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Anotace 
 
Diplomová práce popisuje návrh bezpečnostního monitorování v ohrožené oblasti 

porubu č. 140 704 Dolu Karviná, 7. kře důlního pole lokality Lazy. Podstatou této práce je 

zajištění maximální bezpečnosti pracovníků při využití komunikačního a monitorovacího 

slaboproudého zařízení. Dosavadní zkušenosti s použitím monitorovacích prvků, umožní 

upozornit na nepříznivé stavy v ohrožených oblastech. 

 

Klíčová slova:  
 
            Komunikace 

            Monitoring 
            Bezpečnost 

 

Summary:  
 

The presented work describes suggestion in the engandered area of  longwall No. 

140 704 at Karviná mine, 7. mine area of plant Lazy. Principle of this work is ensure 

maximal safety of workwers in the use of communication and monitoring low-current 

devices.  Through years of knowledge and precision design proposal monitoring elements 

it possible to averse conditions in this area. 
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Seznam použitých zkratek:  
 
BTPVR Bezvýlomová práce velkého rozsahu 

OOTP             Otřasná odlehčovací trhací práce 

OTP  Otřasná trhací práce 

ČBÚ  Český báňský úřad 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

OKD  Ostravsko – karvinské doly 

OKR  Ostravsko – karvinský revír 

OOP  Osobní ochranné prostředky 

SVO  Samostatné větrní oddělení 

SE  Seismický efekt 

SA             Seismoakustika 

SL  Seismologie 

SD                   Elektronická ovládací skříň 

ZD                  Závěsná drážka 

DPB                Důlní průzkum a bezpečnost 

MTA                Monitorování, telemetrie, aplikace 

HO                  Hrázový objekt 

DD                  Důlní dílo 

DP                   Důlní pole 

DMS               Důlní merkaptanová signalizace 

JBO                 Jiskrově bezpečný obvod 

JBP                  Jiskrově bezpečný převodník 

APD                Automatický pásový dopravník 



 

BO                  Bezpečnostní obvod 

BP                   Bezpečnostní prvky 

MBT               Měřící a bezpečnostní technika 

IS                    Inspekční služba 

MN                 Malé napětí 

NN                  Nízké napětí 

STŘ                Střídavé napětí 

SS                   Stejnosměrné napětí 

TGI                 Telefon - galvanický integrovaný  

PST                 Programovatelný signalizátor – telefon 

AUT                Automatický ligifon 

UHF               Ultra vysoká frekvence 

PDA                Personal digital asistent – osobní digitální asistent 

SAP                 Projekt automatizace a vizualizace 
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Úvod 
 

Zajištění bezpečnosti pracovníků v ohrožených oblastech vedených důlních děl, 

zejména provozovaných porubů, patří mezi absolutní priority při hornické činnosti na Dole 

Karviná i na ostatních dolech OKD, a.s. Součástí provozně-bezpečnostních požadavků na 

pracovištích je vytvoření takového prostředí, které zajistí neustálý dohled nad bezpečným 

provozem. 

Komunikační a monitorovací zařízení se využívá jak při otvírce a přípravě, tak i při 

samotném dobývání a ukončovacích fázích provozu. Záznamy z telefonů, analyzátorů a 

snímačů, jsou vyvedeny na dispečink závodu pro přehlednost situace. Zkušená obsluha jich 

plně využívá při každodenní řídící a kontrolní činnosti. 
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1 Geologické poměry na závodě Lazy, Dolu Karviná   
v ohrožené oblasti 

1.1   Důl Karviná, lokalita Lazy 

Na katastrech měst Orlová a Karviná se rozléhá důlní i povrchové pole Dolu 

Karviná. Od 1.4.2008, kdy došlo ke sloučení Dolu Lazy a  Dolu ČSA, patří tyto dvě 

lokality po jeden podnik – Důl Karviná. Změna se rovněž týká označení samotných 

bývalých závodů, které jsou od 1.9.2012 vedeny jako „lokality“. Rozloha lokality Lazy 

činí zhruba 6 km2 a délka jeho důlních děl je přibližně 26 km. Produkce těžby černého uhlí 

celého Dolu Karviná v roce 2012 byla 4,1 mil. tun. Největší absolutní hloubka je na 

lokalitě ČSA - 1177 m a na lokalitě Lazy - 920 m. Počet zaměstnanců je zhruba 4600.  

Dobývání ložiska černého uhlí v sedlových vrstvách svrchně karbonského stáří   

doprovází tektonické poruchy. Nadloží slojí bývá většinou mocné s pevnými vrstvami 

slepenců a pískovců. Efektivní podloží je často tvořeno prachovci, popř. jílovci s výskytem 

uhelných proslojků. [9, 10]. V současné době dosahuje mocnost v mocných slojích 

sedlových vrstev až 6 m. Naproti tomu se zde dobývají sloje porubských vrstev 

ostravského souvrství o mocnosti 0,8 – 1,5m. 

1.2   40. sloj, okolí, geologické poměry 

1.2.1 Charakteristika sloje a porubu č. 140 704 

 

Sloj 504 - ,,40“ (příl. č. 1), náleží  stratigraficky k sedlovým  vrstvám karvinského 

souvrství. Plocha porubu se nachází v jihovýchodní části dobývacího prostoru Lazy 

v oblasti 7. a 8. dobývací kry, ve které dobývá Důl Karviná, lokalita  Lazy. 

Z hlediska chemicko-technologických vlastností se jedná o uhlí energetické, 

obchodní skupiny VD s popelnatostí cca 10,0 %. Uhlí neobsahuje žádné další užitkové 

nebo škodlivé látky.  

Předmětná plocha porubu č. 140 704 je ohraničena z jihu stařinami porubu 140 702, 

z východu stařinami porubu 140 202 (vydobyt býv. závodem Barbora Dolu Darkov – DP 
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Karviná - Doly II), ze severu plochou budoucího porubu č. 140 706 a ze západu 

ochranným pilířem centrálních jam.  

Porub je rozfáraný třídami 40 705 (úvodní chodba), 40 704A (prorážka rozšířená 

pod č. 40 704-1 ) a 40 703-1A, 40 703-1, 40 703 (výdušné chodby).  

Do dosažení staničení cca 1070m (40 705) a cca 30m (40 703-1A) bude porub 

provozován v DP Karviná - Doly II). Od těchto staničení západním směrem tato oblast 

spadá pod DP Lazy. 

1.2.2 Průměrná mocnost sloje,  proplástky 

 
Sloj 504 - ,,40“ je v západní části  předmětné plochy tvořena jednou uhelnou 

lávkou o mocnosti 3,0 - 6,4 m a výjimečně se u počvy může vyskytnout proplástek 

prachovce  o mocnosti do 0,2 m. K dané sloji se ze stropu přibližuje sloj 505 - ,,Prokůpek“ 

o mocnosti 0,5 - 1,6 m, která se ve východní části se slojí 504 spojuje. 

Mocnost spojené sloje se ve východní části pohybuje od 5,20 - 8,20 m. Proplástek 

mezí slojí 504 a 505 dosahuje v západní části mocnosti až 6 m a je tvořen pískovcem. 

Mocnost proplástku se východním směrem zmenšuje a zároveň se mění petrografické 

složení. Postupně se mění na prachovec. 

1.2.3 Geologický profil - nadloží,  podloží 

 

Přímé nadloží v západní části, kde se sloj 505 - ,,Prokůpek” nachází, ve větší 

vzdáleností od sloje 504 tvoří pískovec, který postupně s přibližováním daných slojí 

přechází do prachovce. Nadloží spojené sloje je pak tvořeno prachovcem o mocnosti      

1,3 – 9,7 m, souvrstvím pískovců a slepenců o mocnosti 34 – 51 m, prachovcem o 

mocnosti 0,1 - 2,2 m a následuje nadložní sloj 512 - ,,39”.  

Mezislojová vzdálenost sloje č.504 -„40“ a sloje č.512 -„39“ se v oblasti porubu 

140 704 pohybuje od 43 do 57m.  

Přímé podloží je tvořeno prachovcem o mocnosti 5,5 – 11 m, pískovcem o 

mocnosti 0 – 2,2 m, prachovcem a jílovcem  o mocnosti 25 – 34 m po podložní sloj  č. 499. 
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Nadložní sloj 512 - ,,39“ je  vydobyta nad předmětnou plochou porubu v letech 

1995 - 2009. Předmětná část sloje 504 - ,,40“ není podrubána. 

Nadložní a podložní horniny jsou zařazeny dle směrnice 1/2013 ředitele, která 

nabyla účinnosti 1.1.2013, z hlediska zapálení metanovzdušné směsi do II.  a  III. kategorie 

nebezpečí.  

1.3   Důlní otřesy v dané oblasti, kategorie, zařazení 

1.3.1 Vliv důlních otřesů v ohrožené oblasti 

 

            Důlní otřes se dá definovat jako náhlé uvolnění pružné energie části horského 

masívu a její přeměnu na kinetickou energii. Součástí je vysunutí a vyvržení stavebních 

jednotek z okolního masívu do DD. Tyto projevy v exponované části horského masívu jsou 

v různém rozsahu a intenzitě vyvolány hornickou činností. [16]. Tento přírodní jev náhlého 

porušení horského masívu se zjevnou a trvalou deformací DD, může být doprovázen 

seismickým efektem v dole i na povrchu.  

            Oblast 7. kry, 40. sloje DP Lazy, patří mezi nebezpečné oblasti, co se týče výskytu 

důlních otřesů a geomechanických projevů masívu. Proto je nutno přistoupit zodpovědně 

k návrhu bezpečnostních prvků, které patří mezi pasivní prostředky proti otřesové 

prevence. Legislativně je proti otřesová prevence určena vyhláškou ČBÚ č. 659/2004Sb. 

[6]. V současné době se díky modernizaci techniky snažíme maximálně eliminovat 

nepříznivé situace v ohrožené oblasti.  

            Porub č. 140 704 je zařazen do 3. stupně nebezpečí vzniku důlních otřesů. Proto je 

nutné provádět všechny činnosti jak ke snížení rizika vzniku otřesu, tak k omezení 

následků otřesu. [3, 4, 6]. 
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            Mimořádné události, které se staly v oblasti 7. kry DP Lazy: 

 

• 21. 10. 1999 v 11:54 hod., otřes v nadloží tř. 38 708 (1 smrtelný úraz, 5 lehkých 

úrazů, devastováno 80m důlního díla. 

• 6. 8. 2002 v 03:40 hod., otřes při rozšiřování prorážky  38 708 (1 smrtelný úraz, 

ošetřeno 16 osob). 

• 26. 2. 2003 v 15:40 hod., otřes na tř. 38 708-4 v předpolí uzavřené prorážky 

38 708 (zachráněn jeden pracovník ze závalu). 

• 11. 3. 2004 otřes na tř. 38 708-4 při rozšiřování prorážky (7 smrtelných úrazů, 4 

ostatní úrazy).        

 

 

1.3.2 Průběžná prognóza vzniku otřesů  

- kontinuální SL sledování pro určený dobývací prostor 

- kontinuální SA sledování pro konkrétní porub 

- vrtné testy  

- individuální pozorování příznaků otřesů na všech pracovištích 

- indikační odlehčovací vrty 

1.3.3  Aktivní prostředky prevence   

 Souhrn činností směřujících ke snížení rizika vzniku otřesu [3, 6, 10]. 

 

                        V současné praxi se využívají zejména: 

 

- OOTP 

- odlehčovací vrty 

- zavlažování sloje 

- BTPVR v nadloží 

- vhodné časoprostorové vedení důlních děl  
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1.3.4 Pasivní prostředky prevence  

Souhrn činností opatření a zařízení směřujících k omezení následků otřesu[3, 6]. 

   

                                   Využívá se většiny z daných prostředků: 

 

- volba druhu a hustota budování výztuže 

- výlomová trhací práce jako metoda rozpojování 

- stabilizace oslabených částí hor. masívu např. injektáží a kotvením 

- omezení počtu zaměstnanců 

- odvolávání osob při zjištění nebezpečí 

- vypínání elektrických zařízení 

- způsob umístění zařízení a materiálu v důlních dílech 

- možné vyvolání otřesu, resp. provokace masívu (pomocí BTPVR)                                    

 

Souvislost při navržení všech bezpečnostních zařízení je viditelná. Vedle aktivních 

opatření jako je např. OOTP nebo BTPVR, následuje celá řada pasivních prostředků 

prevence, které jsou uvedeny na začátku této podkapitoly. 

Spolupráce při těchto činnostech je velice důležitá a systematika využití je velkým 

přínosem při sledování ohrožené oblasti. 

Pro celkové zajištění bezpečnosti využijeme důlních ligyfonů, instalaci geofonů a 

lokální seismologické sítě důlních SL stanic. Na geofyzikálním dispečinku můžeme 

zmapovat historii otřesových jevů a po dostatečně dlouhou dobu uchovávat data z dané 

oblasti. Dále postupujeme pasivní prevencí vzniku otřesů tím, že vyznačíme ohroženou 

oblast, zajistíme omezení počtu osob monitorovacím sledováním vyvedeném na dispečink. 

Využijeme havarijních signalizátorů a okamžitého dálkového vypnutí elektrické energie 

v případě nebezpečí. 
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2 Návrh technologie pro porub č. 140 704 

2.1   Technologie v porubu č. 140 704 

2.1.1 Technologie dobývání 

Porub č. 140 704 bude provozováno směrným stěnováním na řízený zával. Porubní 

fronta bude vedena z pole s použitím mechanizované  výztuže typu  FAZOS 

22/48/0,5 Poz, kombajnu  KSW-500/5,3-2A2V/2BPH, stěnového hřeblového 

dopravníku PF4/932 a sběrného hřeblového dopravníku PZF 08 P3. Signalizace 

v rubání zajistí systém APD1 (příl. č. 6). 

2.1.2 Základní parametry porubu č. 140 704 

 
            Dobývaná mocnost:                                                                                 max. 530 cm 

            Úklon porubu na těžní chodbu :                                                           od  -6° do -10° 

            Délka prorážky:                                                                                                 195  m 

            Směrná délka porubu: úvodní třída  40705                                                        830 m                                                                

                                                výdušná třída 40 703-1A, 40 703-1                               850 m  

2.1.3 Strojní vybavení porubu č. 140 704 

 
            kombajn KSW-500/5,3-2A2V/2BPH 

            výztuž    FAZOS 22/48/0,5 Poz , počet sekcí 127 

            hydraulický agregát    EHP-3K 200/53 

            stěnový hřeblový  dopravník  PF4/932  

            sběrný hřeblový dopravník PZF 08 P3      

            drtič DU1 P7          

            odtěžení pásovými dopravníky DP1200                                            
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2.2   Únosnost výztuže                                                                                     

2.2.1 Výpočet únosnosti výztuže v porubu č. 140 704  

             Stanovení hodnot pro výpočet potřebného odporu výztuže FAZOS 22/48/05 Poz 

 

Průměrná objemová hmotnost hornin  γo     26(kN⋅m-3) 

Součinitel vlivu způsobu dobývání      kz     1    

Součinitel samonosnosti vrstev            ks     0,4 

Zálomový  úhel                                    δ     15° 

Součinitel  nakypření hornin                k    1,17 

Součinitel  zpožďování závalu             koz 2,13 

Minimální vzdálenost pilíř ,zával         lmin     4,2m 

Maximální dobývaná mocnost             m 

Šířka prorážky                                      š����       

5,3m 

9,0m 

2.2.2 Odpor porubní výztuže (výpočet pro dobývanou mocnost 5,3m) 

 
                                               
            � �  �	 ⋅⋅⋅⋅ m ⋅⋅⋅⋅ 
�� ⋅⋅⋅⋅  
 ⋅⋅⋅⋅  
� ⋅⋅⋅⋅  

�
�
���                                                     [ N⋅m-2 ]  ( 1 ) 

                                
 
            � � �� ⋅⋅⋅⋅ �, � ⋅⋅⋅⋅ �, �� ⋅⋅⋅⋅ 	, � ⋅⋅⋅⋅ � ⋅⋅⋅⋅ �, �� 
 
            � � ��	, � ��⋅⋅⋅⋅��� 
  
 
            Mechanizovaná výztuž FAZOS  22/48/0,5 vyhovuje podmínkám porubu č. 

140 704, t.j. Rmax >R  (1049 kN⋅m
-2 > 690,3 kN⋅m

-2
). 

 

2.2.3 Vzdálenost pro vytvoření prvního závalu v porubu 

 

             ���  � �⋅⋅⋅⋅ ���  ⋅⋅⋅⋅�⋅⋅⋅⋅ �
���
�� ⋅⋅⋅⋅ 
�⋅⋅⋅⋅ 
⋅⋅⋅⋅ �

� 
� ⋅⋅⋅⋅ �	�� ⋅⋅⋅⋅ �,� ⋅⋅⋅⋅ ��,�!���

�� ⋅⋅⋅⋅ � ⋅⋅⋅⋅ 	,� ⋅⋅⋅⋅�,�  � �!, ��                            [ m ]  ( 2 ) 

         
            � � ��� "  š#$�$ � �!, � " � � ��, ��                                               [ m ]  ( 3 )          
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První zával v porubu 140 704 musí být vyvinut nejpozději v době, kdy postup  

porubu dosáhne hodnoty L = 18,2 m směrného postupu. Při nevytvoření prvního závalu do 

této vzdálenosti bude nutno provést umělé porušení nadloží pomocí trhací práce [1, 2]. 
 

2.2.4 Opožďování závalu v rozvinutém porubu 

 
 
 

             ���  �  % ���  ⋅⋅⋅⋅ �
���
�	 ⋅⋅⋅⋅ � ⋅⋅⋅⋅ 
� ⋅⋅⋅⋅ 


"  �&  ⋅⋅⋅⋅ '�() "  � ⋅⋅⋅⋅ *+,
� ⋅⋅⋅⋅ �
���                                               [ m ]  ( 4 ) 

 

            ���  �  %�	�� ⋅⋅⋅⋅ ��,�!���
�� ⋅⋅⋅⋅ �,� ⋅⋅⋅⋅ � ⋅⋅⋅⋅ 	,� "  �&  ⋅⋅⋅⋅ �, � "  �,� ⋅⋅⋅⋅ 	,��!�

� ⋅⋅⋅⋅ ��,�!���  � �, ��� 

 
 
 
Při rozvinutém porubu musí být zával vyvinut ve vzdálenosti sekce/zával Lmax = 5,2 m. 

2.2.5 Ovlivnění nadloží  

             h.  � /
0�1  �  2,3

1,14�1  � 31,2m                                                                    [ m ]  ( 5 ) 

2.3   Větrání porubu 

2.3.1 Výpočet  rychlosti  větrů v oblasti porubu č. 140 704 dle depresních  výpočtů 

 
            Pro výpočet bylo použito vzorce : 
 
            9 �  :

;                                                                                                     [ m 
⋅ s-1 ]  ( 6 ) 

 
            Q – objemový průtok větrů  [ m3

⋅ s-1 ]                     S – volný průřez  [ m2 ]   
 
 

            porub       pro větev   mezi body      chodba        obj. průtok       průřez        rychlost 
                                  číslo                            (porub)         [ m3

⋅ s-1 ]         [ m2 ]        [m 
⋅ s-1]          

            140 704        644       629 - 801       40 705            21,52          19,8             1,09 
            140 704        690       629 - 801      40 703-1           21,52              16,1             1,34 
 
            Rychlost větrů vyhovuje vyhlášce ČBÚ č. 22/89 Sb. § 85 
            S negativní regulaci porubu se uvažuje na třídě č. 38 890, resp. 38 807-2. 
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2.3.2 Komentář k výpočtu větrání porubu č. 140 704 

 

Výpočet větrání dle tlakových spádů byl zpracován pro porub č. 140 704 v 

nejnepříznivější fázi dobývání - fázi rozjezdu. Výpočet byl proveden v programu SIT verze 

2.31, s použitím údajů z větrní rozvahy na rok 2013, doplněn o předpokládaný stav v 

období rozjezdu porubu.  

Pro fázi dobývání porubu č. 140 704 byl navržen objemový průtok větrů ve výši     

1 260 m3
⋅ min-1 přes porub, při nárůstu metanu ve výdušných větrech na třídě č. 40 703-1 o 

0,40 %. Číslo vrstvení „s” dle S. I. Leacha je větší než 2. Výpočtem  dle  tlakových spádů 

bylo ověřeno, že přes porub č. 140 704 může dosáhnout objemový průtok větrů až ve výši 

1381,20 m3
⋅ min-1. Uvedený průtok  je dostačující i pro rozjezd porubu č. 140 704  

(navrženo 1 260 m3 ⋅ min-1). 

Při výklizu sekcí z porubu se tvoří zával, který způsobuje  zvýšený odpor pro větry 

vedené přes porub. Jejich objemový průtok bude postupně klesat. Dle minimální rychlosti 

větrů na pracovišti  je určené množství větrů přes porub na 580 m3 ⋅ min-1. Při likvidaci 

porubu může dojít k tvorbě metanových vrstev v místě plenění a na výdušné chodbě. V 

případě zjištění  zvýšeného výskytu metanu provést jeho zředění rozfoukáním pomocí 

duvek, případně lutnovým tahem  se vzduchovým ventilátorem. 

Pro větrání likvidovaného porubu bude zpracováno povolení vedení větrů 

neschůdnou cestou, kde budou uvedena další bezpečnostní opatření (umístění čidel na 

metan, CO, místa a četnost indikace apod.). 

SVO porubu č. 140 704 bude stabilizováno depresním spádem 159,1 Pa. V případě 

potřeby bude negativní regulace porubu provedena na chodbě č. 38 890, resp.  na chodbě  

č. 38 807-2 na konci SVO pomocí zděných nevýbuchuvzdorných izolačních objektů nebo 

větrních závěsů. Degazace porubu nebude prováděna. [9]. 

 

 

 

 

 



Milan Vítek: Návrh bezpečnostního monitorování v ohrožené oblasti porubu č. 140 704 Dolu Karviná, 
závodu Lazy 

 
 

2013  11 
 

2.4   Protizáparová opatření  

 

            Před rozjezdem porubu bude k protizáparovým opatřením zpracován příkaz  

závodního dolu, který vstoupí v platnost po doporučení havarijní komisí a bude součástí 

technologického postupu pro porub č. 140 704. Dle směrnice č. 05/2009 generálního 

ředitele OKD, a.s. [12] je porub č. 140 704 zařazen mezi poruby s nebezpečím 

samovznícení uhlí a vyžaduje průběžné sledování vývoje CO. V průběhu provozu porubu 

je nutno dodržovat  projekt prevence proti samovznícení, určující protizáparová opatření. 

            Přísnost protizáparových opatření spočívá především v zamezení hloubkového  

vymývání závalového prostoru porubu čerstvými větry metodou využívající močovinových 

pěn a to od samotného počátku jeho provozu. Pěnou naplněné vaky se umístí na spodní i 

vrchní úvrati od TH výztuže, přes závalový profil, až k první sekci na spodní úvrati a 

poslední sekci ve vrchní úvrati. Okolní závalové části se vyplní izopěnou. [14]. 

            Jako další protizáparové opatření můžeme využít napouštění dusíkové pěny přes 

speciálně upravené trubky s možností napojení tlakové hadice, umístěné v každé desáté 

sekci. Tím zvyšujeme nejen aerodynamický odpor závalu, ale především omezujeme 

schopnost samovznícení uhelné hmoty ponechané v závalu přecházením tektoniky, 

technologickými ztrátami či proslojky v přímém nadloží. 

            Důležitou součástí prevence proti záparu je i monitorování hodnoty koncentrace 

škodlivin v ovzduší. Dle návrhu projektu umístíme kontinuální analyzátory CO a CH4 

v místě styku vrchní úvratě a výdušné chodby porubu a na konci SVO. Nepřetržité 

monitorování je vyvedeno v centrálním dispečinku. Zajištěna je i pravidelná kontrola a 

seřízení těchto snímačů určenými specialisty z úseku měřící a bezpečnostní techniky. [9]. 
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3 Návrh rozmístění monitorovacího zařízení v 
oblasti porubu č. 140 704 

3.1   Cíl návrhu 

 

Cílem tohoto návrhu je využít díky moderní technice všechny prostředky pro 

sledování provozu na pracovišti, kontrolovat stav koncentrace plynů v důlním ovzduší, 

pomocí seismických snímačů vyhodnocovat situaci z hlediska důlních otřesů, dále chodu 

strojních zařízení a v případě nebezpečí vypnutí elektrické energie. 

Rovněž je důležité monitorování osob v ohrožené oblasti a jejich případné odvolání 

z pracoviště. 

Důležitost sledovat ohroženou oblast po bezpečnostní stránce je zásadní. Proto 

navrhuji komunikační a monitorovací zařízení, které bude splňovat všechny podmínky pro 

zajištění bezpečnosti provozu na pracovišti. 

Stanovením systematického přiřazení monitorovacích prvků na sledovaná místa, 

zajistíme jejich maximální využitelnost. Přitom je nutné dodržovat předepsaná nařízení 

vyhl. ČBÚ č. 22/1989Sb., § 237. 

 

3.2   Rozdělení komunikačního a monitorovacího zařízení 

 

• Akustické (důlní ligifony a telefony) 

• Akusticko-optické (havarijní hlásiče, signalizátor chodu kombajnu) 

• Optické (kamery, analyzátory, světelné noviny)                                                                                      

• Aromatické (důlní merkaptanová signalizace DMS - 32) 

• Ostatní (svorkovnicové skříně, monitorovací zařízení pohybu pracovníků, 

spínací čidla chodu pásového dopravníku,  čidla otevírání bezpečnostní branky, 

čidla snímání havarijní hladiny vody). 
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            Na Dole Karviná je v současné době nasazeno 816 kontinuálních čidel a 

bezpečnostních obvodů. Z toho na lokalitě ČSA - 427,  lokalitě Lazy - 389 měřících míst.  

 

            Členění kontinuálních čidel a bezpečnostních obvodů na lokalitě Lazy: 

 

53 ks   snímačů typu MTA CO                 69 ks  snímačů typu MTA CH4 

2 ks     snímačů měření obsahu <=           26 ks   měřičů proudění rychlosti ovzduší 

27 ks   snímačů havarijní hladiny vody   50 ks  dálkové  vypínání  el. energie 

2 ks     snímačů diferenčního tlaku           38 ks  dálková kontrola hrázových dveří 

12 ks   dálk. merkaptanová signalizace    9 ks   dálk. snímání strojního zařízení v porubech                                                                           

32 ks   dálk. snímání chodu ventilátorů    6 ks   dálk. snímání strojního zařízení v ražbách                                                                 

1 ks     radarový snímač výšky hladiny    16 ks  informační systém pro evidenci 

20 ks   dálkového snímání chodu pásových dopravníků 

4 ks     ultrazvukových snímačů výšky hladiny v zásobnících  

43 ks   bezpečnostních  radioizotopových snímačů toku materiálu                           
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3.3   Navržení rozmístění bezpečnostních prvků 

3.3.1 Struktura návrhu 

         Návrh monitorovacího a komunikačního zařízení se připravuje v předstihu, aby bylo 

zajištěno jeho praktické využití. Oblast, do které je nasazujeme, musíme předem sledovat a 

postupovat dle platných předpisů, dlouholetých zkušeností a kvalitní spolupráce s kolegy. 

            Zajímal jsem se o zařazení předmětné oblasti do příslušné kategorie nebezpečí 

vzniku důlních otřesů. Oblast 7. kry důlního pole lokality Lazy je dlouhodobě vymezena 

jako část horského masívu s nebezpečím otřesů. Naprostá většina důlních děl, popř. jejich 

částí, v této oblasti je zařazena do 3. (tj. nejvyššího) stupně nebezpečí vzniku důlních 

otřesů. Dle vyhlášky ČBÚ č. 659 / 2004 Sb. a platných metodických postupů [4] se musí 

systematicky provádět veškerá dostupná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu. 

Aktivní prostředky prevence jsou zahrnuty v kapitole 1.3.3. Návrh, který je podstatou této 

práce se podrobněji zabývá a řeší především pasivní prostředky prevence a ochranu před 

následky důlních otřesů. 

 

            Mezi důležité aspekty bezpečnosti bych rád uvedl i tuto informaci z                   

vyhl. ČBÚ č. 35/2010Sb., odst. 3.[13]  

            „Kabelové rozvody nad 1kV v důlních dílech zařazených do II. Nebo III. stupně 

nebezpečí otřesů, musí být vybaveny zařízením pro samočinné vypnutí elektrické energie 

při: 

a) otřesu 

b) překročení povolené koncentrace CH4 v důlním ovzduší 

 

            K vypnutí musí dojít do 2sekund od překročení nastavené mezní hodnoty 

kteréhokoliv čidla umístěného v uvedených dílech. Umístění čidel a oblastí samočinného 

vypnutí určí závodní dolu. Organizace je vyznačí v havarijním plánu.“ 

             Abych upřesnil situaci se zajištěním bezpečnosti pro danou ohroženou oblast z 

hlediska slaboproudého rozvodu, musím podotknout, že preventivní opatření se provádí již 

při otvírce a samotných ražbách přípravných DD. 
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3.3.2 Doprava a instalace monitorovacího a komunikačního zařízení 

 

         Příprava materiálu, který využijeme pro instalaci je důležitou součástí celého 

projektu. Proto je nutné určit počet a typy zařízení, dále druhy kabeláže pro slaboproudý 

rozvod malého napětí (do 50V stř. nebo 120V ss.) a nízkého napětí (od 50V až 1000V stř. 

nebo nad 120V až 1500V ss.) a JB obvodů. 

            Dle mých propočtů navrhuji instalaci cca 65 ks slaboproudých zařízení včetně 

svorkovnicových skříní (obr. č. 1 – 4). Co se týče kompletní kabeláže, předpokládám její 

využití v celkové délce asi 7 km, včetně JB vedení. 

                                        

Obr. č. 1 Svorkovnicová skříň XD 600        Obr. č. 2 Svorkovnicová skříň X1D3F1/Z 

             

Obr. č. 3  Svorkovnicová skříň JB  XD3F0  Obr. č. 4 Svorkovnicová skříň JB SSE 10 
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            Veškerý tento materiál se průběžně dopraví do ohrožené oblasti a postupně se 

nainstaluje dle důležitosti a daných možností provozu. Instalace páteřní kabeláže je 

zajištěna již v předstihu, odbočovací průběžný slaboproudý rozvod se musí rozvrhnout tak, 

aby bylo počítáno i s rezervou. 

            Všechny práce týkající se instalace monitorovacích a komunikačních zařízení musí 

provádět zkušení pracovníci, kteří splňují podmínky vyhl. ČBÚ č. 50/1978Sb. Musí 

dodržovat bezpečnostní předpisy při práci na elektrických zařízeních nn a mn                  

dle ČSN 33 2000-4-41 ed2 [7, 8].  

            Kabeláž se zavěšuje z počvy ve výšce nejméně 2,5m a to s použitím nádstavné 

tyče. Je nutné spolupracovat s úsekem elektro a snažit se sdělovací kabeláž pověsit nad 

stávající elektro vedení [8, 9]. 

            Propojení se provede bez přívodního napětí, ale musí se opět dodržovat podmínky 

stanovené ČSN 33 21 60. 

           Upevnění veškerého slaboproudého zařízení se provede na nepohyblivou část 

výztuže kovovými svorkami nebo za použití vázacího drátu. Není dovoleno uchycení na 

řetězy, lanka apod., z důvodu častých vibrací a možnosti náhlého přerušení obvodu. 

           Dle propracovaného návrhu a projektu se slaboproudé zařízení (pro snazší rozlišení) 

popíše znakem „T“, připojí se předepsané napětí a provede se důkladná kontrola 

funkčnosti. 

           Při kvalitní a profesionální práci využíváme moderních pracovních nástrojů a 

měřících přístrojů. Při této činnosti je velice důležitá spolupráce, jelikož se vyvarujeme 

chyb a nedostatků a snáze se vyhneme nenadálým poruchám na zařízení. Postupným 

propojováním slaboproudých obvodů a zkoušením funkčních prvků se blížíme ke 

kompletnímu provedení stanovených prací dle daného projektu.  
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3.3.3 Nasazení monitorovacích prvků v celé délce porubu 

1.      Styk chodeb 40 705 x 40 880, přesyp pásu č. 1 s centrálním odtěžením 

• AUT - ligyfon, kabelový magnetický snímač MS - 04 

• Centrální skříň ISI pro monitoring osob 

• Rozváděcí svorkovnicové skříně s páteřní kabeláží, JB rozvod 

2.      Chodba 40 705, staničení 100m 

• Důlní merkaptanová signalizace DMS - 32 (bezpečnost) 

• Průběžné svorkovnicové skříně 

3.      Chodba 40 705, staničení 300m, přesyp pásu č. 2 s pásem č. 1 

• AUT - ligyfon, kabelový magnetický snímač MS - 04 

• Průběžné svorkovnicové skříně s doplňkovou kabeláží 

4.      Chodba 40 705, staničení 600m, přesyp pásu č. 2 a pásu č. 3 

• AUT - ligyfon, kabelový magnetický snímač MS - 04 

• Průběžné svorkovnicové skříně s doplňkovou kabeláží 

5.      Chodba 40 705, staničení 950m, bezpečnostní branka 

•  PST - ligyfon 

• Spínací čidlo otevírání branky 

• Signalizátor chodu kombajnu 

• Havarijní signalizátor nebezpečí otřesu 

• 2x snímací zařízení monitorování osob 

• Světelné noviny 

• Průběžné odbočovací svorkovnicové skříně s kabeláží 

6.      Chodba 40 705, staničení 1000m, přesyp pásu č. 3 a sběrný hřebl. dopr. 

• Elektronická skříň SD2 (dálkové vypínání sběrného hřeblového 

dopravníku + drtiče) 

• Havarijní signalizátor nebezpečí otřesu 

7.      Chodba 40 705, staničení 1050m, energovlak 

• AUT - ligyfon 

• Konec kabelového rozvodu 

• Signalizátor nebezpečí otřesu 

• Převodník pro kamerový systém 



Milan Vítek: Návrh bezpečnostního monitorování v ohrožené oblasti porubu č. 140 704 Dolu Karviná, 
závodu Lazy 

 
 

2013  18 
 

8.      Chodba 40 705, resp. spodní úvrať 

• AUT - ligyfon 

• 2x snímací zařízení monitorování osob 

• Signalizátor nebezpečí otřesu 

• Spínací čidlo havarijní hladiny vody 

9.       Porub č. 140 704, sekce č. 2 

• PST - ligyfon 

• Elektronická skříň SD1 (dálkové vypínání stěnového hřeblového 

dopravníku + kombajnu) 

• Kamera 

• Havarijní signalizátory nebezpečí otřesu (sekce č. 2, 30, 60, 90, 120) 

10.       Chodba 40 703-1A, resp. vrchní úvrať 

• JB – telefon (TGI) 

• Kontinuální analyzátory CH4 a CO + zobrazovací hodnotové jednotky  

• 2x snímací zařízení monitorování osob 

• 3x havarijní signalizátory nebezpečí otřesu od st. 5m až po st. 220m 

11.       Chodba 40 703-1A, staničení 220m, bezpečnostní branka 

• JB – telefon (TGI) 

• Spínací čidlo otevírání branky 

• Signalizátor chodu kombajnu 

• Havarijní signalizátor nebezpečí otřesu 

• 2x snímací zařízení monitorování osob 

• Průběžný JB – kabelový rozvod 

12.       Chodba 40 703, staničení 10m  

• Kontinuální analyzátory CH4 a CO + zobrazovací hodnotové jednotky 

• Anemometr (měření proudění rychlosti ovzduší)  

• Centrální skříň pro monitorování osob 

• Začátek JB – kabelového rozvodu pro výdušnou třídu 
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3.3.4 Popis kontroly monitorovacích a komunikačních prvků 

1.       Úvodní třída 40 705, stan. 0m-950m  

• Po celé délce porubu, kontrola kabeláže 

• Odzkoušení funkce důlních ligyfonů u přesypů pásových dopravníků 

(inspekce) 

• Kontrola chodu pásových dopravníků 1, 2, 3 (dispečer) 

• Vizuální kontrola merkaptanové signalizace DSM 32, stan. 100m (inspekce) 

2.       Bezpečnostní branka, úvodní třída 40 705, stan. 950m 

• Odzkoušení funkce důlního ligyfonu (inspekce) 

• Kontrola snímačů pohybu osob v ohrožené oblasti (inspekce) 

• Kontrola snímače otevírání branky (inspekce) 

• Kontrola signalizace chodu kombajnu a havarijního hlásiče otřesů 

(geofyzikální dispečink) 

• Kontrola funkce světelných novin – „Zákaz vstupu, volej Inspekci!“ 

3.       Ohrožená oblast – úvodní třída 40 705, stan. 950m-1100m a spodní úvrať 

• Odzkoušení funkce důlních ligyfonů (inspekce) 

• Kontrola snímačů pohybu osob v ohrožené oblasti (inspekce) 

• Kontrola havarijních hlásičů otřesů (geofyzikální dispečink) 

• Kontrola zapojených geofonů v uhlí i nadloží (geofyzikální dispečink) 

• Spodní úvrať – kontrola funkce snímání havarijní hladiny vody (inspekce) 

4.       Porub č. 140 704 

• Odzkoušení funkce důlního ligyfonu (inspekce) 

• Kontrola snímačů pohybu osob v ohrožené oblasti (inspekce) 

• Kontrola havarijních hlásičů v  sekcích č. 2, 30, 60, 90, 120 (geofyz. dispečink) 

• Kontrola funkce kamery, uchycení tubusu, kvalita obrazu (inspekce) 

5.       Ohrožená oblast – výdušná třída 40 703-1A, stan. 5m - 220m a vrchní úvrať 

• Odzkoušení funkce důlních ligyfonů (inspekce) 

• Kontrola snímačů pohybu osob v ohrožené oblasti (inspekce) 

• Kontrola havarijních hlásičů otřesů (geofyzikální dispečink) 

• Kontrola stacionárních analyzátorů CH4 a CO, hodnota koncentrace (inspekce) 

6.       Bezpečnostní branka, výdušná třída 40 703-1A, stan. 220m 
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• Shodná kontrola jako na úvodní třídě 40 705, stan. 950m 

7.       Výdušná třída 40 703-1A, stan. 500m, sklad materiálu 

• Odzkoušení funkce důlního ligyfonu (inspekce), kontrola JB rozvodu 

8.       Začátek výdušné třídy 40 703, konec SVO stan. 10m 

• Odzkoušení funkce důlních ligyfonů (inspekce) 

• Kontrola stacionárních analyzátorů CH4 a CO, hodnota koncentrace (inspekce) 

• Kontrola funkce snímače rychlosti větru, anemometru (inspekce) 

3.4    Zajištění bezpečnosti v ohrožené oblasti 

3.4.1 Telefonní spojení 

          Dle kontroly upřesněné v kap. 3.3.4, odzkoušíme všechny monitorovací a 

komunikační prvky z návrhu. Ve spolupráci s inspekční službou a dispečinkem je možno  

monitorovat celou ohroženou oblast porubu č. 140 704. 

            Co se týče telefonního spojení, využíváme jak starších, tak moderních důlních 

ligyfonních a telefonních přístrojů, které splňují požadavky pro použití v důlních 

podmínkách. V případě samotného hovoru využíváme jak typu AUT 4FP 153 22           

(obr. č. 5),  se simplexním spojením, tzn. možnost vstupu ze strany dispečera, tak ostatních 

duplexních přístrojů pro klasický hovor mezi dvěma účastníky [11].  

                                        

          AUT-ligifon                           PST-telefon                       JB-telefon 
   4FP 153 22  simplex                    I M1 EExia I               4FP 153 25 duplex 

Obr. č. 5 Důlní ligifonní přístroje 
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3.4.2 Sledování provozu strojního zařízení v porubu č. 140 704 

 

            Sledování chodu pásových dopravníků, sběrného i stěnového hřeblového 

dopravníku a samozřejmě kombajnu, náleží k provozním úkonům, ale mám za to, že 

neméně  důležité je rovněž z hlediska bezpečnosti. Vše je vyvedeno přes JB vedení, 

převodníky, elektronickou skříň SD1 a SD2 a kabelová čidla KS 2/12, do řídícího 

počítačového střediska v prostorách dispečinku lokality ČSA, s nímž je celý systém 

propojen. Rovněž je možno celou oblast sledovat na příslušných provozních úsecích, které 

využívají servery a vnitřní intranet. 

 

                                          

Obr. č. 6 Kabelový magnetický snímač MS - 04 

3.4.3 Monitorování osob v ohrožené oblasti 

 

            Celý systém monitorování osob v ohrožené oblasti jsem detailně přiblížil již 

ve své Bakalářské práci v roce 2011[10]. Princip zůstal stejný, ale díky modernější 

technologii máme dokonalejší přehled o pohybu pracovníků ve sledované oblasti. 

            UHF-tagy umístěné v důlní lampě vysílají signál do přijímače (obr. č. 7), 

který ho přes JB rozvod a hlavní monitorovací skříň (obr. č.8), odešle do centrálního 

rozvaděče umístěného na povrchu v telefonní ústředně. Přesně stanoveným 

rozmístěním snímačů pohybu osob má inspekční služba okamžitý přehled, kolik je 

v ohrožené oblasti pracovníků, není-li překročen jejich povolený počet a kde se právě 

pracovníci nacházejí. Sledovaná oblast začíná na úvodní třídě u bezpečnostní branky, 

pokračuje ke spodní úvrati, dále zahrnuje celý porub a konečně část výdušné chodby 

od vrchní úvratě až po bezpečnostní branku na výdušné třídě. Jako názorný příklad 
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monitorování osob uvádím zmapovanou situaci ve stávajícím, ještě činném porubu č. 

140 702 (příl. č. 5). 

 

 

              

Obr. č. 7 Monitorovací snímač pohybu               Obr. č. 8 Hlavní monitorovací skříň  

3.4.4 Bezpečnostní branka 

 

            Funkce bezpečnostní branky je důležitou částí celého návrhu. Navrhuji její 

umístění do vzdálenosti min. 150 m od spodní úvratě na úvodní třídě 40 705 a do 

vzdálenosti min. 220 m od vrchní úvratě na výdušné třídě 40 703-1A. Na úvodní 

třídě 40 705 bude umístěna ve st. 950m a na výdušné třídě 40 703-1A ve st. 220m. 

            Před vstupem nám signalizují světelné noviny na úvodní chodbě 40 705   

(obr. č. 9) stav v porubu, zda je kombajn v provozu a sdělují nám nutnost ohlášení se 

inspekční službě. 

 

                                                                                       

Obr. č. 9 Informační světelné noviny 
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            Přerušovaným červeným světlem signalizuje provoz dobývacího kombajnu 

snímač chodu kombajnu. Vizuálně překontrolujeme havarijní hlásič otřesů           

(obr. č. 10). 

 

                                                       

Obr. č. 10 Havarijní hlásiče otřesů a chodu kombajnu 

 

          Telefonicky je potřeba se nahlásit inspekční službě, že chceme vstoupit do ohrožené 

oblasti. Operační dispečer překontroluje stav pracovníků v dané oblasti a sdělí nám, jestli 

můžeme vstoupit. Rovněž jsme monitorováni snímačem pohybu osob (obr. č. 7), jak jsem 

již přiblížil v kap. 3.4.3. 

            Při vstupu otevřeme bezpečnostní branku a inspekční službě tuto skutečnost 

zasignalizuje snímač otevřených dveří. 

 

                                      

                     Obr. č. 11 Snímač otevírání a zavírání bezpečnostní branky 
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3.4.5 Upozornění pracovníků na blížící se nebezpečí 

 

            Pro pracovníky, kteří se pohybují v ohrožené oblasti je důležité včasné 

upozornění na blížící se nebezpečí. Existuje několik způsobů, jak pracovníky odvolat 

z ohrožené oblasti. Samozřejmostí je telefonické upozornění a vydání příkazu 

zodpovědnou osobou. Na úvodní i výdušné třídě jsou ve sloji i v nadloží 

nainstalovány siesmické snímače (geofony), které nám zaznamenávají vibrace 

(seismoakustické impulzy) v dané oblasti. Dle projektu bývají navrtány max. 80m a 

160m od spodní a vrchní úvratě v uhelné sloji a jeden snímač v nadloží. Při zvýšení 

četnosti nebo intenzity seismických jevů je operátor na geofyzikálním dispečinku 

povinen dálkově upozornit všechny pracovníky v ohrožené oblasti pomocí 

havarijních hlásičů otřesů, které vydají silný přerušovaný akustický signál a 

přerušované červené světlo. Všichni pracovníci postupují v tomto případě dle příkazů 

přímého nadřízeného technika a odeberou se do bezpečného prostoru. 

            Nutno podotknout, že se musí provádět pravidelné kontroly tohoto zařízení a 

cvičný poplach se předem hlásí. 

            V návrhu rovněž uvádím nasazení aromatické signalizace DMS – 32             

(obr. č. 12) při nebezpečí na úvodní třídě 40 705, ve stan. 100m. [11]. 

 

                                                      

Obr. č. 12 Důlní merkaptanová signalizace DMS - 32  
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            V případě nebezpečí IS dálkově odpálí rozbušku z ampulí a pomocí větrů se do 

ohrožené oblasti dostane silně aromatický zápach po shnilých vejcích, který upozorní 

pracovníky na nebezpečí a ti opět telefonicky zjistí závažnost situace a následně postupují 

dle příkazů přímého nadřízeného technika. 

            Jako další bezpečnostní prvek v ohrožené oblasti navrhuji nasazení snímacího čidla 

havarijní hladiny vody. (obr. č. 13). Jelikož je úvodní třída 40 705 od stan. 390m po stan. 

1150m ražená úpadně v úklonu -6° až -10°, hrozí riziko zatopení strojních částí porubu a 

ohrožení pracovníků. Z toho důvodu nainstalujeme daný snímač do nehlubšího bodu, tzn. 

na místo styku porub - chodba. Při náhlému zvýšení hladiny vody instalované snímač 

sepne a IS je povinna reagovat na vzniklou situaci ověřením stavu v místě sledování. 

Pokud je to nutné, zajistí odčerpávání přebytečné vody z ohrožené oblasti pomocí 

ponorných čerpadel, které jsou připraveny k použití. [12]. 

 

 

Obr. č. 13 Snímač havarijní hladiny vody 

 

            Sledování koncentrace škodlivin v ovzduší ohrožené oblasti je dalším důležitým 

aspektem bezpečnosti. V kap. 3.4.6 je znázorněn kontinuální analyzátor – snímač 

koncentrace CH4 a k němu je přiřazen snímač hodnoty CO ve vrchní úvrati a na konci 

SVO. V kombinaci s lokální zobrazovací jednotkou a umístěným viditelným displejem, 

máme možnost zjistit okamžitý stav kontrolované hodnoty CO v ovzduší. IS má rovněž 

nepřetržité záznamy i s uchováváním dat v řídícím centru na dispečinku. 
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Obr. č. 14 Kontinuální analyzátor toxických plynů MTA 4xx1 

 

            Důležitou součástí systému bezpečnosti je rovněž monitorování rychlosti větrů. Je 

to další z mnoha prvků, které nám sledují ohroženou oblast, a je důležité přidávat do 

návrhu nové dostupné prostředky, které nám oznámí blížící se nebezpečí. Dalším prvkem, 

který navrhuji ve svém projektu je stacionární snímač rychlosti větru (obr. 15).                                              

 

 

Obr. č. 15 Měřič rychlosti proudění ovzduší – Anemometr As-3c 

 

            Opět je jeho záznam vyveden do řídícího centra na dispečinku a IS má možnost 

sledovat optimální hodnotu rychlosti větru proudící ve 2/3 od počvy na konci SVO 

výdušné třídy 40 703, ve stan. 10m. Dle mého návrhu je umístění vhodné a v případě 

zúženého nebo úplného zavalení profilu před kontrolovanou oblastí se rychlost větru  

změní. Stacionární snímač Anemometr AS-3, tuto změnu zaznamená a IS je dle výsledků 

schopna na situaci adekvátně reagovat. [9].  
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3.4.6 Vypínání elektrické energie 

 

            Vypínání elektrické energie v ohrožené oblasti je další důležitý prvek zajištění 

bezpečnosti provozu a pracovníků v ohrožené oblasti. Toto vypnutí je dálkově zajištěno 

pomocí propojených slaboproudých rozvodů přes převodníkovou nevýbušnou skříň PNS 

04M (obr. č. 16), převodníky a s využitím elektronické skříně, umístěných v porubu. 

                                            

Obr. č. 16 Převod. nevýb. skříň PNS 04 Obr. č. 17 Kontinuální analyzátor CH4 - MTA 4x11 

 

            Máme 3 možnosti vypnutí elektrické energie v ohrožené oblasti porubu č. 140 704 

[13] 

1. Ručně, přímo na místě u energovlaku, červeným tlačítkem STOP. 

            2.  Dálkově při překročení koncentrace CH4 na všech kontinuálních metanových 

analyzátorech (obr. č. 17), instalovaných v dané oblasti. Tato možnost se provede 

pomocí přiřazeného vypínacího místa dané oblasti, kdy do 2 sekund od překročení 

nastavené meze koncentrace CH4 dojde k automatickému vypnutí elektrické 

energie celé ohrožené oblasti. Opětovné zapnutí je možno provést až po snížení 

koncentrace CH4 na přípustnou povolenou mez a softwarově odblokovat v řídícím 

dispečinku inspekční službou.                                                                                                                                                                              

            3. Dálkově IS z místa dispečinku, při mimořádných událostech nebo při 

pravidelných zkušebních kontrolách, popřípadě opravách. Za toto vypnutí 

zodpovídá IS.  
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4 Využití monitorovacího zařízení pro logistiku 

4.1   Charakteristika „LOGISTIKY“ 

 
Moderní technologie nabízí mnoho nových možností, jak zkvalitnit produkci, 

zajistit bezpečnost a využít kvalitních zařízení nejen v důlním provozu.  

S názvem „LOGISTIKA“ se nesetkáváme až nyní. Jedná se o systém, který jsme již 

dříve využívali, ale nekladli jsme na něj takový důraz jako nyní. 

V kombinaci s monitorovacím systémem bezpečnostních prvků nacházíme i nová 

řešení. Co se týče např. dopravy materiálu na pracoviště, tak jsme schopni sledovat celou 

trasu od skladu na povrchu, přes vertikální a horizontální dopravu v dole, centrální 

překladiště, až po dopravu přímo na stanovené místo v důlním provozu. 

4.2   Projekt optimalizace Logistiky 

 

V rámci dlouhodobého projektu OKD Optimalizace logistiky se začaly realizovat 

návrhy v horizontální a úklonné dopravě na Dole Karviná, konkrétně na lokalitě ČSA. 

První pokusy s dopravou pomocí přepravních kontejnerů tu byly realizovány již v 

roce 2007, avšak teprve s projektem logistiky jako komplexním programem změn v 

dopravě pro léta 2012-2015 dostává kontejnerizace konkrétní a reálnou podobu. Ruku v 

ruce s kontejnerizací materiálu jde i zvyšování výkonu a tažné síly závěsných lokomotiv 

DLZ 210 F, jejich vybavení hydraulickým zvedacím zařízením, sestavování nedělitelných 

přepravních souprav, přechod na zcela nový typ vysoce únosné závěsné dráhy ZD 24 

D/130 i dovybavení pracovišť v dole závěsným manipulačním zařízením, tzv. kočkami.  

Samotné nakoupení nové vysoce výkonné techniky by však bylo samoúčelné bez 

automatizace a vizualizace sledování pohybu materiálu, přepravních jednotek a samotných 

lokomotiv a bez dílčích organizačních změn v samotné dopravě. Souběžně se zaváděním 

projektu optimalizace logistiky proto běží i projekty automatizace a vizualizace (SAP), 
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dopravní dispečink a změna organizačního schématu, kde doprava a logistika jsou jednou z 

nejdůležitějších součástí.  

Na lokalitě ČSA se koncem roku 2011 a na počátku roku 2012 začaly aplikovat 

výstupy jednotlivých projektů na pracovištích investičních ražeb, kterých je v současnosti 

zásobováno pomocí závěsných souprav a kontejnerů v podstatě šest. Do konce roku 2012 

se plánuje vybudovat nové centrální překladiště materiálu, uzpůsobené pro překládku 

kontejnerů na závěsné soupravy, položit více než 4 kilometry nového typu závěsné dráhy, 

postupně zásobovat všechny ražby na lokalitě ČSA, centralizovat závěsnou dopravu a 

zřídit dispečink logistiky [15].  

Na počátku roku 2013 by se mělo započít s implementací výstupů projektu SAP, tj. 

zavést zjednodušené objednávání materiálu a vizualizaci jeho sledování od nakládky až po 

dopravu k zákazníkovi, potažmo na pracoviště. Zároveň se  plánuje dokončit centralizaci a 

kontejnerizaci na lokalitě ČSA a zahájit stejným systémem zásobování pracovišť na 

lokalitě Lazy. Celý projekt by pak měl být dokončen do konce roku 2015.  

Kompletní projekt optimalizace logistiky zahrnuje detailní náhled do celkové 

problematiky. Jedná se o systematické zařazení příslušných složek v celém seznamu 

aplikací (obr. č. 18). Využití monitorovacích prvků pro LOGISTIKU spočívá v použití 

PDA – ručního terminálu, určeného ke snímání čárkových kódů z výdejek na přepravních 

jednotkách, pomocí PDA se rovněž uskutečňují hovory o potvrzení zásilky. Dále se 

využívá softwarová serverová aplikace na dispečinku, která řídí celý systém LOGISTIKY. 

 

Zde je seznam bodů, které jsou součástí samotného projektu: 

 

1. Elektronická žádanka a elektronická výdejka    2. Doprava 

3. Operativní evidence ražeb                                  4. Zadávání výklizu a překlizu  

5. Balení přepravních jednotek                               6. Sklad  

7. Nakládka materiálu/PDA                                    8. Grafikon  

9. Přivezení materiálu k jámě/popuštění                10. Transport monitor  

11. Podpora jednotlivých procesů                          12. Kompetence zadávání přepravy  

13. Kontinuální proces objednávání materiálu - graficky  
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Monitorovací zařízení souvisí s LOGISTIKOU a jedná se o jednu 

z nejmodernějších technologií,  co se týče dopravy a evidence materiálu. Věřím, že po 

důkladném odzkoušení všech možností využití se i na ostatních důlních závodech dočkáme 

této vymoženosti a budeme ji maximálně využívat. Pro názornost přikládám grafické 

znázornění kontinuálního procesu objednání materiálu. (příl. č. 9).  

 

 

Obr. č. 18 Časový sled pohybu materiálu 
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5 Závěr 
 

            Složitost a obtížnost hlubinného dobývání ložisek černého uhlí, ztížené geologické 

podmínky, narůstající hloubka, v níž hornická činnost probíhá, vysoká ekonomická 

náročnost, jakož i řada dalších aspektů, mají za následek nezbytnost klást větší důraz na 

bezpečnost provozu. Ta by měla být pro nás prioritou za všech okolností. Je proto potřeba 

vynaložit maximální úsilí pro její zajištění. 

            Věřím, že při využití moderních technologií, zkušeností odborných pracovníků a 

systematiky řízených a realizovaných projektů, dosáhneme kvalitních výsledků jak 

v samotné oblasti bezpečnosti, tak díky tomu i ve vlastní výrobě. 

            Práce v této konkrétní sféře bezpečnosti dolu, jejíž význam je mnohdy nedoceněn, 

mě velice zaujala, neboť jsem se několikrát účastnil navrhování monitorovacích zařízení 

v ohrožených oblastech. Rovněž jsem prováděl samotnou instalaci, opravy a kontrolu 

funkčnosti v této diplomové práci popisovaných slaboproudých zařízení, a z vlastního 

pohledu mohu potvrdit důležitost precizní připravenosti každého návrhu projektu pro jeho 

konečnou úspěšnou realizaci v provozu. 

            Cílem diplomové práce je připravit vhodný návrh bezpečnostního monitorování, 

což jsem provedl pro ohroženou oblast porubu č. 140 704 na lokalitě Lazy Dolu Karviná.             
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