při 

výpočtu  ekonomického  rizika  je  uvažováno  s  vybavením  prostoru  věže  elektrickou  požární 

signalizací a zásahem jednotky HZS podniku v časovém pásmu H1 do 7 minut. Reprezentativní 
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plocha požárního úseku byla určena dle vyskytujících se rozměrů v Elektrárně Ledvice. Pro výpočet 

je  opět  použito  podrobnější  řešení  součinitele  k7  vyjadřujícího  následné škody při  požáru  (rov. 

6.2.5).

P1 = p1 . c

P1 = 1 . 0,8 = 0,8

k7 = 1 + 
š2
š1

š1 = 5 mil . 0,2 = 1,0 mil

š2 = 20 mil

k7 = 1+ 
20
1 = 21

P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7

p2  = 0,1 k6 = 1,0

S = 425 k7 = 21

k5 = 1   

P2 = 0,1 . 425 . 1 . 1 . 21 = 892,5

P2max  ≤  (5 . 104/P1 - 01)2/3

Smax = 
P2

p2 . k5 . k6 . k7

Smax = 
1575

0,1.1.1 .21 = 750

Smax ≥  S

Z výpočtu je patrné, že přesypná věž navržená dle výše uvedených požadavků, včetně instalace 

požárně bezpečnostního zařízení, vyhovuje z hlediska požární bezpečnosti stavby hodnocené podle 

předpisu [4]. Dalším požárně bezpečnostním zařízením které může zamezit rozvoji požáru a snížit 

tak  případné škody  je  samočinné sprinklerové  stabilní  hasicí  zařízení,  instalované přímo  nad 

dopravníkovými pasy.
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6.2.3 Drtící stanice

Drtící stanice je v celém systému zauhlování nejsložitějším a nejdůležitějším dopravním uzlem. 

Dochází zde nejen ke směrování uhlí do kotelny, ale také k jeho úpravě na požadovanou frakci. 

Konstrukce bývá nejčastěji ocelová, opláštění pak z trapézového plechu, případně z fasádních kazet 

s vloženou tepelnou izolací. Rozměry stanice jsou z pravidla značné, např. v Elektrárně Ledvice 

jsou konkrétní rozměry 49,5 x 22 m, výška je 25 m. Vlastní prostory drtící stanice bývají rozděleny 

na několik částí,  a to s  ohledem na velikost a  složitost  zauhlování,  a také podle požadavků na 

umístění technologie (např.  technologický prostor, velín,  elektrorozvodny, výměníkové stanice a 

pod.). Výškové dispoziční  uspořádání je pomocí vestavěných technologických lávek a podlaží, 

které však s ohledem na své konstrukční provedení nejsou považována za podlaží užitná.

Z hlediska požární bezpečnosti je nejkritičtější technologický prostor drtící stanice. Nacházejí 

se zde nejen dopravníkové pasy, dopravní potrubí prachu, ale také zejména drtiče uhlí, které mají 

zajistit  úpravu dopravovaného  materiálu  na  požadovanou frakci.  Toho se  docílí  použitím např. 

kladivových drtičů Aubema typ 1214/14-14, které jsou v počtu dvou kusů umístěny v drtící stanici  

Elektrárny  Ledvice.  Jsou  usazeny  na  vlastním  železobetonovém  bloku  ve  výšce  +  5,35  m. 

Železobetonový  blok  není  spojen  s  budovou,  a  tak  je  zabráněno  přenesení  vibrací  do  ocelové 

konstrukce. Drtiče mají výkon 150 t/h. Vstupní velikost dopravovaného uhlí je 0–40 mm, po úpravě 

dosahuje požadovaných rozměrů 0–6 mm. Uhlí je uvnitř drtiče drceno pomocí kladiv, které vrhají 

palivo proti výstupkům mlecí stěny drtiče, odkud je odráženo zpět proti kladivům. Tento proces je 

neustále opakován a dopad částí drceného materiálu proti sobě zmenšuje materiál až na požadované 

rozměry.  Pohon rotoru  každého  drtiče  je  zajištěn  jedním elektromotorem o  výkonu  200  kW a 

převodem klínových  řemenů,  který  je  opatřen  bezpečnostním krytem.  Plynulý  rozběh  drtiče  je 

pomocí softstartéru. Smysl otáčení rotoru drtiče je třeba pravidelně měnit (cca každých 400 hodin), 

aby bylo zajištěno rovnoměrné opotřebení kladiv. Provedeni drtiče, včetně jeho příslušenství, musí 

odpovídat povaze zpracovávaného materiálu a splňovat veškeré  požadavky na zařízení pracující v 

prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu hořlavých prachů. 

Jak už bylo uvedeno, je drtící stanice nejdůležitějším článkem celého systému zauhlování. Při 

jejím vyřazení z provozu (např. vlivem požáru) se zastaví doprava uhlí do kotle. Do drtící stanice 

jsou přivedeny i záložní mosty, ze stanice do kotelny však již vede obvykle jen jeden most se dvěma 

pasy. Následné škody vlivem vyřazení drtící stanice z provozu mohou být tedy značné. Pro provoz 

velikosti Ledvické elektrárny se při přerušení dodávky uhlí do kotle počítá s denní ztrátou zhruba ve 

výši 5–6 mil. Kč.
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Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že na drtící stanici už nelze pohlížet jako na 

otevřené technologické zařízení (jak je tomu u dopravníkových mostů a přesypných stanic), ale je 

nutné provést posouzení jako plnohodnotného stavebního objektu a stanovit veškeré požadavky na 

požární bezpečnost [4]. Následně bude proveden kontrolní výpočet pro technologický prostor drtící 

stanice, který bude uvažovat výše uvedené rozměry stanice se zabezpečením elektrickou požární 

signalizací. Předpokládané parametry pro následují výpočet tedy jsou :

– rozměry požárního úseku jsou šířka 22 m, délka 49,5 m, světlá výška 25 m,

– jednopodlažní požární úsek, nehořlavý konstrukční systém, obvodový plášť bez otvorů,

– skupina výrob a provozů 4 [4], 

– nahodilé požární zatížení je tvořeno

a) dopravovaným materiálem (hmotnost stanovena na základě délek dopravníkových pásů a 

jejich přepravní kapacitě) 

b) uhelným prachem (vrstva 5 mm na celé půdorysné ploše požárního úseku)

c) dopravníkovými pásy (rozměry odvozeny od provozu Elektrárny Ledvice),

– jednotka požární ochrany podniku zasáhne do 7 minut  (přítomnost jednotky HZS podniku 

ve všech elektrárnách skupiny ČEZ), 

– požární úsek je vybaven elektrickou požární signalizací (instalováno v Elektrárně Ledvice),

– pravděpodobné přímé i následné škody jsou uvažovány hodnotou 100 mil. Kč.

Uvedené hodnoty pro stanovení nahodilého požárního zatížení jsou uvažovány značně na straně 

bezpečnosti.  V  rámci  technologie  nebude  nikdy  docházet  k  zaplnění  a  spuštění  všech 

dopravníkových pasů,  a  také s  ohledem na  protivýbuchovou ochranu nedojde k usazení  5  mm 

vrstvy prachu.

Dopravovaný materiál 

Nejčastějším dopravovaným materiálem v rámci zauhlování je hnědé energetické uhlí.  Při délce 

pasů 276 m, šířce 1 m a maximálním přepravním výkonu pásové dopravy 83,3 kg.m-1, je celková 

hmotnost přepravovaného materiálu v rámci požárního úseku 22 990,8 kg.

Uhelný prach

V rámci technologie jsou používány odsávací zařízení, a také je prováděna pravidelná údržba a 

úklid. Přesto je pro nejnepříznivější případ uvažováno se souvislou vrstvou hnědouhelného prachu v 
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tloušťce 5 mm na celé ploše požárního úseku. Hmotnost vrstvy usazeného prachu je tedy stanovena 

na 32 472 kg.

Dopravníkový pás

Délky  a  šířky  dopravníkových  pásů  jsou  odvozeny  od  technologie  drtící  stanice  v  Elektrárně 

Ledvice. Délka pásů je 276 m, šířka stanovena jednotně 1 m. Při průměrné hmotnosti pryžového 

dopravníkového pásu 16,2 kg.m-2 je hmotnost pásů v požárním úseku 4471,2 kg.

Pro výpočet byla použita aplikace tabulkového editoru. Dále jsou uvedeny pouze výsledky a 

rozhodující údaje. Celý výpočet je součástí elektronické přílohy.
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P1 0,8
P2 1190,64

P1 max 1,32
P2 max 1575

Smax 1432

S=  1082,40
pn=  23,03
ps= 0
p= 23,03
hs= 25

Stupeň požární bezpečnosti
k5 1
k6 1
k3 4,31
k7 11
k8 0,42
Sk 4664
Fo 0,005
tau e 20,68
stupeň 8,62 I

uhlí uhelný prach dopravník
Mi 22990,8 3247,2 4471,2
Ki 0,597 1,31 1,55
S 1082,4 1082,4 1082,4
pn 12,68 3,94 6,41



Výpočtem pro uvedené parametry bylo tedy stanoveno, že se drtící stanice zařazuje do prvního 

stupně požární bezpečnosti. S ohledem na použití snižujícího součinitele Δ c1  (vliv EPS a zásahu 

jednotek  PO)  je  stanoven  požadavek  na  požární  odolnost  stavebních  konstrukcí  zajišťujících 

stabilitu  objektu  pro  poslední  nadzemní  podlaží  (jednopodlažní  objekt)  na  15  minut  [4].  Pro 

zjednodušené posouzení ocelové nosné konstrukce lze uvažovat s kritickou teplotou oceli pro hlavní 

sloupy 500 ºC a pro zavětrování a střešní konstrukce 560  ºC  [5].  Pro uvedené kritické teploty 

nechráněných ocelových konstrukcí a pro požární odolnost 15 minut je na základě tabulky 5 [38] 

nutné použít prvky, které mají hodnotu součinitele průřezu Am/V (obvod průřezu/průřezová plocha) 

menší nebo rovnu 75 resp. 100 (např. I 400, I 550). Pro stanovení přesnějších hodnot a rozměrů celé 

nosné konstrukce,  a tím hospodárnějšího návrhu, je nutné provést  statické posouzení  na účinek 

zatížení při požární situaci podle Eurokódů (ČSN EN 1993-1-2).  Přesnými výpočty s uvažováním 

konstrukce objektu jako celku a přesným statickým posouzením se stanoví charakteristické teploty 

dosažené v požadovaném čase (např. R 15) v jednotlivých průřezech vystavených účinkům požáru, 

případně pravděpodobnému (parametrickému) požáru. Jedná se nejen o hlavní nosné prvky, ale také 

o  paždíky,  vzpěry  a  další  prvky  zavětrování.  Je  důležité,  aby  při  porušení  některých  prvků 

zavětrování příčinou požáru nedošlo ke zřícení celé nosné konstrukce. Stejné požadavky na nosnou 

konstrukci budou v případě, že při posouzení konkrétního objektu dojde k zařazení drtící stanice do 

II. stupně požární bezpečnosti.

   

Tab. 5 Hodnoty požární odolnosti nechráněných ocelových sloupů a nosníků [38]

Při  dosazení  přesnějších  hodnot  pro  výpočet  požárního  zatížení  stanovených  využitím 

technologie, vynechání součinitele Δ c1 (vliv EPS a zásahu jednotek PO) a zachování stejné hodnoty 

součinitele  k7,  dosáhneme  také  hodnoty  stupně  požární  bezpečnosti  I,  a  také  mezní  rozměry 

požárního úseku nebudou překročeny. Zde jsou pak hodnoty požární odolnosti ocelové konstrukce 

pouze doporučené.  Předpokládané parametry pro následují výpočet tedy jsou :

– rozměry požárního úseku jsou šířka 22 m, délka 49,5 m, světlá výška 25 m,

– jednopodlažní požární úsek, nehořlavý konstrukční systém, obvodový plášť bez otvorů,
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Požární odolnost R [min]

50 75 100 125 150 200 300 400
0,78 20 16 14 12 11 9 8 6
0,58 24 18 15 14 12 11 9 7

Kritická 
teplota oceli

Stupeň 
využití 
průřezu

Součinitel průřezu Am/V [mˉ¹]

500 ºC
560 ºC



– nahodilé požární zatížení je tvořeno

a) dopravovaným materiálem (hmotnost stanovena na základě 1/3 délek dopravníkových 

pásů a jejich přepravní kapacitě) 

b) uhelným prachem (vrstva 1 mm na celé půdorysné ploše požárního úseku)

c) dopravníkovými pásy (rozměry odvozeny od provozu Elektrárny Ledvice),

– požární úsek NENÍ vybaven elektrickou požární signalizací, 

– NENÍ uvažováno s jednotkou požární ochrany podniku se zasáhne do 7 minut,

– pravděpodobné přímé i následné škody jsou uvažovány hodnotou 100 mil. Kč.
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S=  1082,40
pn=  11,43
ps= 0
p= 11,43
hs= 25

Stupeň požární bezpečnosti
k5 1
k6 1
k3 4,31
k7 11
k8 0,42
Sk 4664
Fo 0,005
tau e 12,82
stupeň 5,34 I

P1 max 1,32
P2 max 1357

Smax 1234

uhlí uhelný prach dopravník
Mi 7663,6 649,44 4471,2
Ki 0,597 1,31 1,55
S 1082,4 1082,4 1082,4
pn 4,23 0,79 6,41



Pro výpočet a stanovení podmínek požární bezpečnosti drtící stanice, je vždy nutné vycházet z 

konkrétních  návrhů  a  požadavků  technologie.  Zejména  pak  z  velikosti  objektu,  obsazení 

technologie,  množství dopravovaného materiálu a pravděpodobném výskytu uhelného prachu. Z 

výše uvedených výpočtů a již realizovaných staveb vyplývá, že je možné navrhnou drtící stanice v 

I., maximálně pak ve II. stupni požární bezpečnosti s požadavkem na odolnost nosné konstrukce 15 

minut, a to v některých případech i bez požárně bezpečnostních zařízení. Pro výstavbu tedy může 

být použito i ocelové nosné konstrukce. 

6.3 Elektrická požární signalizace

Systém elektrické požární signalizace (EPS) slouží především k včasnému zjištění a signalizaci 

vzniklého požáru. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předávání informací 

o  nastalé  situaci  osobám  určeným  k  provedení  požárního  zásahu,  případně  uvádí  do  činnosti 

zařízení,  která  brání  šíření  požáru  a  napomáhají  jeho  zdolávání  [1].  Zařízení  EPS  se  skládá  z 

ústředen, hlásičů požáru a doplňujících zařízení, což vytváří ucelený systém akustické a optické 

signalizace vzniklého požáru. Tento systém dále může [1, 13]:

– rozšiřovat informaci o vzniklé požárně nebezpečné situaci na předem určená místa,

– ovládat zařízení, která brání šíření požáru, usnadňují, případně přímo provádějí protipožární 

zásah,

– vydávat signály pro ovládání technologických zařízení, případně jejich odstavení z provozu.

Pro účinný a spolehlivý provoz systému EPS jsou pak nezbytně nutné následující podmínky [1, 13]:

– výběr vhodného a spolehlivého zařízení, a to především s ohledem na prostředí a konkrétní 

podmínky instalace,

– správné navržení systému, jeho instalace a uvedení do provozu,

– zodpovědné provozování, pečlivá údržba a pravidelný a odborný servis.

V rámci provozu zauhlování je zejména důležitý výběr vhodného systému, a to s ohledem na 

charakter prostředí.  Nejdůležitější  je zvolení  správného typu hlásičů,  které  zajistí  bezporuchový 

přenos signalizace s minimem planých poplachů. Hlavními faktory prostředí které ovlivňují funkci 

a spolehlivost systému EPS jsou v provozech dopravy uhlí:

– prach,

– teplo,
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– vibrace,

– dispoziční uspořádání (zejména pásové dopravníky a dopravníkové mosty).

Specifickým požadavkem na činnost EPS je zastavení dopravníkových pasů z důvodu ochrany před 

přenesením požáru do sousedního požárního úseku. Je proto nutné navrhnout vhodný typ hlásiče, 

který  bude  schopen  detekovat  také  případnou  změnu  teploty  nad  limitní  mez  nebo  její  růst 

rychlejším tempem než bylo předem definováno. Současně je však třeba předcházet příliš velkému 

počtu planých poplachů, které by mohly neúměrně  zvyšovat náklady na provoz a v konečné fázi 

vést i k ignorování skutečného požárního poplachu, a to jak obsluhujícím personálem, tak v tom 

nejnepříznivějším případě i jednotkou požární ochrany.

Systém elektrické požární signalizace jako vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení [33], musí 

být instalováno jako ucelený výrobek, který má příslušnou certifikaci podle platné legislativy [37]. 

Musí být certifikovány jednotlivé komponenty a zároveň systém EPS jako celek. Prohlášením o 

montáži,  funkční  zkouškou  a  zkouškou  provozuschopnosti  pak  dodavatel  potvrdí,  že  splnil 

požadavky projektové dokumentace a podrobnější dokumentace výrobce konkrétního typu. Je tedy 

patrné,  že  v  podstatě  nelze  kombinovat  několik  systémů  od  různých  výrobců,  pokud  taková 

kombinace není výslovně povolena. V rámci komplexního návrhu je tedy uvažován jeden konkrétní 

výrobce, který výše uvedené požadavky splňuje.

6.3.1 Ústředna EPS

Ústředna EPS je základním ovládacím prvkem systému. Zajišťuje nepřetržité napájení hlásičů a 

dalších prvků EPS, vyhodnocování signalizace hlásičů, ovládání připojených zařízení a kontrolu 

provozuschopnosti.  Umístění  ústředny  je  dáno  zejména  normativními  požadavky  [6],  ale  také 

dispozičním uspořádáním a  provozními  podmínkami.  Systémy dopravy uhlí  jsou  technologická 

zařízení, ve kterých se nevyskytují ani trvalá a obvykle ani dočasná pracovní místa. Součástí celého 

provozu jsou však prostory velínu, nebo dozoru, ve kterých pracovníci závodu provádějí monitoring 

zauhlování. Zde je tedy provozně zaručena přítomnost trvalé obsluhy, a proto je vhodné a někdy 

také nezbytné,  umístit  ústřednu EPS právě do těchto prostor.  S ohledem na celkovou koncepci 

střežení se zde může nacházet pouze vedlejší ústředna,  přičemž hlavní ústředna spolu s dalšími 

monitorovacími a ovládacími prvky, je umístěna v některé jiné části závodu. Vždy však musí být 

zajištěny  základní  požadavky  na  trvalou  obsluhu,  případně  dostupnost  ústředny  z  venkovních 

prostor, nebo chráněných únikových cest  [6].  Vzhledem k již zmíněným pracovním a provozním 

podmínkám je  v  rámci  detekce  a  ověření  hlášení  poplachů  signalizovaných  ústřednou  důležité 
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navrhnout  vhodné nastavení  časů T1 a  T2   [6],  kterými se stanoví  určená činnost  obsluhujícího 

personálu.

Počet a umístění hlavních a vedlejších ústředen je dán velikostí střeženého areálu, dispozičním 

řešením budov a technologií a provozními podmínkami. Při větším počtu ústředen je často nezbytné 

jejich propojení a svedení  signálu do hlavní ústředny,  umístěné zpravidla v centrální ohlašovně 

požáru nebo na požární stanici Hasičského záchranného sboru podniku. Toto propojení by mělo být 

provedeno  zejména  optickými  kabely,  aby  se  zamezilo  případným  poruchám  a  indukčním 

smyčkám. V případě rozlehlého areálu se zde s výhodou využívá pultů centralizované ochrany, do 

kterých  jsou  pomocí  zařízení  dálkového  přenosu  svedeny signály  od  jednotlivých  objektových 

ústředen. Vždy musí být přeneseny informace minimálně v rozsahu „POŽÁR“, „PORUCHA“ a 

adresa objektu. Tyto automatické přenosové cesty jsou trvale monitorovány a jakákoliv porucha je 

ihned signalizována buď na ústředně, nebo na pultu.

Ústředna EPS musí především vyhodnotit signály došlé od automatických nebo manuálních 

hlásičů  a  následně  pomocí  vstupně  -  výstupních  modulů  ovládat  další  instalovaná  požárně 

bezpečnostní zařízení, technologické zařízení, případně zastavit dopravníkové pasy. 

6.3.2 Hlásiče EPS

Hlásiče požáru sledují, měří a případně i vyhodnocují fyzikální parametry a jejich změny, které 

provázejí vznik požáru [1]. Můžeme je rozdělit na základě mnoha faktorů a hledisek, jako např. :

– automatické, nebo manuální,

– podle pokryté oblasti – bodové, liniové/lineární, 

– podle fyzikální funkce – ionizační, optické, tepelné, tlakové, odporové, kombinované atd.,

– podle sledovaného parametru – kouřové, teplotní, vyzařování plamene, speciální,

– podle  způsobu  vyhodnocení  –  maximální,  diferenciální  (gradientní),  kombinované, 

inteligentní,

– podle časové reakce – se zpožděním, bez zpoždění.

V provozu dopravy uhlí najdou své místo jak manuální, tak automatické hlásiče. Pokud není 

uvažováno s trvalým, ale pouze např. s občasným pracovním místem, je důležitá zejména instalace 

automatických hlásičů.  Jak už  bylo uvedeno výše,  na  hlásiče EPS jsou vzhledem k charakteru 

prostředí  a  provozu  kladeny  vysoké  požadavky.  Správným  výběrem  je  nutné  minimalizovat 
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možnost planých poplachů, a to opět především s ohledem na dispoziční uspořádání,  rozlehlost 

jednotlivých objektů a absenci trvalých pracovních míst. 

V prostoru  dopravníkových pasů  je  největší  problém prach a  pohybující  se  uhlí,  které  tak 

ohnisko požáru přesouvá ve směru pohybu pasu, a to rychlostí cca 1,6 -  5 m/s. Také je nutné vzít v 

úvahu,  že  plamenné  hoření  materiálu  větší  intenzity  je  v  daných  podmínkách  velmi 

nepravděpodobné, případně nastává po delším čase. 

V prostorách přesypných věží, drtících stanic, případně kotelen, může být problém střežení ve 

velkých rozměrech objektů a instalaci technologie. Dále pak musí být vybaveny hlásiči odolnými 

vůči prachu a otřesům. 

Základní požadavky na funkci hlásiče EPS jsou v zauhlovacích systémech tedy :

– detekce v přesypných věžích, drtících stanicích a administrativních prostorách,

– detekce nad pásovými dopravníky a v zauhlovacích mostech,

– detekce u prostupů dopravníkových pásů požárně dělící konstrukcí.

Umístění  vlastních  hlásičů  je  pak  výsledkem zvolených priorit.  To se  týká  především prostorů 

zauhlovacích  mostů  a  střeženi  pohybujícího  se  uhlí.  Variantně  lze  řešit  střežení  nad  celým 

dopravníkem,  nebo  u  kratších  pásů  pouze  v  kritických  místech,  jako  je  přesyp,  nebo  prostup 

požárně dělící konstrukcí. 

Na základě posouzení parametrů jednotlivých hlásičů, podmínek provozu a prostředí a také 

zkušeností  z  existujících  elektrárenských  a  důlních  provozů,  se  jako  nejvhodnější  jeví  použití 

teplotních hlásičů, a to jak bodových, tak lineárních (liniových), případně kombinovaných, vždy 

však s možností detekce tepla, a to zejména kvůli přítomnosti prachových částic. Bodové hlásiče 

jsou vhodné instalovat  v  místech  prostupu dopravníku požárně  dělící  konstrukcí,  v  přesypných 

věžích  a  drtících  stanicích.  Liniové  hlásiče  se  pak  instalují  k  ochraně  dopravníkových  pasů, 

především v dopravníkových mostech, případně i v přesypných věžích, drtících stanicích a dalších 

provozech, kterými dopravníkové pasy vedou.

Instalace hlásičů (stejně jako celého systému EPS) je závislá na normativních požadavcích [2] a 

podrobnější dokumentaci jednotlivých výrobců. V současné době je jedním z vrcholných systémů 

zařízení  firmy Siemens (použité  např.  také  v JE Dukovany,  UE Ledvice).  Následně bude tedy 

zhodnoceno použití právě výrobků Siemens [31].
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Teplotní hlásiče bodové 

Hlásiče teplot jsou obecně považovány za nejméně citlivé z dostupných druhů hlásičů. Mají 

však  větší  odolnost  k  nepříznivým  podmínkám  okolního  prostředí.  Hlásiče  s  diferenciálními 

algoritmy jsou vhodnější tam, kde jsou okolní teploty nízké nebo kolísají pomalu, zatímco hlásiče 

maximální jsou vhodnější tam, kde okolní teplota kolísá rychleji v krátkých intervalech [2]. Existuje 

několik  tříd  hlásičů  teplot  které  závisí  na  konkrétních  charakteristikách  např.  diferenciální, 

maximální, pro speciální aplikace (A1, A2, B, C, D, E, F, G). Hlásiče mohou být dále označeny v 

závislosti na typu reakce doplňkovým označením S nebo R [10]. 

Obecné charakteristiky hlásičů Siemens Sinteso -  S LINE (obr. 5) :

– Vysoká odolnost proti  vlivům okolí  a rušení jakými jsou např.  prach,  vlákna,  hmyz,  vlhkost, 

extrémní  teploty,  elektromagnetické  rušení,  korozivní  páry,  vibrace,  syntetické  aerosoly  a  

netypické příznaky požáru.

– Odolnost vůči nárazům, tamper ochrana.

– Zpracování signálu pomocí ASAtechnologyTM ('Advanced Signal Analysis').

– Vlastnosti detekce závislé na času a procesu.

– Potvrzená a testovaná odolnost vůči rušení od silových částí elektrické instalace.

– Chráněná elektronika, vysoce kvalitní komponenty.

– Sofistikované hlídání senzoru a elektroniky.

– Redundantní, vysoce kvalitní systém senzoru.

– Vestavěný indikátor aktivace (AI), viditelný po úhlem 360°.

– Vestavěný oddělovač pro zkrat linky.

– Pro všechny typy hlásičů se lze použít jeden typ patice.

Pro dopravníkové mosty v místě prostupu požárně dělící konstrukcí,  a to ve směru pohybu 

dopravníku jsou tedy nejvhodnější:

     Teplotní hlásič Siemens Sinteso – S LINE FDT241, ASA

– Vyhodnocuje jak dosažení nastavené prahové hodnoty teploty, tak i rychlost nárůstu teploty 

v čase pomocí vyhodnocovacího algoritmu s ASAtechnology uloženého v mikroprocesoru 

hlásiče.

– Hlídání místností a technologií, kde v případě požáru dojde k rychlému nárůstu teploty nebo 
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kde nelze použít jiný typ hlásiče.

– Vybaven dvěma redundantními teplotními senzory; při výpadku jednoho z nich je zachována 

vysoká kvalita detekce.

– Komunikace s ústřednou po hlásičové lince FDNet. 

                                   Obr. 5 hlásiče Siemens Sinteso – S LINE [31]    

     Pro přesypné věže a drtící stanice je nejvhodnější:

     Multikriteriální (kombinovaný) hlásič  Siemens Sinteso – S LINE FDOOT241 - 9 neutrální

      ASA

– Představuje  kombinaci  opto-kouřové  detekce  (dva  senzory)  a  detekce  nárůstu  teploty; 

získané  signály  jsou  zpracovávané  pomocí  algoritmu  s  ASA technology  uloženém  v 

mikroprocesoru hlásiče a fuzzy logiky.

–  Včasné varování před požáry s výskytem plamene včetně pevných a kapalných materiálů a 

doutnajícími požáry.

–  Pomocí softwaru lze hlásič nastavit jako multikriteriální, kouřový, nebo teplotní.

– Komunikace s ústřednou po hlásičové lince FDNet, nebo pomocí kolektivní linky.

Bodové  hlásiče  Siemen  Sinteso  jsou  vybaveny patentovanou  technologií  ASA.  V hlásičích 

požáru využívajících metodu ASA technology jsou jednotlivé vstupní signály rozkládány na složky, 
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jejichž hodnoty se v reálném čase při použití pokročilých vyhodnocovacích algoritmů porovnávají s 

předem uloženými vzorky. Vyhodnocení lze přesně nastavit podle očekávaných provozních vlivů, a 

zohlednit tak specifická místní rizika a možné rušivé vlivy, jako například výskyt prachu, páry nebo 

plynů vznikajících při svařování. Zařízení využívající metodu ASA technology tak dokáží velmi 

spolehlivě a rychle detekovat požár při minimální četnosti falešných poplachů. Dalším přínosem 

této metody je možnost přepínat mezi několika vzorky signálu uloženými v hlásiči. Systém může 

měnit  citlivost  podle  měnících  se  podmínek  –  například  u  hlásiče  požáru  umístěného  ve 

znečištěném průmyslovém prostřední  lze  zvýšit  jeho citlivost  na  noční  dobu nebo víkend,  kdy 

výrobní linky nepracují. 

Teplotní hlásiče lineární (liniové)

Liniové  teplotní  detektory  reagují  na  zvýšení  teploty  podél  teplocitlivého  kabelu  buď 

metalického,  nebo  optického.  Přitom  vycházejí  z  jednoho  ze  čtyř  základních  principů,  a  to 

digitálního, analogového, světlovodného a pneumatického [13]. Vyhodnocovací jednotka umožňuje 

změřit  teplotní  profil  podél  celého  vlákna  senzorového  kabelu.  Délka  senzorového  kabelu  v 

aplikacích se podle způsobu provedení a konkrétního výrobce pohybuje v délkách až 4 000 m. Pro 

různé účely (vyhlášení poplachu, aktivace požárně bezpečnostních zařízení apod.) lze kabel rozdělit 

do jednotlivých zón, které lze definovat libovolně i se vzájemnými překryty. Každé zóně lze přiřadit 

konkrétní  poplachové parametry a  výstupy.  Poplach je  přenášen s  přesnou informací  o  lokalitě 

požáru, jeho velikosti a směru šíření  [2].  Pro střežení pásových dopravníků vyvinula společnost 

Siemens systém s označením FibroLaser II, který lze instalovat v souladu s požadavky v celé délce 

pasů, nebo na kritických místech (např. přesyp uhlí), nebo v objektech kotelen či drtících stanic 

[15].

Obecné charakteristiky liniového hlásiče FibroLaser II. (obr. 6) :

– Spojitá detekce v rámci cele délky pásového dopravníku díky lineárnímu měřeni teploty.

– Monitorováni až 4 km délky pásového dopravníku jedním kontrolerem FibroLaser II.

– Možnost realizace redundantniho řešeni detekce.

– Detekce odkloněného a vyzařovaného tepla zaručuje spolehlivou detekci požáru v místě jeho

    vzniku, dokonce i v případě silného proudění vzduchu například při instalaci ve venkovním

    prostředí.
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– Požární poplach s přesnou indikaci lokality; informace ohledně velikosti a směru šířeni požáru

   jsou ihned k dispozici pro zásahové jednotky.

– Přenos údajů o vývoji požáru pomoci standardního interface do poplachových a ovládacích

    systémů.

– Opticky senzorový kabel s trubičkou z nerezavějící oceli a bezhalogenovým opláštěním poskytuje

    maximální imunitu vůči vlivům prostředí instalace, jakými jsou vlhkost, teplo, chlad a koroze.

– Senzorový kabel bez kovových části pro aplikace s např. elektromagnetickým rušením.

– Opticky senzorový kabel lze snadno instalovat a je zcela bezúdržbový.

Pro ochranu dopravníkových pasů  v jejich celé délce (i po zaústění do přesypných věží nebo 

drtících stanic) je tedy nejvhodnější:

     Lineární detekční systém FibroLaser II. 

– Nejvhodnějším senzorovým kabelem pro dopravníkové pasy je z nabízených možností typ 

SWLT4PA a SWLT4FRNC.

– SWLT4PA a  SWLT4FRNC  jsou  vybaveny  trubičkou  z  nerezavějící  oceli,  která  chrání 

optická vlákna, a opletem z nerezavějících drátů.

– Rozdíl  obou  kabelů  je  v  použitém  materiálu  opláštění,  zákazník  si  může  vybrat  mezi 

polyamidem a FRNC (oheň retardující, nekorozivní). Polyamidové opláštěni má výhodu ve 

snazší manipulaci a ve vyšším odporu pláště, zatím co v případě FRNC je zaručeno, že 

opláštění nezačne hořet.

– Přesná pozice detekčního kabelu v tepelné elektrárně závisí na možnostech jeho instalace a 

na  přáni  uživatele.  Pro  pásové  dopravníky  je  doporučováno  umístit  detekční  kabel  co 

nejblíže k očekávanému místu zahořeni (nad pas, vedle pasu, pod válečky).

– Určeni  přesné  pozice  detekčního  kabelu  je  nutné  konzultovat  s  uživatelem,  v  každém 

případě  však  musí  mít  detekční  kabel  přímou  viditelnost  na  zdroj  tepla.  Základním 

pravidlem tedy je, že detekční kabel musí přímo “vidět” požár nebo horké místo, a že tedy 

nesmí být mezi nimi žádná překážka !

– Rozdělení  systému  zauhlování  do  jednotlivých  zón,  a  to  na  základě  technologického  a 

dispozičního uspořádání.

– Poplachové parametry nastavit tak, že pokud maximální teplota v zóně překročí nastavenou 
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hodnotu  dojde  k  signalizaci  poplachu.  Tato  teplota  může  byt  nastavena  jako  první 

poplachový parametr, nebo k signalizaci dojde pokud maximální teplota v zóně překročí 

průměrnou teplotu v zóně o nastavenou maximální hodnotu. Maximálně přípustný rozdíl 

mezi T max a průměrem v zóně je druhým poplachovým parametrem.

   Obr. 6 Kabel SWLT 4 [15]

Jak již  bylo uvedeno,  je  možné volit  ochranu dopravníků pouze pomocí  bodových hlásičů 

(kratší  pásy),  nebo  lineárním teplotním kabelem.  V krajním případě  kombinací  obou  systémů. 

Rozhodujícím faktorem je technologické a dispoziční uspořádání, požadavky na ovládání dalších 

zařízení,  a  také  ekonomické  a  finanční  požadavky  a  možnosti  investora.  Jako  komplexní  a 

spolehlivé  řešení  pro  detekci  požáru  dopravníkového  pasu  se  v  praxi  ukazuje  instalace 

teplocitlivého kabelu po celé délce pasu, spojeného s instalací detekce jisker.

Tlačítkové hlásiče 

Tlačítkové  hlásiče  jsou  určeny  pro  okamžité  použití  při  zpozorování  požáru  osobami, 

vyskytujícími se v daném prostoru (ruční aktivace poplachu). V systému zauhlování a při absenci 

trvalých pracovních míst, může být použití těchto typů hlásičů považováno za minoritní, ale v rámci 

komplexního řešení ostrahy je jejich instalace nezbytná.  Výběr typu pak v podstatě nezáleží na 

jejich umístění, tzn. že v celém systému zauhlování mohou být použity stejné typy tlačítkových 

hlásičů [31].

Obecné charakteristiky tlačítkových hlásičů Siemens Sinteso (obr. 7) :

– Chráněná elektronika.

– Vestavěný indikátor aktivace (LED).

– Vestavěný oddělovač linky.

– Dvoubarevná LED dioda pro poplach a testování.

– Individuální adresace.

– Jednoduchá dvoužilová instalace.
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Pro celý systém zauhlování jsou nejvhodnější:

     Tlačítkové hlásiče Siemens Sinteso FDM221, FDM223, FDM224

– Připojuje se na linku Sinteso FDNet EPS AlgoRex, na níž díky adresaci může být umístěn 

společně s automatickými hlásiči.

– Hlásič s přímou aktivací.

– Vnitřní a venkovní aplikace.

– Jako příslušenství možno použít ochranu sklíčka FDMC291.

– Jako příslušenství možno použít ochranu sklíčka DMZ1197-AC a/nebo těsnění DMZ1197-

AD pro aplikace ve vlhkém prostředí (IP66).

                                   Obr. 7 Tlačítkové hlásiče Siemens Sinteso [31]

6.3.3 Detekce jisker

Další  systém  přispívající  k  ochraně  dopravníkových  pasů,  je  systém  detekce  jisker,  který 

detekuje výskyt žhavých uhlíků paliva na dopravních pásech. Detektory jsou napojeny k vlastní 

vyhodnocovací  ústředně.  Reléové výstupy ústředny mohou předávat  signál  na vstupně výstupní 

jednotky EPS. Detektory jisker se umísťují nejlépe po obou stranách chráněných dopravníků, a to 

tak, aby byly schopny spolehlivě detekovat i jiskry uvnitř vrstvy dopravovaného paliva.
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Vlastní zjišťování přítomnosti  žhavých částic je zabezpečeno pomocí hlásičů plamene, a to 

infračervených (IR hlásič), případně kombinovaný s ultrafialovým (IR/UV hlásič) [9, 11]. Siemens 

např. nabízí hlásiče vyzařování plamene nové řady Sinteso C-LINE a S-LINE elektrické požární 

signalizace AlgoRex a Sinteso (FDF221-9, FDF241-9) [31]. Další komplexní systém detekce jisker 

(včetně  hašení)  nabízí  firma  GreCon,  Inc.  Detektory  jisker  obsahují  fotodiody,  které  detekují 

infračervené  záření  od  jisker  nebo  hořících  uhlíků  a  předávají  signál  do  ovládací  konzole 

(vyhodnocovací ústředna) [17]. 

6.3.4 Činnost elektrické požární signalizace v Elektrárně Ledvice

V  rámci  zkušebního  provozu  zauhlování  v  Elektrárně  Ledvice,  byla  sledována  funkce 

instalované elektrické  požární  signalizace a  zejména pak četnost  planých poplachů.  Výsledkem 

sledování jsou tyto základní skutečnosti :

– dochází k velkému počtu planých poplachů, a to v některých případech i třikrát denně,

– plané poplachy jsou zejména z prostoru přesypných věží a drtící stanice, kde jsou použiti  

optickokouřové hlásiče,

– v případě rozvíření prachu dojde k hlášení poplachu (případně předpoplachu) a zvuková 

signalizace požáru na ústředně trvá až do doby usazení prachu. Obsluha tedy musí provádět 

potvrzení času T1, aby nedošlo k všeobecnému poplachu a spuštění hasicího zařízení. Tento 

úkon je v tom nejnepříznivějším případě prováděn i v řádu hodin,

– střežení provozu je podpořeno kamerovým systéme CCTV.

Z  uvedených  skutečností  je  patrné,  že  výběru  hlásičů,  jejich  instalaci  a  údržbě  musí  být 

věnována skutečně velká pozornost. Řešení výše uvedených nežádoucích stavů je možné navrhnout 

následovně:

– v drtících stanicích a přesypných věžích instalovat kombinované (multikriteriální) hlásiče a 

zvolit vhodné nastavení algoritmu pro detekci požáru,

– udržovat hlásiče v provozuschopném stavu pravidelnou údržbou,

– v krajním případě instalovat tepelné bodové hlásiče (zde však může vyvstat požadavek na 

doplňkovou instalaci nosné konstrukce hlásičů), 

– v případě planého poplachu vlivem zvířeného prachu umožnit obsluze softwarově dočasně 

vyřadit konkrétní hlásič z provozu.
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6.4 Zjištění požáru detektory CO

V současné době probíhají v zahraničí studie využití detektoru oxidu uhelnatého pro včasné 

zjištění  vzniku  požáru.  Na  zařízení  zauhlovacích  systémů můžeme uvažovat  dva  hlavní  zdroje 

požáru, a to samotné uhlí, a pak materiál dopravníkových pasů, kdy může hořet pouze uhlí nebo 

společně uhlí i dopravníkový pas. Iniciátorem pak mohou být horké povrchy (např. od zadřených 

válečků, zadřených ložisek, nebo přehřátých hnacích strojů), nebo také samovznícení uhlí. Studie 

presentovaná  americkou  společností  CONSPEC  Controls  Inc.  [32]  hodnotí  možnosti  nasazení 

detektorů CO v prostorách uhelných elektráren,  včetně části  zauhlování.  V současné době není 

známo, že by byl v České republice tento systém použit v dopravníkových mostech, věžích, nebo 

drtících stanicích. Své uplatnění našel zatím pouze v hlubinných zásobnících a silech.

6.4.1 Detektory CO v systému zauhlování

Podle studie [32] se většina elektráren zaměřuje na detekci případně hašení požáru až po jeho 

vzniku. Systémy reagují na teplo případně na již plamenné hoření. S ohledem na vzrůstající ceny 

pojištění, složitosti technologie, požadavky na zvyšující se spotřebu energií a tím růst efektivity 

práce  se  ukazuje,  že  je  nutné  věnovat  větší  pozornost  preventivním než  reaktivním opatřením. 

Instalací detektorů CO, a tím detekovat požár v jeho raném stádiu dříve, než na základě vývinu 

tepla a kouře.  Všechny elektrárny musí mít nějaký druh systému řízení rizik pro snížení možnosti 

vzniku požáru. Aktivní přístup k požární prevenci by neměl být zaměřena ani tak na detekci kouře, 

což už je projevem požáru, ale spíše na sledování CO, což naznačuje teprve možnost požáru. Podle 

studie [32] zkušenosti z praxe ukazují, že se použití CO detekce jeví jako nejúčinnější způsob, jak 

zajistit včasné varování před požárem. V mnoha případech použití CO detektorů mohlo zabránit 

požáru, nebo výbuchu, jako třeba při incidentu v Oak Creek ve Wisconsinu, kde bylo zraněno šest 

pracovníků. Závod se spoléhal na teplotní detekci, což v tomto případě bylo příliš pozdě, aby se 

zabránilo vzniku požáru.

6.4.2 Činnost systému detekce CO
Aby mohl systém účinně fungovat, musí být čidla oxidu uhelnatého instalována v místech a 

způsobem, který nebrání jejich činnosti. Teplota musí být udržována v mezích horní a dolní hranice. 

Vzhledem  k  tomu,  že  elektrolyt  v  senzoru  je  na  bázi  vody,  neměl  by  být  detektor  vystaven 

provozním  teplotám  pod  -20  °C.  Nižší  teploty  činí  senzor  neaktivní,  a  může  způsobit  trvalé 

poškození. Horní teplotní hranice pro většinu detektorů je 50 °C. Okolní tlak, ve kterém senzor 

pracuje se musí blížit standardnímu atmosférickému tlaku. Problémem může být vlhkost, případně 
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přílišná prašnost. Podle zkušeností z praxe je nutné umístit dostatečný počet senzorů, a to zejména 

na strategických místech, jako např. v blízkosti pasů, motorů, nad haldami uhlí apod. Pokud se 

hladina CO zvýší nad nastavenou kritickou úroveň, řídící systém automaticky vyrozumí obsluhu, 

která tak může přijmout odpovídající opatření. Graf 1 [32] ukazuje vztah mezi detekcí CO a detekcí 

na základě teploty v čase.

                               

                         Graf 1 [32]                            

6.5 Kamerový systém

Použití kamerového systému (CCTV) jako součást požárního zabezpečení stavby, je v současné 

době dynamicky se rozvíjející odvětví a do budoucna skýtá velké možnosti uplatnění. Z hlediska 

legislativy [33] však zatím není kamerový systém považován za požárně bezpečnostní zařízení a ani 

projektové  normy požární  bezpečnosti  staveb s  takovým zařízením nepočítají.  Přesto  jde vývoj 

průmyslových kamer  dopředu a již dnes nachází široké uplatnění nejen jako zařízení pro sledování 

pohybu  osob,  materiálu,  majetku  a  jejich  střežení,  ale  také  právě  jako  podpora  systému 

protipožárního zabezpečení stavby.

CCTV je soubor přístrojů a zařízení, sloužících pro poskytování rychlé a spolehlivé obrazové 

informace pro zabezpečovací a monitorovací úkoly. Monitorování vytipovaných prostor zařízením 

CCTV má za současného stavu především podpůrný charakter. Smyslem instalace je získání trvalé 

obrazové informace o stavu sledovaného zařízení a včasná reakce na vzniklé poruchové a krizové 

události  a  situace.  Systém může být  napojen na ostatní  bezpečnostní  prvky,  jako je  EPS, nebo 

elektronický zabezpečovací systém, a to  např.  tak,  že dojde k aktivaci kamery v tom prostoru, 
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odkud přišlo hlášení o požáru, případně o vniku nepovolaných osob. 

Pro systémy zauhlování je nejvhodnější použití barevných IP kamer s přepínám DEN/NOC, s 

použitím  metalické  kabeláže  pro  napájení  a  optických  kabelů  pro  přenos  signálu.  Takovým 

zařízením je např. barevná kamera Siemens DSP IP 1/3” CCD s velmi vysokým rozlišením 540 TV 

řádků, POE, PAL, 24 VAC. Tato kamera má velmi vysoké rozlišení přenášeného obrazu a zvuku 

přes sítě ethernet pomocí IP. Takovýto obraz může být sledován na jakémkoli PC připojeném do 

stejné sítě  a  zaznamenáván v plné digitální  kvalitě  pomocí  zařízení  SISTORE MX, NVS nebo 

NVR, které umožňují příjem a záznam streamu z IP kamer. Kameru CCIC1345 lze použít ve všech 

aplikacích,  ve kterých je  zapotřebí  přenosu obrazu po LAN sítích.  Do konfigurace  kamery lze 

přistupovat  pomocí  intuitivní  HTML  stránky,  umožňující  nastavení  funkcí  jako  je  například 

rozšířená MJPEG nebo MPEG4 komprese pro optimální kvalitu obrazu, kompenzaci protisvětla, 

popisek kamery, alarmové funkce, bezpečnostní ochranu menu atd. Navíc je možné napájení přes 

ethernet (POE), kde napájení kamery probíhá přes ethernetový kabel a v tomto provozním režimu 

není zapotřebí použít externí napájecí zdroj [31].

Další využitím kamerového systému je režim termovize. Systém je pak kombinací CCTV se 

speciálním  řídícím  systémem  pro  zjišťování  povrchových  teplot  pomocí  termovizních  kamer. 

Termovize zobrazuje rozložení  teplotního pole na povrchu tělesa  v infračervené oblasti  spektra 

(vlnová délka 760 nm–1 mm), které je lidskému oku neviditelné. Termovize má široké spektrum 

použití. Nejčastěji se používá ve stavebnictví a v průmyslu a dále pak také např. v lékařství. V 

průmyslu je kladen velký důraz na maximální spolehlivost a bezporuchovost strojů a zařízení, kdy 

stále  častěji  jsou  používány  nové  metody  preventivní  údržby  ke  zjišťování  stavu  výrobní 

technologie. Své místo v provádění preventivní údržby si našla právě i termovize. Měření pomocí 

termovizních kamer umožňuje získat viditelnou informaci o rozložení teplot na povrchu snímaného 

zařízení.  Měření  se  provádí  za  provozu,  bez  nutnosti  odstavení  připojených  technologií  a  bez 

jakéhokoliv vlivu na měřený objekt. Pomocí termovizní techniky lze provádět například kontrolu 

(diagnostiku) [14] :

– elektrických zařízení  (stav  a  kvalita  spojů a  svorek,  zatížení  transformátorů,  izolátorů  a 

odpojovačů ),

– výrobních technologií (např. stav vyzdívek a izolací),

– pomocník pro analýzu příčin závad výrobků (např. výroba plastových dílů).

 Termovizní systém lze vybudovat jako zcela automatický a pro jeho plnou funkci není třeba 

zásahu obsluhy. Každá z použitých jednotek může mít nadefinovanou trasu pohybu, během které 
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provádí  měření  povrchových  teplot.  Hodnoty  maximálních  teplot  jsou  ukládány  do  paměti  a 

vyhodnocovány  pro  signalizaci  rizikových  oblastí.  Při  překročení  nastavené  kritické  teploty  je 

okamžitě vyvolán poplach. 

Termovizní kamery nabízí v rámci svého výrobního programu např. firma  Flir Systems, Inc. 

[16], jejíž kamery řady A (např. Zhe Flir A300-315 Infrared Camera) jsou určeny také pro využití v 

systémech požární ochrany průmyslových objektů a provozů. Zařízení (např. The Flir A615 Infrared 

Camera) lze použít i pro provozy s rychle se pohybujícími objekty, nebo tam, kde dochází k rychlé 

změně (nárůstu) teploty, což může být případ právě zauhlovacích systémů.

Použití  CCTV však  přináší  i  svá  specifika.  Jde  především o  nakládání  s  osobními  údaji, 

archivaci nahrávek a jejich ochranu. Při návrhu a následném používání kamerového systému musí 

být respektovány požadavky Úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména pak zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osoby 

musí být vhodným způsobem informovány (např. piktogramy), že je prostor ve kterém se nacházejí 

monitorován kamerovým systémem.

6.6 Prostupy dopravníkových pásů 
Při rozdělení mostu do více požárních úseků a jejich prostup požárně dělící konstrukcí, stejně 

tak jako na prostupy dopravníků do přesypných věží a drtících stanic (jako samostatných požárních 

úseků), stanoví normativní předpis  [4]  určité požadavky. Na prostupu dopravníku požárně dělící 

konstrukcí musí  mít  dopravní zařízení  ochranný plášť z nehořlavých hmot,  který se působením 

vnější teploty do 500  °C neporuší, a který je proveden v celkové délce lmin a stýká se s požárně 

dělící konstrukcí dle následujícího vzorce [4] 

lmin  = 2 . Sod 
1/2  ≥ 2 000 mm (6.6.1)

Sod plocha otvoru v požárně dělící konstrukci v mm2

Dále se musí zařízení samočinně zastavit v okamžiku, kdy teplota prostředí dosáhne 80 °C nebo se 

zvýší  o  70  °C oproti  ustálené  teplotě,  v  němž se  zařízení  nachází,  případně  vstoupí  v  činnost  

požárně bezpečnostní zařízení v kterémkoliv úseku, jimž dopravní zařízení prochází.

V novém zauhlovacím systému Elektrárny Ledvice se nacházejí prostupy v rozmezí od 1,69 do 

1,96 m2. Pro takovéto rozměry vychází délka ochranného pláště 2,6 až 2,8 m.
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lmin = 2 . 1,69 1/2 ´= 2,6 m

lmin  = 2 . 1,96 1/2 = 2,8 m

Druhá možnost jak ochránit prostup dopravního zařízení je instalace požárního uzávěru, nebo 

zařízení nahrazující požární uzávěr. Z technologického hlediska se nabízí možnost instalace vodní 

clony, jako požárně bezpečnostního zařízení nahrazujícího požární uzávěr. Vodní clona se spouští 

automaticky  od  požárních  hlásičů,  případně  pomocí  ručního  spouštění  na  příslušné  armatuře. 

Vzhledem k předpokládané instalaci samočinného stabilního hasicího zařízení lze však považovat 

návrh vodních clon za nadbytečný a také technologicky nevhodný. V rámci ochrany technologie je 

nutné omezit případnou dodávku vody na minimální množství.  Kvalita dopravovaného uhlí závisí 

na  konkrétních  podmínkách  a  požadavcích  jednotlivých  provozů.  Dodavatel  pak  musí  tyto 

požadavky garantovat. Množství vody obsažené v uhlí se může lišit i podle klimatických podmínek 

a ročních období (např. pro Elektrárnu Ledvice se dodává uhlí s až 40 hm.% vody). Každopádně 

vysoká vlhkost uhlí způsobuje nalepování materiálu na pas nebo stěny svodek přesypů, případně 

může být příčinou sesuvu uhlí  k patě dopravníku což může způsobit  technologickou havárii.  V 

krajním případě by při sesuvu také mohlo dojít k vytvoření hořící, nebo žhnoucí hromady uhlí. Při 

zajištění  zastavení  dopravníku  pomocí  EPS  a  zároveň  spuštění  drenčerového  hasicího  zařízení 

(která  poskytne vodu k hašení  po celé  délce pásu)  je   vhodnější  použít   pro ochranu prostupů 

dopravníkových pásů ochranných plášťů a omezit tak případné množství dodávané vody. Zastavení 

dopravníku může být realizováno např. v rámci střežení  pásu systémem FibroLaser II, bodovým 

hlásičem EPS, případně detektorem jisker. Pokud hlásič detekuje požár vyšle signál ústředně EPS, 

která pomocí vstupně/výstupního modulu zajistí zastavení dopravníkového pásu. Dopravníkový pás 

lze také zastavit ručně, a to lankem vedoucím po celé délce pasu nebo havarijními tlačítky.

6.7 Stabilní hasicí zařízení

Systém samočinného stabilního hasicího zařízení (SSHZ) se využívá k ochraně technologií, 

objektů a prostorů. Při kvalitním provedení SSHZ toto umožňuje včasný zásah v případě vzniku 

požáru v chráněném prostoru. Systém je schopen začít likvidovat požár již v jeho počáteční fázi,  

kdy rozsah škod je velmi nízký. SSHZ se skládá ze zdroje hasicího média, potrubních rozvodů, 

ovládacích zařízení, hasicích hubic instalovaných v chráněném prostoru a ústředny SSHZ. SSHZ 

může fungovat jako autonomní systém, může být ovládán ručně, nebo od signálu EPS [1]. 
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Systém  samočinného  stabilního  hasicího  zařízení   jako  vyhrazené  požárně  bezpečnostní 

zařízení  [33], musí být instalováno jako ucelený výrobek, který má příslušnou certifikaci podle 

platné legislativy [37]. Musí být certifikovány jednotlivé komponenty a zároveň systém SSHZ jako 

celek.  Prohlášením o  montáži,  funkční  zkouškou a  zkouškou provozuschopnosti  pak  dodavatel 

potvrdí,  že  splnil  požadavky  projektové  dokumentace  a  podrobnější  dokumentace  výrobce 

konkrétního typu.  

Systém SSHZ musí být navržen tak, aby došlo k hašení v chráněném prostoru dostatečným 

množstvím hasiva a po stanovenou dobu. Funkční SSHZ zajišťuje :

– lokalizaci či likvidaci požáru v jeho raném stádiu,

– jedná-li se o autonomní systém, pak SSHZ umožňuje detekci vznikajícího požáru, můžeme 

zajistit přenos informací o vzniku požáru, resp. o spuštění systému na předem určené místo,

– usnadnění jednotkám PO hasební zásah,

– snížení rozsahu přímých i následných škod,

– snížení tepelného zatížení v ohroženém prostoru.

V zásadě můžeme systémy samočinného stabilního hasicího zařízení rozdělit podle použitého 

hasiva na :

– vodní (sprinklerové, drenčerové),

– pěnové ,

– práškové,

– plynové (použití např. CO2, FM -200TM atd.).

Pro zauhlovací systémy se uplatní v podstatě pouze vodní hasicí zařízení, a to v provedení jako 

sprinklerové  (drtírny,  kotelny,  přesypné  věže),  nebo  jako  drenčerové  (dopravníkové  mosty). 

Základním rozdílem mezi  drenčerovým zařízením a  sprinklerovým zařízením je  ten,  že  se  při 

spouštění  uvádí  do  činnosti  všechny  hubice  současně,  zatímco  u  sprinklerových  zařízení  se 

jednotlivé  hlavice  otevírají  postupně. Drenčerové  hasicí  zařízení  se  do  dopravníkových  mostů 

instaluje  z  důvodu pohybu  možného ložiska  požáru,  vytvoření  inertní  atmosféry a  ochlazování 

konstrukcí na které nejsou kladeny požadavky na požární bezpečnost.
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6.7.1 Sprinklerové hasicí zařízení

Kompletní  a  podrobné  řešení  systému  sprinklerového  SSHZ  je  stanoveno  technickým 

předpisem  [7],  případně podrobnější  dokumentací konkrétního výrobce.  Pro návrh systému jsou 

stanoveny základní parametry [1, 7] :

Rozčlenění prostor provozů podle požárního rizika do tříd nebezpečí :

– malé nebezpečí – LH, 

– střední nebezpečí – OH 

OH 1, střední nebezpečí, skupina 1

OH 2, střední nebezpečí, skupina 2

OH 3, střední nebezpečí, skupina 3

OH 4, střední nebezpečí, skupina 4,

– vysoké nebezpečí – HH

vysoké nebezpečí, výroba HHP

vysoké nebezpečí, skladování HHS.

Volba druhu sprinklerového zařízení :

– mokrá soustava (sprinklerové zařízení které je trvale naplněné vodou),

– suchá soustava (potrubní síť v pohotovostním stavu je naplněna stlačeným vzduchem. Voda 

se dostává do potrubní sítě teprve po vybuzení poplachové ventilové stanice),

– tandemová soustava (skládá se z jednoho nebo více suchých soustav, které jsou napojeny na 

mokrou soustavu),

– rychlá suchá soustava (suché zařízení,  u  něhož otevření  poplachové ventilové stanice je 

ovlivněno automatickým požárním hlásícím zařízením nebo poklesem tlaku při  otevření 

sprinklerové hlavice),

– suchá  soustava  s  předstihovým  řízením  (hašení  požáru  nastane  až  po  splnění  dvou 

podmínek, a to že požár zaregistruje jak hlásič EPS, tak i sprinklerová hlavice. V případě, že 

jeden z prvků požár nezaregistruje, není započato zkrápění).

Určení základních parametrů pro sprinklerové zařízení :

– minimální intenzita dodávky vody,
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– účinná plocha (m2),

– minimální provozní čas (min),

– maximální plocha jištění jedním sprinklerem (m2).

Volba druhu sprinklerů a jejich umístění :

– normální sprinklery,

– stíněné sprinklery,

– sprinklery s plochým stíněním,

– nástěnné sprinklery,

– ESFR sprinklery.

Samočinné stabilní hasicí zařízení v prostorách drtících stanic, přesypných věží, nebo kotelen 

nemusí být instalováno v celém prostoru. Největší riziko vzniku a šíření požáru je v místě vedení 

dopravníkových pasů, a tak není nutné a ani vhodné zavodnit celý prostor jednotlivých objektů. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je vhodnější instalovat právě sprinklerové hasicí zařízení. Je 

tedy dostatečné instalovat sprinklerové hlavice pouze v místě nad dopravníkovými pasy. S ohledem 

na rozměry objektů by byla instalace v celém prostoru technicky a technologicky velmi náročná a 

ekonomicky nevýhodná. Základními charakteristikami prostoru chráněného sprinklerovým SSHZ 

jsou :

– velké půdorysné a výškové rozměry,

– pohybující se uhlí na dopravníkových pasech,

– bez vytápění,

– provoz bez trvalého i dočasného pracovního místa,

– střežení bodovými a lineárními hlásiči elektrické požární signalizace,

– ocelové konstrukce bez požární odolnosti, případně maximálně 15 minut,

– dojezd jednotek PO v pásmu H1- do 7 minut.

Základní charakteristiky navrženého systému sprinklerového SSHZ by tedy měly být :

– třída nebezpečí OH3,

– rychlá suchá soustava,
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– možnost spuštění od signálu EPS případně ručně obsluhou,

– normální sprinklery s otevírací teplotou max. 68 ºC,

– umístění hlavic nad dopravníkovými  pasy,

– dodávka vody max. po dobu 30 min,

– signalizace stavů do ústředny EPS.     

Při vhodném návrhu systému sprinklerového SSHZ, včetně jeho ovládání, můžeme v objektech 

přesypných věží, drtících stanic, případně také kotelny, zajistit hašení požáru pasů v počáteční fázi. 

Tím dosáhneme minimalizaci přímých a následných škod způsobených požárem a usnadníme zásah 

jednotkám PO.

6.7.2 Drenčerové hasicí zařízení

Drenčerové  zařízení  je  potrubní  rozvod  opatřený  požárními  hubicemi,  napájený  tlakovým 

vodním zdrojem. Požární hubice jsou účelně uspořádány tak, aby zajistily pokrytí plochy zařízení 

nebo podlaží souvislým sprchovým nebo rozprášeným vodním proudem nebo ve stanovené ploše 

vytvořily vodní clonu o požadované dodávce vody. Zařízení se používají pro likvidaci požáru nebo 

pro uvedení požáru pod kontrolu a k ochlazování konstrukcí nebo technologických zařízení a k 

zamezení šíření sálavého tepla. Po spuštění zařízení je upozorněn obsluhující personál. Drenčerová 

vodní zařízení mají za úkol zamezit rozšíření požáru do dalších požárních úseků a dále jsou určena 

k  zamezení  šíření  sálavého  tepla  a  ochlazování  plášťů  budov,  ocelových  konstrukcí  a 

technologických zařízení. K vytváření sprchového clonového proudu se používají clonové hubice se 

speciálně tvarovaným tříštičem lopatkového tvaru, nebo hubice se štěrbinou. 

Drenčerové  hasicí  zařízení  standardního  provedení  je  ovládáno  ruční  armaturou  nebo 

automaticky  od  požárních  hlásičů.  Sestává  z  vodního  tlakového  zdroje  a  potrubního  rozvodu, 

ventilových stanic, poplachového a monitorovacího zařízení, rozváděcího potrubí s hubicemi, pevně 

připevněného ke stavební  konstrukci,  nebo technologickému zařízení.  Potrubí  mezi  ventilovými 

stanicemi a hubicemi je trvale bez vody, zaplní se až po spuštění SSHZ. Nehrozí tudíž nebezpečí 

zamrznutí  v  zimním  období. U  drenčerového  hasicího  zařízení  při  ručním  ovládání  se  spustí 

všechny hubice nainstalované na potrubí v chráněném prostoru, nebo na zařízení.  Potřeba vody 

proto vychází z celkového počtu osazených hubic. Zásobování vodou se provádí z vodních zdrojů, 

kterými  může  být  vodovod,  spádová  nádrž,  tlaková  nádrž,  nebo  čerpací  stanice  ve  spojení  s 

přirozeným vodním zdrojem nebo požární nádrží.
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Vymezení ochrany drenčerovým SHZ spočívá ve stanovení účelu návrhu, a to bude-li se jednat 

o návrh vnitřních prostorů, zabezpečení technologií, nebo bude-li se využívat k chlazení, či dělení 

prostorů vodními clonami. Ze způsobu aplikace vody vyplývá i druh drenčerového SSHZ [1] :

– objemová (hasicí účinek je prostorový, jde např. o zabezpečení skladových prostor),

– povrchová (slouží jako např. chladící zařízení plášťů skladovacích nádrží),

– clonová  (vytváří  vodní  stěny  zamezující  šíření  sálavého  tepla.  Používá  se  k  rozdělení 

požárních úseků na menší části, k ochraně technologických otvorů apod.).

Účelem  hubic  je  vytvořit  sprchový,  rozprášený  nebo  clonový  proud  o  určité  výstřikové 

charakteristice a intenzitě dodávky vody. Volba typu hubic bude závislá na použitém druhu ochrany. 

Při  objemové  aplikaci  vody  se  volí  sprchové  hubice  s  výstřikovým  proudem  ve  tvaru  např. 

rotačního paraboloidu. Bude-li se požadovat vytvoření clony využije se clonových hubic s plochým 

výstřikem. Z hlediska volby hubice pro dané podmínky nasazení jsou důležité zejména [1] :

– intenzita dodávky vody (je závislá na typu prostoru který je chráněn),

– výstřiková charakteristika (jedna z nejpodstatnějších vlastností hubice),

– velikost  kapiček  (velikost  kapiček  je  různá,  může jít  o  velké,  středně velké,  nebo malé 

kapičky. Velmi malé kapičky mohou vytvořit vodní mlhu, která zvyšuje účinnost hašení).

Největší riziko vzniku požáru v dopravníkových mostech představuje pohybující se uhlí spolu s 

materiálem dopravníkových pasů. Umístění a provedení hubic je tedy nutné zvolit s ohledem na 

tuto  skutečnost.  V dopravníkových  mostech  se  vyskytují  vždy dva  pasy,  jeden hlavní  a  druhý 

záložní. Instalace hubic se tedy nabízí buď přímo nad jednotlivými pasy, nebo uprostřed mezi pasy.  

Základními charakteristikami prostoru chráněného drenčerovým SSHZ jsou :

– velké půdorysné rozměry (zejména délka),

– výška prostoru cca 3 m,

– pohybující se uhlí na dopravníkových pasech,

– bez vytápění,

– provoz bez trvalého i dočasného pracovního místa,

– střežení lineárními (liniovými) hlásiči elektrické požární signalizace,

– detekce jisker,
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– ocelové konstrukce bez požární odolnosti,

– ochrana prostupů technologie do sousedních požárních úseků,

– dojezd jednotek PO v pásmu H1- do 7 minut.

Základní charakteristiky navrženého systému drenčerového SHZ by tedy měly být :

– objemová aplikace vody,

– možnost spuštění od signálu EPS případně ručně obsluhou,

– hubice s velmi malými kapkami pro vytvoření vodní mlhy,

– umístění hubic nad dopravníkovými  pasy,

– dodávka vody max. po dobu 30 min,

– signalizace stavů do ústředny EPS.

Při vhodném návrhu systému drenčerového SHZ, včetně jeho ovládání, můžeme zajistit hašení 

požáru  v  počáteční  fázi,  vytvoření  inertní  atmosféry,  ochlazení  konstrukcí  a  ochrany  prostupů 

technologických  zařízení  do  jiných  požárních  úseků.  Tím  dosáhneme  minimalizaci  přímých  a 

následných škod způsobených požárem a usnadníme zásah jednotkám PO.   

7. Nebezpečí výbuchu v systémech zauhlování

Posouzení nebezpečí výbuchu zejména v průmyslových objektech a technologiích musí být 

nedílnou součástí projektové dokumentace, resp. požárně bezpečnostního řešení stavby. Nebezpečí 

výbuchu je spojeno s materiály a látkami, které jsou zpracovávány, používány nebo uvolňovány ze 

zařízení, ochranných systémů a součástí a materiálů, použitými pro konstrukce zařízení, ochranných 

systémů a součástí. Některé tyto materiály a látky mohou vytvářet oxidačně – redukční reakce se 

vzduchem. Tyto reakce jsou často doprovázeny uvolňováním značného množství tepla a mohou být 

spojeny s nárůstem tlaku a uvolňováním nebezpečných látek. Hořlavé látky musí být považovány za 

látky,  které  mohou  za  určitých  podmínek  vytvářet  výbušnou  atmosféru,  pokud  zkoušky jejich 

vlastností neprokázaly že nejsou schopny ve směsi se vzduchem samovolného šíření výbuchu. Toto 

potencionální  riziko  spojené  s  výbušnou atmosférou se  aktivuje,  dojde-li  ke  vznícení  účinným 

zdrojem  iniciace  [8].  V  případě  zauhlovacích  systémů  je  největší  riziko  výbuchu  v  podobě 

usazeného, případně rozvířeného uhelného prachu. Za iniciační zdroje pak můžeme v provozech 
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zauhlování považovat zejména elektrická zařízení, horké povrchy, statickou elektřinu, mechanicky 

vznikající jiskry, plameny a žhavé částice. 

7.1. Nebezpečné zóny výbuchu prachů

Z hlediska pravděpodobnosti výskytu výbušné koncentrace se nebezpečné zóny rozlišují na :

Zóna  20  –  zahrnuje  místa,  kde  se  nebezpečné  množství  výbušné  směsi  prachu  se  vzduchem 

vyskytuje často nebo dlouhodobě. Sem patří nejčastěji vnitřní prostory zařízení (mlýny, míchadla, 

sila, filtry atd.)

Zóna 21 – zahrnuje místa (uvnitř i vně zařízení), kde je nutno počítat s tím, že se při normálním 

provozu rozvířením usazeného prachu krátkodobě vytváří  nebezpečné množství  výbušné směsi. 

Sem patří obvykle prostory v okolí zařízení,  v němž se pracuje s prachem, jestliže prach může 

unikat  netěsnostmi  nebo  nedokonalou  manipulací  a  mohou  se  vytvářet  usazené  vrstvy 

nebezpečných tlouštěk a nebezpečných množství prachu.

Zóna 22 – zahrnuje místa (uvnitř i vně zařízení), kde je nepravděpodobné, že se při normálním 

provozu vytvoří výbušná směs. Vytvoří-li se výjimečně při normálním provozu výbušná směs, pak 

jen  pro  krátkou  dobu.  Sem patří  prostory,  kde  usazené  vrstvy  mohou  způsobit  vznik  výbušné 

koncentrace při jejich náhodném rozvíření, nebo prostory, které nejsou zařazeny do zóny 21, nebo 

které na tuto zónu navazují.

7.1.2 Stanovení nebezpečných zón 
Výskyt nebezpečných zón v systémech zauhlování je třeba posoudit jak pro prostory uvnitř, tak 

i vně zařízení. Uvnitř se jedná zejména o přesypy a kalhotové svodky, drtiče uhlí, odsávací zařízení, 

průmyslový vysavač, vně pak prostory pásových dopravníků, dopravníkových mostů, věží, drtící 

stanice a okolí technologie. Dále je uvedeno stanovení nebezpečných zón na základě zkušeností z 

provozu Elektrárny Ledvice a Úpravny uhlí Ledvice :

Přesypy uhlí a kalhotová svodka

Zde záleží na konkrétním způsobu provedení. Pro minimalizaci nebezpečí výbuchu jsou používány 

systémy skrápění, nebo odsávání. Kombinace obou způsobů ochrany se ukázala neefektivní, neboť 

při zvlhčení prachu nedocházelo k jeho účinnému odsávání. Vzhledem k tomu, že nelze uvažovat se 

stoprocentní  účinností  uvedených zařízení  (např.  vlivem mrazu u  skrápění),  má  být  uvažováno 

uvnitř svodky s výskytem výbušné atmosféry po dlouhou dobu, a tedy stanovení zóny 20.
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Kladivové drtiče

Jedná  se  o  drtící  stroj,  kde  přiváděný  materiál  je  drcen  opakovanými  údery  kladiv  rychle  se 

otáčejícího rotoru. Materiál, který kladiva tříští a kterému udělila značnou rychlost, se dále drtí na 

čelních  pancéřových  deskách.  Konečné  drcení  nastává  na  propadovém roštu,  jehož  štěrbinami 

vychází  materiál  z  drtícího  prostoru  do  výpadu.  Vnitřní  prostor  kladivového drtiče  představuje 

prostor,  ve  kterých  dochází  ke  vzniku  výbušné  atmosféry,  převyšující  spodní  mez  výbušnosti 

uhelného prachu, jež představuje 101 g/m3, při obsahu vody 26%, při obsahu prachové hořlaviny 

34,1%, granulometrie před drtičem  je 0–40 mm, za drtičem 0–6 mm. Zároveň je deklarován výkon 

drtiče  150  t/hod.  Drcením uhlí  vzniká  jemný  uhelný  prach,  jež  je  výsledným produktem této 

činnosti.  Prostor výsypek a násypek může být odsáván vzduchotechnickým zařízením. Pro svou 

konstrukci a provedení nelze uvnitř drtiče eliminovat iniciační zdroj. Na základě těchto informací je 

uvnitř prostoru kladivového drtiče stanoven jako prostor s nebezpečím výbuchu zóna 20, na vstupní 

a výstupní svodce pak zóna 21. 

Průmyslový vysavač

Průmyslový vysavač může být v provedení stacionárním nebo mobilním. Je to zařízení určené k 

úklidu  dle  stanovených  period,  a  tím odstranění  sekundární  prašnosti  vně  zařízení.  Jedná se  o 

podtlakovou pneumatickou dopravu,  která  dopravuje odsátý prach z  několika určených míst  do 

místa odlučování. Celé zařízení se může skládat z několika částí, a to např. :

– Filtrační odlučovač průmyslového vysavače zóna 20

– Zásobník prachu zóna 20

– Vynášecí šnekový dopravník zóna 22

– Plnící násypka dopravního míchacího zařízení 

míchačka) zóna 22

Odsávací zařízení 

Odsávací zařízení bývá instalováno na přesypech, případně u drtičů. Odsátý prach je dopravován na 

trase přesyp - filtr - rotační podavač - zásobník míchače - míchač uhelného prachu s vodou - pásový 

dopravník. 

– Vstupní potrubí zóna 20

– Vnitřek filtračního zařízení před filtrem zóna 20

– Výstupní potrubí zóna 22
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Pásové dopravníky, přesypné věže, drtící stanice

V těchto prostorech může docházet k usazování prachu. Za normálního provozu však nedochází k 

takovému rozvíření  prachu,  aby došlo  k  vytvoření  výbušné  atmosféry.  Potencionální  nebezpečí 

může vznikat při najíždění technologie, zejména dopravníkových pasů. V prostorech je realizován 

pravidelný  úklid,  kterým  jsou  odstraňovány  nebezpečné  nánosy  prachu.  Prostory  jsou  tedy 

uvažovány bez nebezpečí výbuchu.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem můžeme všechny prostory zauhlování (mosty, 

věže, stanice) hodnotit jako zvláště nebezpečné, nebezpečné nebo normální. Při instalaci vodního 

samočinného stabilního hasicího zařízení může navíc docházet ke skrápění elektrických zařízení 

vodou. Stroje a zařízení musí mít tedy krytí min IP 54 (prostory zvláště nebezpečné a nebezpečné), 

v zónách s nebezpečím výbuchu pak musí být pro určeny pro konkrétně stanovenou zónu.

7.2 Nebezpečí a rizika spojená s uhelným prachem

V rámci dopravy a zpracování uhlí se vyskytuje materiál o velikosti 0–40 mm. Prach potom 

tvoří částice menší než 0,5 mm. Hořlavý prach je schopen oxidační reakce doprovázené vývinem 

tepelné a světelné energie. Tato reakce je doprovázena zásadní změnou původní hmoty. Hořlavý 

prach se může vyskytovat ve formě usazené, nebo rozvířené. Prach v usazeném stavu může podle 

druhu látky hořet,  plamenem,  žhnout,  nebo doutnat  a  hoření  se  může šířit  různou rychlostí.  V 

rozvířeném stavu pak je hořlavý prach schopen prudké oxidační reakce, která má charakter výbuchu 

a za určitých podmínek může tento děj  přejít  v  detonaci,  což je výbuch šířící  se nadzvukovou 

rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou. Nebezpečí požáru hořlavých prachů hrozí tam, kde se 

prach usazuje v souvislé vrstvě schopné šířit požár. Za vrstvu schopnou šířit požár se považuje již  

vrstva prachu 1 mm [12].  Prach sám o sobě není představitelem potencionálního nebezpečí, které 

vzniká až při jeho styku nebo ve směsi se vzduchem. Proto musí být stanoveny vlastnosti hořlavé 

látky ve směsi se vzduchem. Tyto charakteristiky uvádějí informace o chování látky při hoření a 

určují, zda může vznikat hoření, nebo výbuch. Příklad důležitých údajů pro stanovení nebezpečí 

požáru, nebo výbuchu jsou uvedeny v normě [8] a konkrétní hodnoty pro prach a hnědé uhlí pak 

uvádí tab. 6 [28,29].
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Tab. 6 PTCH hnědého uhlí [28,29]

Parametr Značení Hruboprach 
(0-10 mm)

Průmyslová směs 
(0-40 mm)

Spodní meze výbušnosti Cmin 41 g.m-3 79 g.m-3

Minimální iniciační energie Emin 0,16 J 6,3 J
Konstanta číselně rovná maximální rychlosti 
nárůstu tlaku v objemu 1m3

Kst 16,7 MPa.m.s-1 8,2 MPa.m.s-1

Maximální výbuchový tlak Pmax 0,72 MPa 0,67 MPa
Teplota vznícení rozvířeného prachu troz 462 ºC 491 ºC
Teplota vznícení usazeného prachu tvrs 535 ºC 549 ºC
Limitní obsah kyslíku 12 % obj. 13 % obj.

Aby  se  mohla  vytvořit  výbušná  směs  hořlavého  prachu  se  vzduchem,  musí  být  k  dispozici  

dostatečné  množství  prachových  částic,  tzn.  že  skutečná  koncentrace  cskut musí  být  větší  než 

nebezpečná koncentrace cneb  [12] :

cskut  ≥ cneb (7.2.1)

cneb = kB . cmin          (7.2.2) 

kB bezpečnostní koeficien = 0,5 pro vnitřní prostory výrobních zařízení

                         = 1 pro vnější prostory

cmin spodní mez výbušnosti daného prachu

7.2.1 Nebezpečí výbuchu uhelného prachu uvnitř zařízení

V  uzavřeném  prostoru  je  nutno  nezávisle  na  velikosti  prostoru  považovat  za  nebezpečné 

množství již 10 litrů výbušné směsi. V prostorách menších než 100 m3 se za nebezpečné množství 

považuje množství výbušné směsi tvořící  desetitisícinu objemu prostoru.  Přitom se za prostor s 

nebezpečím výbuchu nepovažuje celý prostor zařízení, ale jenom ta část, kde se může vyskytnout 

výbušná směs.  Pro stanovení nebezpečí výbuchu uvnitř  výrobního zařízení pak platí  následující 

vztahy [12] :

cskut = m
V (7.2.3)

cskut skutečná koncentrace V objem zařízení v němž je prach rozvířen [m3]

m hmotnost daného prachu [23]
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Pro proudění prachu v potrubí (např. odsávací a filtrační zařízení)

cskut  = 
mp
Vp = 

mp
S.w (7.2.4)

mp hmotnost přepravovaného množství prachu [g.s-1]

Vp množství proudícího vzduchu [m3.s-1]

S průřez potrubí [m2]

w rychlost proudění vzduchu [m.s-1]

V rámci dopravy uhlí ze skládky do kotle lze za zařízení s možným výskytem nebezpečné 

koncentrace  považovat  kladivové  drtiče  umístěné  v  drtící  stanici,  případně  odsávací  a  filtrační 

zařízení.  Do drtiče vstupuje směs o velikosti  částí  0 – 40 mm, aby byla následně upravena na 

velikost částí 0 – 6 mm. Pro výpočet nebezpečné koncentrace v kladivovém drtiči byla tedy zvolena 

hodnota cmin 79 g.m3 (tab. 2).

cneb = kB .  cmin

cneb = 0,5 . 79

cneb = 39,5 g . m3

7.2.2 Nebezpečí výbuchu uhelného prachu vně zařízení

Nebezpečná koncentrace  usazeného nebo rozvířeného prachu se může nacházet  také mimo 

výrobní zařízení.  Jedná se tedy zejména o prostory výrobních a skladových hal.  Pro posouzení 

nebezpečí výbuchu pak platí [12] :

cskut = m
V míst = a .b . s .

a .b .h = s .
h (7.2.5)

m hmotnost usazeného prachu na půdorysné ploše místnosti [23]

Vmíst objem místnosti [m3]

a, b, h délka, šířka a výška místnosti [m]

s tloušťka usazené prachové vrstvy [m]

cskut skutečná koncentrace [g.m-3]

ρ sypná hustota prachu [g.m-3]
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Tloušťka nebezpečné vrstvy sneb se určí ze vztahu (pro kB = 1):

Sneb  = cneb .h
 = cmin . h

 (7.2.6)

Pro následující výpočty uvažujeme teoretickou tloušťku usazeného prachu 5 mm (viz výpočet drtící 
stanice). Hodnoty teoretické skutečné koncentrace pak uvádí tab. 7.

                                         Tab. 7 Hodnoty teoretické skutečné koncentrace

Vypočítanou tloušťku nebezpečné vrstvy uvádí tab. 8 , posouzení výskytu výbušné atmosféry po 
dosazení hodnot nebezpečné vrstvy pak uvádí tab. 9.

                          Tab. 8 Tloušťka nebezpečné vrstvy

                      Tab. 9 Hodnoty bezpečné skutečné koncentrace
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Název objektu
Teoretická skutečná koncentrace

s

0,005 600000 2,50 1200,00 ano
0,005 600000 20,00 150,00 ano

Drtící stanice 0,005 600000 24,00 125,00 ano

Výbušná 
koncentrace

ρ h Cskut
Dopravníkový 
most
Přesypná věž

Název objektu

41,00 600000 2,50 0,17
41,00 600000 20,00 1,36

Drtící stanice 41,00 600000 24,00 1,64

Tlouštka nebezpečné vrstvy
Cneb=Cmin ρ h Sneb [mm]

Dopravníkový 
most
Přesypná věž

Název objektu
Bezpečná skutečná koncentrace

s ρ h Cskut

0,00017 600000 2,50 40,8 ne
Přesypná věž 0,00136 600000 20,00 40,8 ne
Drtící stanice 0,00164 600000 24,00 41 ne

Výbušná 
koncentrace

Dopravníkový 
most



Z uvedených hodnot vyplývá,  že bezpečné vrstvy usazeného prachu jsou pro dopravníkové 

mosty  max.  0,17  mm,  pro  přesypné  věže  max.  1,36  mm a  pro  drtící  stanice  max.  1,64  mm. 

Vzhledem k tomu, že obecně se za nebezpečnou považuje již tloušťka vrstvy 1 mm, je vhodné 

udržovat  usazenou  vrstvu  prachu  v  přesypných  věžích  a  drtících  stanicích  maximálně  na  této 

hodnotě. 

7.3 Preventivní opatření proti výbuchu

V provozech  kde  se  vyskytují  hořlavé  prachy,  lze  nebezpečí  výbuchu  předcházet  vhodně 

zvolenými  preventivními  opatřeními,  která  musí  odpovídat  technologickým  a  provozním 

podmínkám. Mezi preventivní opatření patří [12] :

– opatření která zamezí nebo omezí vytváření nebezpečného množství výbušné směsi,

– opatření která omezí iniciaci,

– konstrukční opatření která sníží účinky výbuchu na neškodnou míru osobám a zařízením.

7.3.1 Opatření  která zamezí nebo omezí vytváření nebezpečného množství výbušné směsi

Tato  opatření  jsou  pro  minimalizaci  nebezpečí  výbuchu  obecně  nejvhodnější.  Z  hlediska 

technologického a provozního však nejsou v provozech zauhlování vždy realizovatelná. 

Odstranění nebo náhrada hořlavých látek méně hořlavými

V provozech zauhlování nelze realizovat. Dopravované uhlí je technologicky neměnná surovina a 

nelze ji pro konkrétní typ kotle ničím nahradit.

Částečná nebo úplná inertizace

Pro inertizaci je možné použití tříštěné vody, kterou mohou být zkrápěny skládky uhlí, případně 

místa přesypu. I zde jsou však technologická omezení, a to např. v podobě maximálně povolené 

vlhkosti uhlí, nebo možnosti zamrznutí.

Omezení vytváření výbušného prostředí v okolí zařízení

Odstraňování usazeného prachu v okolí zařízení je základní a nejúčinější opatření. K tomu slouží 

odsávací zařízení, nebo mobilní či stacionární průmyslové vysavače. Při jejich použití  je pak nutné 

posoudit  možnost  vzniku výbušné  atmosféry uvnitř  odsávacího zařízení,  a  také  použít  zařízení 

vhodné  do  příslušné  nebezpečné  zóny.  Úklid  je  třeba  realizovat  v  pravidelných  periodách,  v 

patřičném rozsahu a s náležitou důsledností.  
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Pro stanovení periody čištění lze použít výrazu [12]:

τkrit = 
cmin . h
msed (7.3.1)

msed  hmotnost usazeného prachu za hodinu (den) [g.m-2.h-1]

h výška místnosti [16]

cmin dolní mez výbušnosti [g.m-3]

V rámci výstavby zauhlovacího systému v Elektrárně Ledvice, byla provedena série měření pro 

stanovení  periody čištění  [22].  Hodnoty  τkrit  (kritická  doba,  tzn.  maximální  přípustná  doba do 

dalšího čištění [hod]) pro vybraná místa uvádí tab.10. 

Tab. 10 Hodnoty  τkrit pro vybraná místa 

Měřené místo Výška místnosti Spad prachu [g.m-2.h-1] τkrit [hod]

Drtírna přesyp 3,6 2,33 63,35
Pas -  ulička před pasem 6,5 0,21 702,86
Věž přesyp 6,8 0,63 234,29
Dopravníkový most 2,5 3,16 46,71
     

7.3.2 Opatření k omezení iniciace

Nebezpečí  výbuchu  je  přítomné,  jestliže  jsou  splněny  látkové  předpoklady  výbuchu,  to 

znamená, že je přítomno nebezpečné množství výbušného prachu se vzduchem. Vychází se přitom z 

předpokladu, že iniciace výbušné směsi je možná vždy  [12].  Rozsah ochranných opatření se řídí 

pravděpodobností  výskytu  nebezpečných  výbušných  koncentrací  (nebezpečných  zón).  Pro 

posouzení  možnosti  iniciace  jsou  používány  minimální  teploty  vznícení  usazeného,  nebo 

rozvířeného prachu (viz tab. 3). V systémech zauhlování jsou nejčastějšími iniciačními zdroji :

– horké povrchy,

– statická elektřina,

– elektrická zařízení,

– mechanicky vznikající jiskry,

– plamen a žhavé částice,

– samovznícení. 
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K jejich omezení, případně eliminaci je nutné přijmout technická nebo organizační opatření :

– separátor kovů na dopravníkových pásech,

– dodržování mazacích plánů,

– dodržení intervalů kontrolních obchůzek,

– poslechová kontrola při obchůzkách (zejména pasů),

– kontroly uzemnění,

– instalovaná zařízení s dostatečným krytím,

– instalovat zařízení vhodná do jednotlivých nebezpečných zón,

– včasné odstranění vadných součástek,

– monitorování teplot elektrických zařízení (např. motorů).

I  přes veškerá uvedená opatření může dojít  k situaci,  kdy nelze iniciační zdroj  vyloučit.  V 

takových případech je nutné zvolit konstrukční opatření která omezí účinky výbuchu.

7.3.3 Konstrukční opatření omezující účinky výbuchu

Není-li možno pravděpodobnost nebezpečné výbušné atmosféry řádně vyhodnotit, vychází se z 

předpokladu  že  taková  atmosféra  existuje.  Podobně  platí,  že  není-li  možno  vyhodnotit 

pravděpodobnost vzniku účinného zdroje iniciace, má se za to, že je iniciace možná. Pokud tedy 

nelze zabránit vytváření nebezpečné výbušné atmosféry a vyloučit nebezpečí výbuchu opatřeními 

aktivní  protivýbuchové  prevence,  nebo  nejsou-li  taková  opatření  vhodná,  musí  být  zařízení, 

ochranné  systémy  a  jejich  součásti  konstruovány  tak,  aby  byly  omezeny  účinky  výbuchu  na 

bezpečnou míru. Opatření konstrukční protivýbuchové ochrany tedy nezabrání výbuchu, ale zajistí, 

že nedojde k poškození zařízení ani k ohrožení osob a po krátké době je zařízení opět schopno 

provozu. Konstrukčního opatření, která omezí účinky výbuchu na únosnou míru můžeme rozdělit 

takto [12] :

– konstrukce odolné výbuchu,

– odlehčení výbuchu,

– potlačení výbuchu,

– zabránění přenosu plamene a výbuchu.
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Konstrukce odolné výbuchu a odlehčení výbuchu se používají především u nádob, zásobníků, 

zásobních sil a podobně. V provozech dopravy uhlí do kotle by taková opatření přicházela v úvahu 

u  zásobníků  prachu  na  průmyslových  vysavačích,  které  však  bývají  mimo  vlastní  technologii 

zauhlování, případně v jiných provozech dopravy uhlí (např. nakládka uhlí na dopravní prostředky). 

Používají se pak zejména zařízení pro odlehčení výbuchu – odlehčovací membrány. Mnohem více 

se  uplatní  systémy  automatického  potlačení  výbuchu.  Instalují  se  na  zařízeních  ve  kterých  je 

stanovena zóna s nebezpečím výbuchu jako jsou drtiče, přesyp, odsávání, vysavače apod. Používají 

se  tzv.  HRD  bariéry  (pro  zabránění  přenosu  výbuchu,  obr.  9)  a  HRD  systémy (pro  potlačení 

výbuchu, obr. 10).

Odlehčení výbuchu znamená, že se při výbuchu, resp. při určitém překročení tlaku uvnitř zařízení, 

dojde  k  dočasnému,  nebo  trvalému  otevření  původně  uzavřené  nádoby v  místě  odlehčovacího 

otvoru, a tím průniku výbušné směsi a spalin do okolního prostředí. Příklad odlehčovací membrány 

je na obr. 8. Odlehčení výbuchu se provádí podle těchto základních pravidel :

– odlehčení musí být provedeno do bezpečné zóny, do které je vyloučen vstup osob, ve které 

se nesmí vyskytovat usazený prach ani překážky,

– při odlehčení výbuch proběhne bez zásahu do procesu hoření, plamen se proto může šířit 

všude,  kde se vyskytuje nespálená směs, tedy i do propojených zařízení a proto je vždy 

nezbytné  zabývat  se  přenosem výbuchu,  a  pokud  není  vyloučeno,  kombinovat  ochranu 

odlehčením výbuchu se zabráněním přenosu plamene do okolních částí technologie.

Obr. 8 Vypouklá kruhová membrána [30]

Systémy automatického potlačení výbuchu  pracují na principu detekce nárůstu tlaku citlivými 

snímači a následně rychlého vnesení hasiva do zařízení (v řádech milisekund), případně do potrubí, 

nebo zabránění přenosu výbuchu do další technologie. V podstatě jde o potlačení výbuchu v jeho 

počáteční fázi (HRD systém), případně pomocí hasicí látky vytvořit účinnou bariéru, která zabrání 

dalšímu šíření výbuchu (HRD bariéra). Dalším zařízením, které může zabránit přenesení výbuchu a 
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jeho  rozšíření  v  rámci  technologie  jsou  např.  zpětná  klapka,  rychlouzavírací  šoupátko,  nebo 

rychlouzavírací ventil.  Jejich uplatnění bychom mohli  najít na potrubí odsávacích zařízení nebo 

průmyslového vysavače.

Návrh  protivýbuchové  ochrany  musí  být  vždy  posouzen  jako  komplexní  technické, 

technologické, organizační a ekonomické řešení, které vychází z analýzy technologie, prostředí a 

stanovení nebezpečných zón.

         Obr. 9 HRD bariéra [30]

         Obr. 10 HRD systém [30]    
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7.4 Systém automatického potlačení výbuchu v Elektrárně Ledvice

Při  výstavbě  nového  zdroje  660  MWe  v  Elektrárně  Ledvice  bylo  hodnoceno  i  nebezpečí 

výbuchu, a to zejména hořlavého prachu. Pro provoz zauhlování byly navrženy HRD systémy pro 

kladivové  drtiče  Aubema  a  HRD  bariéra  pro  potrubí  odsávacího  a  filtračního  zařízení.  Při 

zkušebním provozu bylo  zjištěno,  že  v  kladivových drtičích  dochází  k  planému spuštění  HRD 

systému, a to na základě nárůstu tlaku. Systém byl tedy podroben zkoumání a bylo zjištěno, že 

křivka  nárůstu  tlaku  neodpovídá  křivce  nárůstu  tlaku  výbuchu.  Důvody  byly  uvažovány  jako 

možnost vniku příliš mokrého uhlí, odpadnutí většího kusu usazeného uhlí ze stěn, nebo vniknutí 

velkého kusu z dopravníkového pásu a tím k nárůstu tlaku. Konečná příčina však nebyla zjištěna. 

Bylo tedy nutné přijmout opatření,  aby k planým spuštěním systému nedocházelo.  Řešení bylo 

navrženo jako zdvojení detekce umístěním detektorů v horní části drtiče (vsyp) a dolní části drtiče 

(výsypka).  Horní i spodní  část drtiče je chráněna 1ks HRD láhve 20l s hasivem Furex 770 a pro 

detekci  je  vždy  použit  2-hlavý  detektor  DetEx  07-K24.  Algoritmus  spuštění  poplachu  je  pak 

nastaven  tak,  že  pro  detekci  statického  tlaku  je  nastavena  vzorkovací  frekvence,  počet  vzorků 

překročení  a  hodnota  hlídaného  tlaku.  Při  násobném  překročení  dojde  ke  spuštění  poplachu. 

Detektory jsou nastaveny na hodnotu spouštěcího tlaku 10 kPa. Pro 2 - hlavý DetEx je nastavena 

funkce dva ze dvou, tzn., že ke spuštění poplachu dojde, překročí-li se spouštěcí hodnota na obou 

hlavách. Po této úpravě již k planým poplachům a zbytečnému spouštění HRD systému nedochází.

8. Zhodnocení požární bezpečnosti zauhlovacích systémů elektráren

Systémy dopravy uhlí  ze  skládky do spalovacího zařízení  se  mohou vyskytovat  v  různých 

provozech,  prioritně  však  v  uhelných  elektrárnách.  Jsou to  provozy technicky a  technologicky 

složité  a  specifické,  ekonomicky  a  společensky  důležité.  Přesto  má  i  návrh  protipožárního 

zabezpečení  své  limity.  Pro  účelný  návrh  stavebního  objektu  z  hlediska  efektivity  nákladů  na 

požární  ochranu  lze  postupovat  podle  předpokládané  životnosti  objektu  (např.  nový  zdroj  Ele. 

Ledvice je navržen min. na 20 let). Při optimálním návrhu předpokládáme, že celkové očekávané 

náklady na požární bezpečnost CT jsou dány součtem nákladů na požární bezpečnost objektu CP a 

nákladů na úhradu škod způsobených požárem CL (rov. 8.1)  [24] :

CT = CP + CL (8.1)
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Platí, že rostou-li výdaje na požární bezpečnost objektu CP, pak klesají ztráty způsobené požárem 

CL. Optimální hodnota nákladů na požární zabezpečení CP je pak určena, jsou-li celkové očekávané 

náklady ztrát  CT minimální  [24].  Je  tedy nutné najít  optimální  poměr mezi  celkovou hodnotou 

stavby, náklady na protipožární zabezpečení a předpokládanými přímými i následnými škodami.

8.1  Dopravníkové mosty

Dopravníkové  mosty  jsou  specifické  svými  rozměry  (zejména  pak  délkou),  technologií  a 

přepravovaným materiálem. Probíhá v nich přeprava uhlí pomocí dvou pryžových dopravníkových 

pasů,  kdy jeden  je  hlavní  a  druhý  záložní.  Dopravníkové  mosty a  pasy jsou  základní  složkou 

dopravy  uhlí,  která  je  většinou  provedena  se  100  %  zálohou,  a  to  nejen  z  hlediska  požární  

bezpečnosti, ale také technologie samotného zauhlování. 

Základní charakteristiky :

– netradiční rozměry objektu a požárního úseku, zejména délka,

– výskyt pohybujícího se uhlí,

– možný výskyt usazeného prachu,

– provoz bez vytápění,

– provoz bez trvalého i dočasného pracovního místa,

– dle předpisu [4] otevřené technologické zařízení,

– bez požadavku na odolnost stavebních konstrukcí,

– provoz dvou pasů, jeden hlavní, druhý pak záložní v případě poruchy,

– 100 % záloha při vyřazení jednoho pasu, případně celého mostu,

–  pravděpodobné přímé i následné škody způsobené požárem možno uvažovat v celkové výši 

cca 20 mil. Kč. (hodnota vztažena k Ele. Ledvice).

Protipožární zabezpečení dopravníkových mostů :

– stanovit  ekonomické  riziko  a  vytvořit  samostatný  požární  úsek  vyhovujících  rozměrů 

(zejména je rozhodující délka),

– pro stanovení ekonomického rizika zvolit podrobný výpočet součinitele k7 vyjadřujícího vliv 

následných škod,

65



– instalovat  elektrickou  požární  signalizaci  s  liniovým  detektorem  (teplocitlivý  kabel), 

případně instalovat i elektrickou požární signalizací s bodovými teplotními čidly v místech 

prostupů a přesypů,

– instalovat detekci jisker pomocí UV/IR detektorů,

– instalovat drenčerové SSHZ nad každý pas,

– zajistit zastavení pasu signálem od EPS, nebo ručně obsluhou,

– provádět  pravidelně  úklid  dle  stanovené  periody pomocí  stacionárního,  nebo  mobilního 

průmyslového vysavače,

– pravidelnou kontrolou předcházet vzniku požáru,

– střežit prostor zařízením CCTV,

– zajistit statickou nezávislost na okolních objektech.

8.2 Přesypné věže

Přesypné věže jsou technologickým zařízením, které se nachází na dopravní cestě uhlí mezi 

skládkou  paliva  a  kotlem.  Slouží  k  rozdělení  dopravníkových  mostů  na  kratší,  technologicky 

přijatelnější úseky, k přesypu uhlí v rámci elevace dopravní cesty a k případnému řízení dopravní 

cesty a rozdělení dopravy různými směry. Věže jsou umístěny v soustavě dopravníkových pasů a 

mostů, při jejich vyřazení z provozu je také vyřazena jedna trasa zauhlování. Jak už bylo uvedeno, v 

této fázi je systém 100 % zálohován.

Základní charakteristiky :

– netradiční rozměry objektu a požárního úseku, zejména výška,

– výskyt pohybujícího se uhlí,

– možný výskyt usazeného prachu,

– přesyp uhlí,

– provoz bez vytápění,

– provoz bez trvalého i dočasného pracovního místa,

– dle předpisu [4] otevřené technologické zařízení,

– bez požadavku na odolnost stavebních konstrukcí,
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– 100 % záloha při vyřazení věže a tím i mostu,

–  pravděpodobné přímé škody způsobené požárem možno uvažovat ve výši cca 5 mil. Kč, 

následné škody způsobené požárem pak možno uvažovat ve výši cca 20 mil. Kč. (vztaženo k 

Ele. Ledvice).

Protipožární zabezpečení přesypných věží :

– stanovit ekonomické riziko a vytvořit samostatný požární úsek vyhovujících rozměrů,

– pro stanovení ekonomického rizika zvolit podrobný výpočet součinitele k7 vyjadřujícího vliv 

následných škod,

– instalovat elektrickou požární signalizaci s bodovými multikriteriálními (kombinovanými) 

hlásiči s nastavením vhodného algoritmu vyhodnocení požáru,

– instalovat  elektrickou požární  signalizaci  s  liniovým detektorem (teplocitlivý  kabel)  nad 

dopravníkovými pasy,

– instalovat sprinklerové SSHZ nad dopravníkovými pasy,

– zajistit zastavení pasu signálem od EPS nebo ručně obsluhou,

– provádět  pravidelně  úklid  dle  stanovené  periody pomocí  stacionárního,  nebo  mobilního 

průmyslového vysavače,

– pravidelnou kontrolou předcházet vzniku požáru,

– střežit prostor zařízením CCTV,

– zajistit statickou nezávislost na okolních objektech.

8.3 Drtící stanice 

Drtící stanice je v celém systému zauhlování nejsložitějším a nejdůležitějším dopravním uzlem. 

Dochází  zde  nejen  ke  směrování  uhlí,  ale  také  k  jeho  úpravě  na  požadovanou  frakci.  Vlastní 

prostory drtící  stanice bývají  rozděleny na několik částí,  a to  s ohledem na velikost  a složitost 

zauhlování a také podle požadavků na umístění technologie (např.  technologický prostor,  velín, 

elektrorozvodny,  výměníkové  stanice  a  pod.).  Výškové  dispoziční   uspořádání  je  pomocí 

vestavěných technologických lávek a podlaží, které však s ohledem na své konstrukční provedení 

nejsou považována za podlaží užitná. Jak už bylo uvedeno, je drtící stanice nejdůležitějším článkem 

celého systému zauhlování. Při jejím vyřazení z provozu (např. vlivem požáru) se zastaví doprava 
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uhlí  do kotle.  Do drtící  stanice  jsou přivedeny i  záložní  mosty,  ze stanice do kotelny však již 

obvykle vede už jen jeden most se dvěma pasy. Následné škody vlivem vyřazení drtící stanice z 

provozu mohou být tedy značné. Pro provoz velikosti ledvické elektrárny se při přerušení dodávky 

uhlí do kotle počítá s denní ztrátou 5-6 mil Kč.

Základní charakteristiky :

– netradiční rozměry objektu a požárního úseku (délka, šířka i výška),

– výskyt pohybujícího se uhlí,

– možný výskyt usazeného prachu,

– výskyt technologie drcení uhlí,

– přesyp uhlí,

– provoz bez vytápění,

– provoz bez trvalého i dočasného pracovního místa,

– stavební a technologický objekt řešený dle všech požadavků na požární bezpečnost,

– možný požadavek na stavební konstrukce,

– vyřazení drtící stanice znamená zastavení dopravy uhlí do kotle,

– pravděpodobné přímé i následné škody způsobené požárem možno uvažovat v celkové výši 

cca 100 mil. Kč (vztaženo k Ele. Ledvice).

Protipožární zabezpečení drtící stanice :

– stanovit  ekonomické a  požární  riziko  a  stupeň požární  bezpečnosti,  vytvořit  samostatný 

požární úsek vyhovujících rozměrů,

– pro stanovení ekonomického rizika zvolit podrobný výpočet součinitele k7 vyjadřujícího vliv 

následných škod,

– stanovit co nejpřesněji nahodilé požární zatížení,

– v případě potřeby použít nosném konstrukce s požární odolností 15 minut,

– instalovat elektrickou požární signalizaci s bodovými multikriteriálními (kombinovanými) 

hlásiči s nastavením vhodného algoritmu vyhodnocení požáru,
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– instalovat  elektrickou požární  signalizaci  s  liniovým detektorem (teplocitlivý  kabel)  nad 

dopravníkovými pasy,

– instalovat sprinklerové SSHZ nad dopravníkový pas,

– zajistit zastavení pasu signálem od EPS nebo ručně obsluhou,

– provádět  pravidelně  úklid  dle  stanovené  periody  pomocí  stacionárního  nebo  mobilního 

průmyslového vysavače,

– pravidelnou kontrolou předcházet vzniku požáru,

– střežit prostor zařízením CCTV,

– zajistit statickou nezávislost na okolních objektech.

8.4 Nebezpečí uhelného prachu

S  ohledem  na  technologii  a  dopravovaný  materiál  se  prach  může  vyskytovat  ve  všech 

prostorech zauhlování, a to jak uvnitř, tak i vně technologie. Vhodnými organizačními opatřeními a 

instalací protivýbuchových zařízení lze nebezpečí výbuchu minimalizovat, nebo téměř vyloučit. Na 

počátku  celého  řešení  protivýbuchové  ochrany  musí  být  návrh  stanovení  nebezpečných  zón 

výbuchu  prachu,  následně  stanovení  preventivních  opatření,  případně  navrhnout  zařízení  k 

odlehčení, nebo potlačení výbuchu. Jedná se zejména o :

– použití zařízení pro určený typ prostředí a s patřičným IP krytím,

– provádět úklid dle stanovené periody,

– pravidelnou kontrolou a údržbou minimalizovat iniciační zdroje,

– odsávat, případně zkrápět prach v místech přesypu,

– minimálně do filtračních zařízení, průmyslového vysavače a drtiče uhlí instalovat systémy 

pro potlačení výbuchu (HRD systém, HRD bariéra). 

9. Zdolávání požáru zauhlovacích systémů

Tak jako každý složitější výrobní provoz má i zásah v elektrárnách svá specifika. Faktory které 

ovlivňují taktiku zásahu a nasazení sil a prostředků vycházejí především z výskytu uhlí, prachu a 
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zařízení pod proudem. Zauhlování je jedna z technologických částí, která je významná především 

právě  stálým výskytem uhlí  a  prachu.  Další  uvažované  skutečnosti  vycházejí  z  dispozičního  a 

konstrukčního  uspořádání  vlastních  objektů.  Očekávané  zvláštnosti  při  zdolávání  požáru  tedy 

mohou být :

– výskyt pohybujícího se uhlí a možnost jeho hoření,

– výskyt usazeného, případně rozvířeného prachu, jeho hoření a možnost výbuchu,

– rychlé šíření požáru usazenou vrstvou prachu,

– omezený účinek vody bez příměsí smáčedla,

– netradiční rozměry požárních úseků – délka, výška, šířka,

– žádná nebo nízká odolnost nosných ocelových konstrukcí (asi 15 minut),

– zásah ve výškách (drtící stanice, přesypné věže, dopravníkové mosty),

– náročný zásah v dýchací technice.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je  jedním z  předpokladů pro  úspěšné  zdolání  požáru 

dokonalá znalost technologie a prostředí. Energetická společnost ČEZ a.s., provozující hnědouhelné 

elektrárny v České republice, má pro potřeby hašení zřízen Hasičský záchranný sbor podniku, který 

má  své  stanice  na  všech  elektrárnách,  a  to  včetně  jaderných.  V Ledvicích  je  zřízena  společná 

jednotka pro doly a elektrárnu. Jednotky jsou také zařazeny do poplachového plánu jednotlivých 

krajů, a tak mají možnost účastnit se zásahů i mimo areál elektrárny. Jejich prvořadým úkolem, jako 

jednotek  PO  podniku,  však  zůstává  řešení  mimořádných  událostí  v  areálu  elektrárny,  a  to 

samozřejmě  i  na  provozu  zauhlování.  Svoji  akceschopnost  v  rámci  podniku  by měla  jednotka 

pravidelně  prověřovat  námětovými  cvičeními  a  seznamováním  se  s  případnými  změnami 

technologie, nebo stavebních objektů.

9.1 Vyhlášení poplachu

Jak  už  bylo  uvedeno,  většina  elektráren  byla  zřízena  před  platností  projektových  norem v 

požární bezpečnosti a aktivní prvky požární ochrany byly instalovány až dodatečně, pokud vůbec. 

Přesto  mohou  právě  tato  zařízení  sehrát  klíčovou  roli.  Jedná  se  zejména  o  včasnou  detekci  a 

vyhlášení poplachu. V systému zauhlování nejsou (kromě velínu) trvalá ani dočasná pracovní místa, 

a tak je systém detekce závislý na elektrické požární signalizaci, případně na kamerovém systému. 

Hlášení poplachu EPS bývá svedeno přímo na pult ochrany HZS podniku. Výjezd jednotky má být 
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okamžitě po obdržení signálu EPS, a tedy v rámci času T1. V některých případech bylo zjištěno, že 

je systém nastaven tak, že při spuštění poplachu dojde v čase T1   (cca do 1 minuty) k potvrzení 

signálu obsluhou na ústředně, následně vyslání zaměstnance ke zjištění a potvrzení požáru a teprve 

při zjištění skutečného požáru k povolání jednotky PO. K tomuto systému přispívá skutečnost, že 

dochází  k  řadě  planých poplachů (např.  Elektrárna  Ledvice).  Pokud však má dojít  k  zásahu v 

časovém pásmu H1, a tedy do 7 minut [4], stává se tento sytém z hlediska času nevyhovující (tab. 

11).           

                                                                 Tab. 11 

Proto je nezbytné, aby jednotka vyjela ihned, a to i při signalizaci požáru automatickým hlásičem a 

nečekala až na potvrzení obsluhou (tab. 12). V případě planého poplachu může být jednotka včas 

odvolána.  Tento  systém  však  vyžaduje  kvalitní  návrh  a  instalaci  EPS,  který  zaručí  minimum 

planých poplachů.

                                                     Tab. 12

9.2. Nasazení sil a prostředků

Ustavení vozidel musí být takové,  aby nebyla ohrožena sálavým teplem, případně zřícením 

konstrukcí.  Vedení  zásahu musí  být  prováděno ve  spolupráci  s  obsluhujícím personálem (např. 

vedoucí směny, nebo směnový inženýr),  který má znalost technologie,  může poskytnut důležité 

informace pro vedení  zásahu,  případně může bezpečně vypnout  příslušné části  technologie.  Při 

neodborném  zásahu  do  technologie,  případně  jejím  neuváženém  vypnutí,  by  mohlo  dojít  k 
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označení čas (min)
Detekce-čas T1 1

6
ohlášené jednotce PO 1
výjezd jednotky PO 2
dojezd jednotky PO 3
bojové rozvinutí 2
celkový čas 15

Vyslání zaměstnance a 
potvrzení požáru-čas T2

označení čas (min)

2
dojezd jednotky PO 3
bojové rozvinutí 2
celkový čas 7

Detekce a výjezd 
jednotky PO



nevratným škodám, a to i vyšším, než by způsobil samotný požár. Úzká spolupráce velitele zásahu a 

vedoucího směny (směnového inženýra) je tedy u zásahu nezbytná.

Vzhledem k výskytu prachu a jeho možnému rozvíření, není pro zásah vhodné použít plného 

proudu.  Mnohem  vhodnější  se  jeví  nasazení  proudnice,  která  umožní  použití  jak  plného,  tak 

sprchového  proudu.  Takovým výrobkem je  např.  proudnice  TAJFUN PROFI  D/C,  u  které  lze 

otočnou hlavou plynule měnit tvar proudu z plného, přes sprchový, až do clonového proudu.

Pro zásah v zauhlovacích systémech je nezbytné použít pro hašení také smáčedla. V praxi se 

osvědčilo např. smáčedlo FireAde 2000 [19, 20] s přiměšováním 0,5 %. Díky velkému hasebnímu 

účinku se tato látka jeví jako ideální hasivo a  zanedbatelný není ani její psychologický efekt pro 

zasahující jednotky, protože mění černý hustý dým v páru. Je to výrobek, který kombinuje několik 

technologií, které lze s výhodou použít při likvidaci požáru zauhlování, jedná se zejména o  [19, 

20] :

– Hasivo – třídy požáru A, B, C, D, F.

– Chladící  prostředek  -  FireAde  2000  dosahuje  znatelného  a  rychlého  snížení  teploty 

vytvořením  teplotního  gradientu,  způsobeného  latentním  teplem  vypařování  a  prostým 

objemovým  ochlazováním.  Vzhledem  k vysoce  účinnému  smáčedlu,  které  snižuje 

povrchové napětí  vody až šestkrát,  je objem FireAde 2000 nutný pro ochlazení  o  1 °C 

značně nižší, než objem obyčejné vody, potřebný pro stejný pokles teploty o 1 stupeň.

– Čištění  toxického kouře  -  Emulgační  efekt  FIRE ADE se  po  aplikaci  následně  projeví  

změnou barvy kouře. Nejvíce je to patrné u požárů hořlavých uhlovodíků, kde barva kouře 

přechází  z tmavě černé  barvy do světlejších  odstínů.  V obchodní  zahraniční  literatuře  je 

tento efekt uváděn pod názvem „obalovací schopností“. FireAde 2000 působí stejně dobře u 

kouře jako u kapalin. Čisticí účinek FireAde 2000 lze pozorovat jen malou chvíli po jeho 

aplikaci. Hustý a toxický černý kouř se rychle mění v čistší světlý kouř, s vyšším poměrem 

obsahu vodních  par  než  nebezpečných toxinů.  FireAde 2000 přerušuje řetězovou reakci 

volných radikálů, čímž zabraňuje jejich shlukování a tvorbu sazí a kouře. Méně kouře a 

toxinů znamená zvýšenou bezpečnost a lepší viditelnost v prostoru činnosti. 

– Likvidace par - Protože mnohé páry představují nebezpečí výbuchu a překážejí bezpečné 

činnosti,  je obalovací schopnost FireAde 2000 užitečná zejména tehdy, používá-li se pro 

"uzavření"  par  a  jejich změnu na bezpečné.  FireAde 2000 vyžaduje pro eliminaci  nebo 

redukci hořlavých par pouze jednu aplikaci. FireAde 2000 rychle sníží dolní mez výbušnosti 

pod  normovou  úroveň.  Tato  úroveň  výbušnosti  se  sníží  okamžitě.  Tradiční  pěna  pouze 
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potlačí páry, ale celistvost pěnové pokrývky zůstane zachována. Vzdušné páry, uvolňované 

do ovzduší, nejsou pěnou ovlivněny. Schopnost FireAde 2000 obalit molekuly uhlovodíků a 

zachovat toto obalení nejméně po dobu 24 až 48 hodin převyšuje tradiční pěnidla.

Je tedy nezbytné, aby zasahující jednotky byly vybaveny dostatečnou zásobou vhodného smáčedla. 

Vzhledem k netradičním rozměrů objektů, zejména pak jejich výšce, případně úhlu stoupání u pasů 

a  mostů,  je  výhodné  použít  suchovody  instalované  na  jednotlivých  objektech,  vnitřní  rozvody 

požární  vody,  s  jistým  omezením  i  požární  žebříky  (ocelová  konstrukce  bez  odolnosti)  a  v 

neposlední řadě i výškovou techniku, jakou je např. automobilová plošina, nebo žebřík.

Vedení  zásahu  by mělo  být  směřování  nejen  na  likvidaci  požáru,  ale  také  na  ochlazování 

okolních konstrukcí a objektů. Při rozsáhlejších požárech nemusí stačit síly a prostředky jednotky 

HZS podniku a je nutné povolat další  jednotky PO, jako například HZS ČR případně některou 

jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Pokud požár nepřeroste do skutečně velikých rozměrů (jako 

např. požár v podniku Chemopetrol Litvínov v r. 1996), mělo by velení a vedení zásahu zůstat v 

kompetenci velitele HZS podniku, který by měl mít o technologii největší znalosti, a který pak úzce 

spolupracuje s vedoucím pracovní směny, nebo směnovým inženýrem.
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10. Závěr

Systém  vnějšího  zauhlování  zahrnuje  z  pravidla  dopravníkové  mosty  a  lávky,  přesypné 

(případně třídící)  věže  a  drtící  stanice.  Cílem této  diplomové práce  bylo  na  základě  posouzení 

možnosti  vzniku požáru,  případně výbuchu,  v  systému vnějšího  zauhlování  elektráren  v České 

republice provést návrh účinných požárně bezpečnostních opatření a zařízení a zhodnotit základní 

koncepci  zásahu jednotek  požární  ochrany.  Pro řešení  byla  použita  odborná  literatura  a  vlastní 

zkušenost z provozu Elektrárny Ledvice, Dolů Bílina a úpravny uhlí Dolu Bílina.

Úvodní část je věnována těžbě hnědého uhlí a uhelným elektrárnám obecně, popisu anatomie 

uhelné elektrárny a historii zauhlování. V dalších částech je provedeno posouzení možného vzniku 

požáru  a  výbuchu  a  navrženo  konkrétní  řešení  požární  bezpečnosti  systému  zauhlování.  Jsou 

zhodnoceny požadavky na provedení objektů z hlediska ekonomického i požárního rizika, a také 

možnosti  vzniku  výbuchu.  Výsledkem  tohoto  hodnocení  je  pak  konkrétní  a  podrobný  návrh 

účinných požárně bezpečnostních zařízení, protivýbuchové ochrany a dalších podpůrných systémů 

(CCTV,  termovize),  a  to  s  využitím  znalosti  zařízení  dostupných  na  trhu  v  České  republice, 

případně v zahraničí. Je také zmíněna studie využití detekce CO pro včasné zjištění požáru, jejíž  

aplikace je v současné době úspěšně prováděna zejména v USA. V závěrečné části této diplomové 

práce je pak také navržena základní koncepce požárního zásahu jednotek požární ochrany.

Uvedená  řešení  je  možno  využít  při  návrhu,  projektování  a  výstavbě  nových  systémů 

zauhlování,  případně  při  rekonstrukci  stávajících  zařízení.  Dále  je  pak  možné  využít  údaje  a 

výsledky zjišťování při tvorbě speciální normy požární bezpečnosti pro energetické provozy, nebo 

jako podklad  pro  posouzení  technologie  zauhlování  pomocí   specifického  posouzení  podmínek 

požární bezpečnosti v rámci požárně bezpečnostního inženýrství. 

     Tato diplomová práce se zabývá pouze vnějším zauhlováním. Hodnocení vnitřní části, která 

obsahuje  např.  hlubinný zásobník,  kotelnu,  případně  zauhlování  uvnitř  dalších  technologických 

objektů, by svým rozsahem vydalo na samostatnou práci, která by pak mohla tuto diplomovou práci  

doplnit a přinést tak komplexní řešení celého systému zauhlování, a to jak vnějšího, tak vnitřního.
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