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lokomotivách. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb, 2014, 51 s. Vedoucí 

bakalářské práce: Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi sabotáže důlních kolejových lokomotiv 

spojených se vznikem požáru. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je věnována 

seznámení s důlním prostředím. Ve druhé části je popsán systém vstupu do objektu a 

následně do důlního prostředí. Dále je v této části hodnocen technický stav důlních 

kolejových lokomotiv. Ve třetí části jsou metodami analýzy rizik identifikovány 

nedostatky, které mohou přispět k realizaci sabotáže důlních kolejových lokomotiv. 

Čtvrtou část tvoří návrh řešení těchto nedostatků a vyčíslení jejich finanční náročnosti 

v případě zavedení do provozu. 

Klíčová slova: sabotáž, důlní kolejová lokomotiva, požár, prostředí s nebezpečím 
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Thesis. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

Department of Security Services, 2014, 51 p. Thesis Supervisor: Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.  

The bachelor thesis deals with the possibilities of mining locomotives` sabotage 

associated with the emergence of fire. The work is divided into four parts. The first part is 

devoted to a familiarization with the mining environment. The second part describes the 

system of the entrance into the object and then into the mine. This part also evaluates the 

technical conditions of mining locomotives. In the third part the analytical methods of risks 

identify the drawbacks that may contribute to the realization of mining locomotives` 

sabotage. The fourth part consists of proposals to solve the problem of such drawbacks and 

quantifies their financial cost in case putting them into service. 
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Seznam zkratek 

apod.  - a podobně   

atd.  - a tak dále 

BNM  - bez nebezpečí metanu 

BNP  - bez nebezpečí prachu 

CCTV  - uzavřený televizní okruh (closed circuit television) 

č.  - číslo  

ČBÚ  -  Český báňský úřad 

ČSN  - Česká technická norma 

DKL  - důlní kolejová lokomotiva 

FMEA  - analýza příčin a důsledků (Failure Mode and Effects Analysis) 

HP  - Horse Power (koňská síla) 

CH4  - metan 

ID  - identifikační (karta) 

IS  - inspekční služba 

ks  - kusy  

min.  - minuta 

např.  - například 

OBÚ  - Obvodní báňský úřad 

odst.  -  odstavec 

OKD, a.s. - Ostravsko - karvinské doly, akciová společnost 

ot.  - otáčky 

POP  -  program optimalizace produktivity 

Sb.  - sbírka 

SBS  - soukromá bezpečnostní služba 

SNM  - s nebezpečím metanu 

SNP  - s nebezpečím prachu 

tj.  - to je  

tzv.  - tak zvaný 

VP  - vedoucí pracovník 

vyhl.  - vyhláška 
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Úvod 

Ochrana osob a majetku je od nepaměti součástí našich životů. Lidé si již 

v dávných časech dokázali chránit svůj majetek sofistikovanými způsoby. S vývojem 

civilizace však docházelo nejen k vývoji prvků bezpečnostních opatření, ale paralelně 

docházelo ke zdokonalování způsobů, jak tyto opatření překonat. Dnes již bezpečnostní 

prvky ochrany osob a majetku vnímáme jako samozřejmost a jsou nedílnou součástí jak 

veřejného, tak i soukromého sektoru. Setkáváme se s nimi na úřadech, letištích, nákupních 

centrech a vlivem rostoucí kriminality jsme často nuceni tyto prvky začleňovat i do svých 

soukromých životů. 

Rozvoj kriminality souvisí také s celosvětovým ekonomickým vývojem a s ním 

spojenou individuální fluktuací obyvatelstva různých národností. Dnes se můžeme na ulici 

potkat s výraznými rozdíly mezi obyvatelstvem jednotlivých států. Rozdílné národy mají 

ovšem také rozdílnou mentalitu. Rozdíly nalezneme například v náboženském vyznání, 

zvyklostech, uctívaných hodnotách a vlivem této skutečnosti dochází někdy mezi 

zúčastněnými stranami ke konfliktům. Ve světě je jednou z největších bezpečnostních 

hrozeb moderní civilizace teroristický útok, který bývá často svázán právě s rozdíly 

v uctívání jiných morálních hodnot. 

Daleko častěji, než se samotnými teroristickými akty, se u nás potýkáme spíše 

s jinými trestnými činy a projevy kriminality. Mezi trestné činy řadíme také sabotáž. Tento 

pojem lze chápat ve více rovinách. Z hlediska právní úpravy České republiky je sabotáž, 

dle § 314 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, trestným činem proti chráněnému 

zájmu, kterým je ústavní zřízení a obranyschopnost České republiky nebo mezinárodní 

organizace. Vzhledem k jeho zažité univerzálnosti se pojem sabotáž mnohem běžněji 

používá pro činy, které jsou charakteristické úmyslným a utajeným poškozením či 

narušením cizí věci, jakožto chráněného zájmu. Poškození cizího majetku soukromé nebo 

fyzické osoby není v tomto případě postihováno jako sabotáž, ale může být stíháno jako 

poškození cizí věci apod.  

Ve spojitosti s ochranou osob a soukromého majetku si jako příklad uveďme 

úspěšnou podnikatelskou činnost soukromých subjektů. Díky svému vyššímu postavení na 

společenském žebříčku je jejich majetek často podnětem k lidské závisti či dokonce 
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nenávisti. V tomto momentě se zvyšuje pravděpodobnost ohrožení nejenom jejich 

podnikatelské činnosti, ale také i vlastněných aktiv. Ve snaze tyto subjekty poškodit 

dochází často k různým formám záškodnictví, k násilným trestným činům nebo k  nekalé 

činnosti konkurence. Tyto skutečnosti pro ně představují určitá rizika.  

Pojem riziko lze obecně definovat jako pravděpodobnost výskytu nežádoucí 

události s nežádoucími následky. V běžných pracovních procesech se rizika vyskytují snad 

ve všech oblastech, a proto je cíleně vyhledáváme a hodnotíme. Vzhledem ke skutečnosti, 

že nelze riziko zcela vyloučit,  snažíme se alespoň o jeho minimalizaci.  

V návaznosti výše uvedeného bude cílem této bakalářské práce vypracovat analýzu 

rizika zaměřenou na možnosti sabotáže spojené se vznikem požáru na důlních kolejových 

lokomotivách provozovaných společností OKD, a.s. Při procesu posuzování rizik 

identifikovat případné nedostatky současného stavu a na tyto následně aplikovat metody 

analýzy rizik. Na základě výsledku analýzy poté navrhnout organizační a technická 

opatření, která povedou k zajištění zvýšení bezpečnosti provozu důlní kolejové dopravy a 

snížení rizika vzniku mimořádné události. 
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Rešerše 

Bakalářská práce se věnuje specifickému tématu zaměřenému zejména na úmyslné 

poškození cizího matku v oblasti důlního prostředí. Při shromažďování informací jsem 

nenarazil na obdobnou literaturu zabývající se možnosti sabotáže důlních strojů a zařízení. 

Na toto téma jsem diskutoval s pracovníky důlních těžebních závodů, pročítal webové 

články, interní směrnice a právní předpisy. Pro sběr informací jsem také použil následující 

zdroje. 

SMOLÍK, Josef a Tomáš ŠMÍD. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2010, 276 s. 

Monografie (Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav), sv. č. 33. 

ISBN 978-802-1052-888. 

Tato publikace je zpracována rozsáhlým týmem autorů. Zabývá se současně 

diskutovanými bezpečnostními hrozbami a riziky, které budou patrně oblasti zájmu řešitelů 

bezpečnostních otázek i během následujících let. Kniha nepřináší v zásadě žádné nové 

poznatky, ale vzhledem k nedostatku studijní literatury v této oblasti, je pro studium 

bezpečnostních oborů užitečným pomocníkem. 

Obrana a strategie = Defence [online]. 2014 [cit. 2014-03-15]. ISSN 1802-7199. 

Dostupné z: http://www.defenceandstrategy.eu/ 

Tento elektronický časopis je vydáván Univerzitou obrany. Vychází od roku 2001 

dvakrát ročně. V tomto časopise se nachází celá řada informací z oblasti bezpečnosti osob 

a majetku. Jsou zde publikovány články v českém, slovenském i anglickém jazyce a svým 

obsahem pokrývá rozsáhlou oblast celosvětové problematiky bezpečnostních otázek. 

Interní dokumentace dolu Paskov 

Na základě poskytnuté dokumentace jsem byl schopen lépe pochopit samotný chod 

celého dolu. Spojit si jednotlivé kroky činností s ohledem na zajištění bezpečnosti práce a 

procesů. Interní směrnice, nařízení a instrukce byly jedním ze stěžejních studijních 

materiálů pro vypracování této bakalářské práce. 

 

http://www.defenceandstrategy.eu/
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1 Důlní prostředí 

Ostravsko-karvinská oblast je charakteristická těžkým průmyslem a zejména 

hornictvím. Těžba černého uhlí zaměstnává v kraji tisíce lidí, a to nejen prostřednictvím 

samotných dolů, ale také v rámci spolupráce s dodavatelskými firmami, které jsou 

nedílnou součástí systému. S ohledem na současnou ekonomickou situaci je těžba černého 

uhlí jedním ze stěžejních článků zaměstnanosti ostravsko-karvinské oblasti a hraje 

významnou roli v ekonomickém systému naší země. Společnost OKD, a.s., která je 

součástí skupiny New World Resources Plc. je jedním z nejvýznamnějších soukromých 

zaměstnavatelů v České republice. Vzhledem ke specifickému důlnímu prostředí může i 

sebemenší mimořádná událost významně ohrozit lidské životy a způsobit materiální a 

ekonomické škody velkých rozměrů.  

Společnost OKD, a.s. je dnes vlastníkem pěti dolů včetně jednoho dolu 

v konzervačním režimu. Ostravsko-karvinská uhelná pánev je součástí Hornoslezské 

pánve, která z větší části leží na území sousedního Polska. Její rozloha činí přibližně  

7 000 km2, z toho na Českou republiku připadá jen asi 1 500 km2. Jedná se o území v okolí 

měst Ostravy, Karviné, Českého Těšína a Frenštátu pod Radhoštěm, kde se nacházejí 

uhlonosné vrstvy karbonského stáří. Ostravsko-karvinský revír je představitelem hlavní 

oblasti těžby černého uhlí v České republice. Nachází se zde 90 % veškerých našich zásob 

této suroviny [24].  

 

 

        Obr. 1 Mapa dolů OKD, a.s.  [21] 

 

Legenda značek: 

1. Důl Karviná závod ČSA  

2. Důl Karviná závod Lazy  

3. Důl ČSM  

4. Důl Darkov  

5. Důl Paskov  

6. Důl Frenštát (konzervační režim) 
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1.1 Právní předpisy 

Níže uvádím nejdůležitější právní předpisy vztahující se k danému tématu této 

bakalářské práce.  

Vyhláška č. 22/1989 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým 

způsobem v podzemí.  

Vyhláška stanovuje v souladu s právem Evropských společenství požadavky na 

zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce při hornické činnosti. Práce v důlním prostředí 

je v České republice pod záštitou Českého báňského úřadu. Platné právní předpisy 

v působnosti ČBÚ k 1. 1. 2014 zahrnují dalších 5 zákonů a 46 prováděcích předpisů [7]. 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

Tento ústavní zákon je jeden z nejvýznamnějších právních předpisů a je součástí 

ústavního pořádku České republiky. Listina základních práv a svobod upravuje ústavní 

principy ochrany lidského života a zdraví, lidské svobody, důstojnosti a chrání 

neporušitelnost přirozených práv člověka [8]. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

Zákoník práce upravuje právní vztahy, které vznikají při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Slouží k ochraně práv obou zúčastněných stran a 

striktně definuje povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele [11]. 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Účelem trestního práva je chránit zájmy společnosti, ústavního zřízení České 

republiky, práva a oprávněné zájmy občanů před jednáním pro společnost nebezpečnými. 

Trestní zákoník vymezuje trestné činy a stanoví sankce, které lze za jejich spáchání uložit  

[9]. 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů 

Občanský zákoník slouží k úpravě soukromého práva. Jeho staré znění (zákon č. 

40/1964 Sb.) vycházející z poměru let šedesátých je od 1. 1. 2014 s očekáváním nahrazeno 

zněním novým [10]. 
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1.2 Doly OKD, a.s. 

Důl Darkov 

Důl Darkov je v současnosti druhým největším hlubinným těžebním komplexem v 

České republice. Darkov má svou vlastní moderní úpravnu vytěžené rubaniny s kapacitou 

vsázky 800 tun za hodinu. Závod zahrnuje tři samostatné dobývací prostory - Darkov, 

Karviná, Doly II a Stonava a zaměstnává kolem 4 000 lidí včetně pracovníků 

dodavatelských firem [19]. 

Důl ČSM 

Důl ČSM se nachází ve východní části Karvinské dílčí pánve. Územně je členěn do 

dvou větrních oblastí: Sever a Jih se samostatnými dvojicemi úvodních a výdušných jam. 

Organizačně je členěn na dvě lokality: Sever a Jih. Úpravna je v lokalitě Sever a má 

kapacitu 1 100 tun za hodinu. Dobývací prostor se nachází v katastrech obcí Stonava, 

Karviná, Albrechtice u Českého Těšína a Chotěbuz. Díky rozsáhlé investiční výstavbě v 

90. letech, a především po roce 2000 se předpokládá životnost dolu nejméně do roku 2028. 

Závod zaměstnává kolem 3 700 lidí včetně pracovníků dodavatelských firem [19]. 

Důl Karviná 

Závod Důl Karviná je nejrozsáhlejší důlní těžební komplex v České republice. 

Vznikl sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy 1. 4. 2008. Sídlo se nachází 25 

kilometrů severovýchodně od Ostravy. Do organizační struktury Závodu Dolu Karviná 

jsou začleněny 2 lokality: Lazy a ČSA. Lokalita ČSA je situována ve dvou dobývacích 

prostorech - DP Karviná Doly I a DP Doubrava u Orlové. Lokalita Lazy se nachází v 

jihozápadní části Karvinské dílčí pánve. Dobývací prostor  se nachází na katastrech obcí 

Orlová a Karviná. Závod zaměstnává kolem 5 000 lidí včetně pracovníků dodavatelských 

firem [19]. 

Důl Paskov 

Závod Důl Paskov leží přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy a produkuje kvalitní 

koksovatelné uhlí. V současnosti Důl Paskov tvoří lokality Staříč a Chlebovice. Jedná se o 
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jediný činný důl v ostravské části revíru. Do organizační struktury je začleněn také Důl 

Frenštát, který je udržován v konzervačním režimu.  Závod zaměstnává kolem 3 000 lidí 

včetně pracovníků dodavatelských firem [19]. 

Důl Frenštát 

V současné době se tento důl nachází v konzervačním režimu. Odhadované zásoby 

černého uhlí má tento důl cca 1,6 miliardy tun. V areálu dolu je řada objektů, které 

společnost OKD, a.s. využívá k zajištění konzervačního provozu.  Dnes zde pracuje kolem 

40- ti zaměstnanců společnosti OKD, a.s. a dodavatelské firmy, kteří mají za úkol zajistit 

veškeré práce spojené s konzervací vybudovaných důlních děl. Mezi tyto aktivity patří 

zejména větrání, čerpání důlní vody a další zabezpečení. Některé další prostory a objekty 

jsou pronajímány různým firmám k podnikání [22]. 

1.3 Charakteristika dolu 

Důl lze charakterizovat jako soustavu podzemních děl vybudovaných k 

zpřístupnění a vydobytí užitkového nerostu ze zemské kůry hlubinným způsobem. 

Hlavním důlním dílem jsou vtažná a výdušná jáma (pojmenováno dle cirkulace větrání), 

které propojují důlní prostory. Jámy jsou svým způsobem přirovnatelné k výtahovým 

šachticím, osazených dopravní nádobou (výtahovou klecí pro dopravu osob a materiálu), 

která je spouštěna a vytahována těžním zařízením. V současné době je pod pojmem důl 

chápána širší oblast než v minulosti. Rozumí se tak mimo samotného těžebního prostoru i 

všechna povrchová zařízení a stavby, a proto se takto označuje celý závod hlubinného, 

případně povrchového dolu. Spadají sem taktéž úpravny vytěžené rubaniny spolu s 

technickým zázemím a dalšími budovami, které slouží k provozování dolu. 

Pracovní prostředí v těžebním odvětví je specifické. Těžba probíhá stovky metrů 

pod zemským povrchem a důlní prostory jsou dle hloubky rozděleny do samostatných 

pater. Největší hloubky dolů dosahují přes 1 000 metrů. Klimatické podmínky jsou závislé 

na složení důlních větrů, které je v podstatě stejné jako složení čistého atmosférického 

vzduchu, avšak s nižším obsahem kyslíku a vyšším obsahem vodní páry. Velký význam 

v této oblasti má důlní větrání a klimatizace, které mají zajistit správnou cirkulaci důlních 

větrů a zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Při těžbě nerostných surovin dochází 
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k narušování horniny, uvolňování plynů a víření prachu. Doly se z hlediska výskytu plynu 

dělí na doly plynující a neplynující. Bezpečnou těžbu v Ostravsko-karvinských dolech 

ohrožuje výskyt metanu (CH4). Všech pět dolů společnosti OKD, a.s. je tudíž zařazeno 

mezi plynující doly II. třídy s nebezpečím průtrží hornin, uhlí a plynů [7]. 

1.4 Prostředí s nebezpečím výbuchu  

Nebezpečí výbuchu je dáno zejména výskytem metanu a uhelného prachu. Metan 

(CH4) je bezbarvý plyn bez zápachu, má hustotu cca 0,72 kg/m3 a zápalná teplota je 595oC. 

Se vzduchem vytváří výbušnou směs. Vzhledem pro svoji nízkou hustotu se vyskytuje pod 

stropem důlních děl, v puklinách a různých dutinách. Při nedostatečné rychlosti větru 

vytváří metanové vrstvy, schopné přenášet plamen na velké vzdálenosti. Díky svým 

vlastnostem má schopnost vytlačovat z důlních děl kyslík. Jestliže zachováme všechny 

bezpečnostní požadavky a je dodržena přípustná koncentrace metanu (tj. maximálně 1%), 

není tento plyn pro zdraví horníků škodlivý. V případě, že se nahromadí v rozmezí 

koncentrací 4 – 15 %, stává se tento plyn výbušným a při koncentraci zhruba 9 % dosahuje 

směs vzduchu s metanem největších ničivých účinků, které se projevují v deformaci a 

destrukci celého profilu důlního díla.  V blízkosti místa výbuchu jsou v tomto případě 

zranění pro horníka neslučitelná se životem [3], [27].  

Důlní ovzduší je odlišné od ovzduší na povrchu zejména tím, že větry postupující 

důlními prostory přicházejí o část kyslíku a jsou obohaceny o jiné plyny. Příměsi těchto 

plynů se v důlních větrech objevují proto, že se jim hornickou činností otevírá z 

horninového masívu cesta a také proto, že vznikají v souvislosti s prací člověka (výfukové 

plyny strojů a zařízení). V rámci činných dolů dochází vlivem kvalitního větrání k 

vytvoření ovzduší, které pak svým složením odpovídá požadavkům na dýchatelnou 

atmosféru.  

 

Obr. 2 Výbuchový trojúhelník [17] 
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Důlní prostory z hlediska důlních plynů 

Podzemní prostory plynujících dolů se z hlediska nebezpečí výbuchu metanu a 

požadavků na provoz elektrických zařízení rozdělují následovně: 

 Prostory bez nebezpečí výbuchu metanu BNM  

- jsou prostory bez nebezpečí výbuchu důlních plynů; 

- takto mohou být zařazeny jen prostory, které jsou ovětrávány vlažnými 

větry nepoužitými v důlních dílech, kde se razí, dobývá a které 

bezprostředně nesouvisí s vyrubanými prostory nebo nevětranými a 

neuzavřenými důlními díly; 

- koncentrace metanu v důlním ovzduší nepřesáhne 0,25 %. 

 Prostory s nebezpečím výbuchu metanu SNM 

- dle koncentrace metanu dále rozděleno do SNM 1, 2, 3. 

Důlní prostory z hlediska uhelných prachů 

Podzemní prostory uhelných dolů se z hlediska nebezpečí výbuchu uhelného 

prachu a požadavků na provoz elektrických zařízení rozdělují jako: 

 Prostory bez nebezpečí výbuchu uhelného prachu BNP 

- zařazují se sem prostory vtažných důlních děl a těch důlních děl, kde 

důlní větry neprošly ražbami nebo rubáním v uhlí a také důlních děl 

nevyužívaných dopravě uhlí. 

 Prostory s nebezpečím výbuchu uhelného prachu SNP 

- do kategorie SNP jsou zařazeny důlní prostory, kde se razí v uhelné sloji 

nebo kde se dobývá uhlí, jsou ovětrávány důlními větry z důlních děl, 

kde se razí nebo dobývá v uhelné sloji a uvnitř a v okolí zásobníků uhlí 

včetně zásobníků násypných a výsypných stanic včetně s nimi 

souvisejících dopravníků. 
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Zařazení důlních prostor z hlediska nebezpečí výbuchu metanu a uhelného prachu 

stanovil Český báňský úřad vyhláškou č. 282/2007 Sb. Tato vyhláška novelizuje vyhlášku 

ČBÚ č. 22/1989 Sb.  

1.5 Důlní doprava 

Důlní doprava je souhrn zařízení a prostředků k dopravě vytěžené rubaniny, také 

lidí a materiálů potřebných k ražení a dobývání uhlí. Dělí se na dopravu hlavní a úsekovou. 

Hlavní doprava zahrnuje veškerou hromadnou dopravu uhlí, ostatního těživa, materiálů 

a lidí na hlavních dopravních trasách dolu. Patří zde i svislá doprava jámou (výtahovou 

klecí), doprava horizontální na hlavních dopravních trasách těžních pater a doprava na 

sběrných úklonných tratích.  

Doprava úseková v jednotlivých těžebních i pomocných úsecích probíhá z většiny 

jen uvnitř vlastního úseku a nezasahuje do dopravních tras hlavní dopravy. Podle druhu 

používaného dopravního zařízení je důlní doprava plynulá nebo  přerušovaná. Při plynulé 

dopravě je pohyb těženého materiálu nepřetržitý, patří zde například veškerá doprava 

pomocí dopravníků, doprava samospádem, pneumatická doprava a také doprava 

hydraulická. Doprava přetržitá probíhá v pravidelných nebo nepravidelných časových 

intervalech. Patří sem např. doprava lokomotivní, vrátková pomocí lana, doprava kolovými 

vozidly.  

Svislá důlní doprava probíhá těžní jámou s dopravními nádobami (tzv. skipy) nebo 

těžní klecí ve vozících pomocí těžního zařízení. Vodorovná doprava na kratší vzdálenosti 

používá dopravníky, lanové vrátky, závěsové dopravníky, samohybné vozíky, pneumatické 

či hydraulické dopravníky a zvláštní druhy dopravníků např. škrabáky nebo samospád 

[30]. 

Vodorovná důlní doprava na delší vzdálenosti je téměř výhradně kolejová za 

použití důlních vozů, které jsou taženy důlní kolejovou lokomotivou (dále i DKL). Dle 

druhu dopravních vozů může lokomotiva dopravovat různé zásobovací materiály, pohonné 

hmoty, oleje, kamení, uhlí ale také samotné pracovníky dolu. 
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1.6 Důlní kolejová lokomotiva 

V minulosti byly k účelům důlní vodorovné přepravy využívány různé prostředky. 

Základem bylo vybudování úzkorozchodné trati - kolejiště, po kterém mohla být doprava 

realizována. V nejstarším období dobývání byla tato přeprava zajištována zvířecí silou a to 

koňmi. S postupem času a nezadržitelným vývojem byla koňská síla nahrazena důlními 

kolejovými lokomotivami. S technickým vývojem se také měnily druhy pohonů těchto 

lokomotiv. Dnes mezi historické kusy patří bezpochyby lokomotivy s pohonem na stlačený 

vzduch. Provoz těchto lokomotiv byl dosti náročný, avšak z hlediska bezpečnosti byly 

nejméně rizikové. Dalšími typy jsou lokomotivy akumulátorové a trolejové, které nejsou 

v Ostravsko-karvinských dolech zastoupeny. V současnosti jsou na všech závodech 

společnosti OKD, a.s. v činnosti výhradně lokomotivy s Dieslovým motorem. Tento druh 

pohonu již přináší různá bezpečnostní úskalí.  

 

Obr. 3 Důlní kolejová lokomotiva DH 70 

Důlní motorová kolejová lokomotiva je určena jako tažné a tlačné vozidlo pro 

horizontální kolejovou dopravu nákladů a osob v dolech s výskytem uhelného prachu a 

metanu (CH4) v ovzduší (do 1,5%). V návaznosti na požadavky pro provoz v těchto 

podmínkách, musejí být důlní kolejové lokomotivy vybaveny specifickými bezpečnostními 

prvky, které zabrání případné iniciaci směsi metan-vzduch.  Lokomotivy certifikované 

autorizovanou osobou je možno používat v prostředích s nebezpečím výbuchu metanu a 
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uhelného prachu do stupně SNM 2 dle § 232 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů [6]. 

Lokomotiva je složená ze tří částí – dvou kabin a středního dílu (strojovny). 

Konstrukce kabin zaručuje řidiči pohodlí, dobrý výhled na trať, chrání ho před úrazem a 

umožňuje mu výstup na obě strany. Obě kabiny vybavené ovládacími, kontrolními a 

bezpečnostními přístroji je možné při přepravě lokomotivy do podzemí demontovat. 

Nejběžnější typ lokomotivy řady DH 70 je poháněn vodou chlazeným dieselovým 

motorem Škoda 6S110, s nepřímým vstřikováním paliva a seřízeným výkonem 72 HP při 

1200 ot. / min. Motor je upraven pro použití v důlních podmínkách ochranou sacího a 

výfukového traktu zařízením zamezujícím iniciaci výbuchu metanu a jeho přenesení do 

nechráněné atmosféry. Spouštění motoru zabezpečuje nízkotlaký vzduchový spouštěč. 

Přenos výkonu je hydrodynamický přes nápravové převodovky, které jsou navzájem 

propojeny kardanem. Lokomotiva má dvě samostatná stanoviště, přičemž každé stanoviště 

je vybaveno sklopnou sedačkou, ovládáním plynu motoru, pákou ruční brzdy a na řídícím 

pultu voličem směru jízdy. Z bezpečnostních důvodů je lokomotiva osazena 2 nezávislými 

brzdovými systémy, z nichž alespoň jeden musí být nezávislý na chodu motoru. Ovládání 

vzduchové provozní brzdy je zajištěno pedálem na podlaze. Převodovka je dvou měničová. 

Regulace výkonu a rychlosti je volena změnou otáček spalovacího motoru. Obsluha stroje 

je tak velmi jednoduchá. Lokomotivy jsou vybaveny elektrickým osvětlením, kdy při jízdě 

vpřed svítí na dráhu halogenové bílé světlo a vzadu červené výstražné světlo. 

 

 

Obr. 4 Pohled do kabiny důlní kolejové lokomotivy 
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Lokomotiva je strojní zařízení obsahující provozní kapaliny. Součástí DKL je nádrž 

na pohonné hmoty (motorovou naftu) a hydraulické agregáty obsahující olejové náplně. 

Jsou zde použity pryžové komponenty a hadice, a také elektrická zařízení včetně 

kabelových rozvodů. S ohledem na provoz ve specifických podmínkách musejí být důlní 

kolejové lokomotivy vybaveny bezpečnostními prvky, které mají za úkol minimalizovat 

možnost vzniku požáru. 

  

Tab. 1 Požárně technické charakteristiky motorové nafty [30] 

Název  Teplota vzplanutí [°C] Teplota vznícení [°C] Bod hoření [°C] 

Nafta motorová > 55 > 250 > 60 

 

Mezi nejvýznamnější bezpečnostní prvky důlních kolejových lokomotiv řady DH s 

ohledem na možnost vzniku požáru řadíme tyto zařízení: 

 Bezpečnostní uzávěr paliva – slouží k bezpečnému plnění paliva a 

uzavření palivové nádrže;  

 Sací mřížky vzduchu do sání motoru – mají za úkol nasávat pouze čistý 

vzduch bez přítomnosti větších prachových částic a v případě zpětného 

vyšlehnutí zabránit výstupu plamene do volného prostoru; 

 Zástrčky – jsou zámky bočních krytů motorového prostoru lokomotivy. 

Motorový prostor chrání čtyři boční kryty a každý z nich má dvě zástrčky; 

 Odstavovací přístroj – při nedostatku vody v chladícím okruhu 

výfukového potrubí má za úkol odstavit přívod paliva do motoru; 

 Hasicí okruh – je umístěn v motorovém prostoru a ovládán z obou kabin 

řidiče, v každé kabině je lokomotiva vybavena dvěma sněhovými hasicími 

přístroji, jedním stacionárním, který jsou součástí hasicího okruhu a druhým 

přenosným, umístněným pod sedačkou řidiče; 

 Teploměry – přístroje k měření teploty vody a oleje v motoru; 
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 Vodou chlazené výfukové potrubí zakončené kuličkovými chrániči jsou 

technická zařízení, přes která vystupují výfukové plyny chlazené vodou na 

zhruba 70°C a znemožňují také výstup případného plamene ohně; 

 Bezpečnostní táhla s možností uzavření palivového kohoutu pod palivovou 

nádrží z obou obslužných kabin řidiče. 

Lokomotiva DH 100, DH 35 a DH 30 má mimo tyto prvky také bezpečnostní 

odstavné zařízení s tavnou smyčkou, které při přehřátí výfukového potrubí způsobí 

odstavení přívodu paliva a následné vypnutí motoru. Oproti lokomotivám řady DH 70 tak 

spolu s odstavovacím přístrojem tvoří dvoustupňovou ochranu proti přehřátí motoru. 

1.7 Důlní požár 

Důlní požár je nežádoucí a nekontrolované hoření. Jako důlní požár se považuje i 

proces samovznícení, a to od stádia, kdy jsou jeho zplodiny již schopny ohrozit zdraví 

nebo životy lidí nebo když teplota hořlavé hmoty dosahuje již takové hodnoty, kdy by 

mohla být příčinou výbuchu [7]. 

Základním provozním dokumentem upravujícím zásady zabezpečování požární 

ochrany v místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je 

Požární řád dolu. Požární ochranu má v kompetenci technik požární ochrany, který musí 

být držitelem odborné způsobilosti. Tuto získává úspěšným složením zkoušky odborné 

způsobilosti před komisí, kterou ustanovuje Ministerstvo vnitra. V rámci své působnosti, je 

zodpovědný za stanovení a dodržování pravidel požární ochrany [30]. 

V případě požáru důlní kolejové lokomotivy, nebo také v případě zvýšené 

koncentrace metanu, kdy nelze běžným způsobem zastavit chod motoru DKL, je nutno 

použít sněhový hasicí přístroj umístěný v kabině řidiče. V případě hasícího okruhu 

motorové části, se k hašení použije stacionární hasicí přístroj. Spouští se roztočením 

ventilu (ovládacím kolečkem). Roztočení ventilu musí být úplné až na doraz pohyblivé 

oblasti, aby nedošlo k zamrznutí hasicího přístroje, který pracuje na principu hlubokého 

podchlazení [2]. 



15 

 

2 Analýza současného stavu 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se v důlním prostředí pohybujeme 

na jednom z nejnebezpečnějších pracovišť. Vzhledem k náročným podmínkám a 

používaným technologiím při dobývání uhlí zde může dojít k velmi závažným nehodám. 

Není tedy divu, že je zde zvýšená aktivita zaměřená právě na bezpečnost práce a procesů. 

Za jeden z hlavních cílů si společnost OKD, a.s. klade právě bezpečnost práce a např. 

program SAFETY 2010 s cílem zvýšení bezpečnosti v dolech v oblasti výstroje a výzbroje 

zaměstnanců, který firma spustila v roce 2008 je toho důkazem. Neméně významnou 

záležitostí posledních let byla také značná finanční investice do programu POP 2010, který 

zahrnuje inovaci a nákup nových strojů a zařízení. Zajištění bezpečnosti zaměstnanců je 

pro společnost OKD, a.s. prioritou. V roce 2012 vynaložila firma na zvýšení bezpečnosti 

více než miliardu korun, ať už v rámci pořizování moderních technologií, ochranných 

a technických pomůcek nebo školení a motivačních aktivit [12]. 

S ohledem na skutečnost, že všechny výše jmenované důlní závody mají velmi 

podobné technické a provozní uspořádání, jsem si pro potřeby této bakalářské práce vybral 

pouze jeden z nich a to závod Staříč dolu Paskov.  

 Předmětem ohrožených aktiv v rozsahu analyzované oblasti je zejména 44 ks 

provozuschopných důlních kolejových lokomotiv v celkové účetní hodnotě  

66 580 000,- Kč stanovené ke dni 31. 12. 2013 [30]. 

 

 

Obr. 5 Důl Paskov [23] 
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2.1 Fyzická ochrana objektu a vstup do podzemí 

 Fyzickou ochranu tvoří lidský faktor společně se souborem technických, 

organizačních a režimových opatření, které mají za úkol zabránit neoprávněnému 

nakládání s hmotným a nehmotným majetkem, tzn. jeho neoprávněné užívání, devastování, 

zničení nebo zcizení a samozřejmě také směřující k zajištění bezpečnosti osob. Strážní 

službu a ochranu majetku dolů společnosti OKD, a.s. zajištuje soukromá bezpečnostní 

služba [1]. 

 

Fyzická ochrana je v základu členěna následovně: 

 Technická ochrana - zahrnující tyto skupiny: 

- Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) 

o MZS obvodové ochrany 

o MZS plášťové ochrany 

o MZS prostorové ochrany 

o MZS předmětové ochrany 

- Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, který  

je z hlediska prostorového zaměření členěn na ochranu: 

o obvodovou  

o plášťovou  

o prostorovou  

o předmětovou  

o tísňovou  

- Systém kontroly vstupu 

- CCTV systém 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana 
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V souvislosti s mým zaměstnáním jsem častým návštěvníkem všech dolů v našem 

regionu. Povrchové areály důlních závodů jsou velmi rozsáhlé a v rámci jejich 

komplexního zabezpečení je zapotřebí aplikovat a propojit všechny prvky technické 

ochrany, fyzické ostrahy i ochrany režimové. Tyto areály závodů jednotlivých dolů se dají 

rozdělit do dvou skupin. Obě se liší rozdílným přístupem k fyzické ochraně.  První z nich 

je oblast provozu povrchových pracovišť a zásobovací oblast. Zde převažují prvky 

technické ochrany a fyzické ostrahy, zejména při ochraně perimetru a vstupů do objektů 

přes nákladní vrátnice.  Druhou oblastí je oblast správních budov.  Ta již zahrnuje 

komplexní fyzickou ochranu střeženého objektu, včetně centrálního kontrolního pracoviště 

a moderního CCTV systému. 

Pro potřeby této práce se zaměřím zejména na možnost neoprávněného vstupu do 

areálu závodu a následně do důlního prostředí. Prvním zarážejícím faktem je velice snadná 

možnost vjezdu cizí osoby do areálu závodu přes nákladní vrátnici. Zabezpečení vjezdu je 

chráněno automatickou závorou ovládanou z provizorního pracoviště a kontrolu vjezdu 

zabezpečuje jeden pracovník SBS (soukromé bezpečnostní služby), který eviduje pouze 

registrační značky vjíždějících vozidel a jména osob ve vozidle, avšak bez jakékoliv 

kontroly jejich totožnosti. Kontrola nákladového prostoru, ve kterém se mimo jiné může 

ukrývat další osoba, je s ohledem na frekvenci vjezdů a výjezdů vozidel prováděna pouze 

namátkově.  

Nyní uvedu podstatný rozdíl v možnosti volného pohybu mezi návštěvníkem dolu a 

řadovým zaměstnancem při vstupu přes prostory správní budovy. Samotné „fárání“ (sjezd 

výtahovou klecí do podzemí) je pro běžného zaměstnance po příchodu do zaměstnání 

banalitou, avšak pro návštěvy je to proces velmi složitý. Kontrola cizích osob začíná hned 

u vstupu do správní budovy.  Zde jsou evidovány všechny příchozí a odchozí cizí osoby, 

které mohou být také namátkově zkontrolovány pracovníky SBS. Vstup je zde chráněn 

jednoduchým turniketem ovládaným z pracoviště SBS a monitorován kamerovým 

systémem. Návštěvy, které vstupují do podzemí, musejí projít bezpečnostním přeškolením. 

Pro tyto účely má organizace vypracován písemný protokol o seznámení s bezpečnosti 

práce organizace. Poté obdrží tzv. osobní známku, kterou se prokazují při evidenci na 

jednotlivých úsecích až do doby výdeje osobního svítidla. Následný pohyb po areálu je 

dovolen pouze v doprovodu navštíveného.  Další kroky vedou do šaten, ve kterých se 

výdej pracovních oděvů a ochranných pomůcek neobejde bez opětovné evidence. Po 



18 

 

převlečení, se přechází do tzv. „lampovny“, tedy místnosti pro výdej osobní svítilny  

uvedené na obr. 6. Také zde se provádí osobní evidence při výdeji osobního dýchací 

přístroje a důlní svítilny. Důlní svítilna je osazena čipem, který slouží pro bezkontaktní 

evidenci při jejím odběru a navrácení, a také na důlních pracovištích. Zvláštní bezpečnost 

je pak věnována systému vstupu do podzemí. Podzemní pracoviště jsou osazeny 

bezkontaktními čtečkami, které komunikují s centrálním elektronickým evidenčním 

systémem a s čipem usazeným v osvětlovací části svítilny. Doprovod návštěvy zodpovídá 

za veškerou evidenci návštěvy, včetně bezkontaktní evidence na důlním pracovišti.  

 

Obr. 6 Osobní důlní svítilna [20] 

Proces evidence vlastních zaměstnanců v pracovní době začíná již u vstupu do 

správní budovy. Zde procházejí přes turnikety, které jsou vybaveny bezkontaktními 

čtečkami jejich osobních ID karet s jedinečným osobním kódem. Evidence probíhá v 

docházkovém systému, který je napojen na centrální evidenční systém, díky kterému lze 

určit, zda se zaměstnanec nachází v podzemí či na povrchovém pracovišti. Evidence 

zaměstnanců je rozdělena do několika nezávislých kroků. Všichni zaměstnanci jsou 

vybaveni čipovými ID kartami, které slouží nejen k evidenci příchodů a odchodů přes 

hlavní vstupy do objektu, ale dle oprávnění mohou být také autonomním klíčem ke vstupu 

do uzamčených či střežených kancelářských a jiných prostor. Další identifikaci ještě 

nedávno zajišťovala tzv. osobní známka. Jednalo se o malý kovový plíšek s vyraženým 

číslem, přidělený zaměstnanci při příchodu do zaměstnání, který před fáráním vyměnil za 

osobní svítilnu. Dnes se již osobní známka nepoužívá. Posledním identifikačním a 

evidenčním prostředkem je, jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, samotná důlní 

svítilna. 
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Každý zaměstnanec má přidělené své osobní svítidlo, jehož identifikační část 

odpovídá jedinečnému kódu ID karty zaměstnance. Slabinou tohoto moderního procesu 

byla pouze osobní známka. Vstup do prostoru lampovny je v rámci čtyř směnné pracovní 

doby uzamčen. Tato místnost je volně přístupná pouze v časových intervalech při střídání 

provozních směn. V těchto momentech zde vzniká možnost neoprávněného odběru lampy, 

jakožto evidenčního prostředku. Vstup do lampovny je sice opatřen dvojící 

uzamykatelných turniketů, znázorněn na obr. 7, ale ty slouží pouze pro regulaci frekvence 

vstupů jednotlivých osob. Výstupní část lampovny je taktéž osazena starším typem dvou 

turniketů, které svou konstrukcí dovolují pouze jednosměrný provoz a to výstup z 

místnosti. Po odběru osobního dýchacího přístroje a svítidla, dnes dokonce volně bez 

osobní známky, je evidence závislá pouze na samotném zaměstnanci. Každý zaměstnanec 

by se měl ve vlastním zájmu na jednotlivých pracovištích evidovat k započítání pracovní 

směny. Evidence osobní svítilnou je nařízena interní směrnicí, ale není důsledně 

kontrolována. Zejména pak při úvodní vstupu do těžebních prostor. Před samotným 

sjezdem do podzemí jsou zaměstnanci vizuálně kontrolováni obsluhou výtahových klecí, 

zda jsou vybaveni přilbou, osobním svítidlem a dýchacím přístrojem a zda sebou nevnášejí 

nebezpečné předměty. 

 

Obr. 7 Vstupní turniket jednoduchý [26] 

Pro zajištění bezpečnosti nejen důlních pracovišť je na závodě dolu zřízen útvar 

Inspekční služby.  Tento má za úkol provádět namátkové kontroly zaměstnanců.  Zpravidla 

se jedná o preventivní dechové zkoušky k odhalení požívání alkoholických nápojů a o 

kontroly na nedovolené vnášení kuřáckých potřeb na důlní pracoviště.  
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V působnosti Inspekční služby je také kontrola bezpečnosti práce na jednotlivých úsecích, 

a je také povinna řešit všechna hlášení, týkající se ohrožení bezpečnosti provozu.  

V rámci finančních investic pro zajištění bezpečného provozu, byly některé 

významné úseky důlních prostor osazeny kamerovým systémem napojeným na centrální 

kontrolní pracoviště včetně dispečinků umístěných na jednotlivých patrech. 

I přes veškerá stávající bezpečnostní opatření však dochází k neoprávněným 

vstupům do závodu. Dle interní statistiky vidíme v níže uvedené tabulce č. 2 stoupající 

tendenci neoprávněných vstupů na pracoviště závodu Staříč dolu Paskov. 

 

Tab. 2 Statistika neoprávněných vstupů závod Staříč [30] 

 

ROK 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Povrchový areál závodu 15 18 7 11 19 

Důlní prostory závodu 3 2 6 9 12 

 

2.2 Technický stav důlních kolejových lokomotiv 

Mimo právní předpisy tj. zákony, vyhlášky a nařízení, které slouží k zajištění 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, je na jednotlivých závodech vydávána také 

Směrnice ředitele závodu.  Ve vztahu k ochraně zdraví pracujících a zabezpečení požární 

ochrany jsou, dle aktualizací právních předpisů, vydávány k této směrnici pravidelně její 

doplňky. Jedná se o vnitřní předpisy a nařízení při výkonu práce pro jednotlivá pracoviště. 

V návaznosti na tuto směrnici, se důlní kolejové dopravy týkají zejména: 

 Všeobecné instrukce pro zaměstnance při dopravě na kolejových 

tratích v podzemí dolů a na povrchu; 

 Dopravní řád; 

 Provozní řád dílny údržby důlních kolejových lokomotiv; 

 Provozní řád skladu hořlavých kapalin tuhých maziv v remíze 

kolejových lokomotiv; 

 Předepsaná požární dokumentace a havarijní plán. 
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Obr. 8 Remíza kolejových lokomotiv [30] 

Bezpečnost provozu kolejových lokomotiv zahrnuje mnohá opatření. Základem je 

však jejich bezvadný technický stav. V této oblasti, je nedílnou součástí důlních pracovišť 

remíza kolejových lokomotiv. Remíza je dílna vybavená k opravám a údržbě, která však 

slouží z části také jako parkoviště DKL. Každá lokomotiva má vedenou provozní knihu, 

kde se uvádí záznamy o jejím technickém stavu a provedené údržbě. Provozuschopná 

lokomotiva musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky. Řidič důlní kolejové 

lokomotivy do této knihy provádí zápis o jejím převzetí a odevzdání a v případě výskytu 

závady je povinen tu skutečnost do provozní knihy zaznamenat. Poté je na pracovnících 

důlní remízy, aby závadu odstranili a uvedli tak lokomotivu do provozuschopného stavu. 

Práce zaměstnanců důlních remíz spočívá mimo jiné také v provádění pravidelných 14 - ti 

denních prohlídek kdy ověřují všechny bezpečnostní prvky lokomotiv. 

Na základě událostí z roku 2001, kdy došlo ke dvěma požárům důlních kolejových 

lokomotiv, vydal následně OBÚ v Ostravě, ve vztahu ke zvýšení bezpečnosti práce a 

provozu důlních lokomotiv, nařízení k provádění ročních prohlídek jejich technického 

stavu samotným výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.  Toto nařízení 

obsahuje také upozornění ke vzniklým mimořádným událostem a je zde vytýkáno porušení 

bezpečnostních předpisů jak ze strany organizace tak, ze strany zúčastněných zaměstnanců. 

Nařízená provozně-technická opatření zahrnují určení a dodržování systému 

kontrol, který zaručí provozování důlních kolejových lokomotiv v souladu s technickými 

podmínkami resp. s návody k používání a s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Lokomotivy smějí být uvedeny do provozu jen při 
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správné funkci ochranných a bezpečnostních zařízení, včetně kontrolních přístrojů na 

stanovišti řidiče, krytů lokomotiv a odvádění případných úkapů paliva mimo motorový 

prostor [31]. 

2.2.1 Přehled provozuschopných důlních kolejových lokomotiv 

V rámci kompetence mého zaměstnavatele je zajištění provádění výše 

zmiňovaných ročních prohlídek technického stavu důlních kolejových lokomotiv řady DH. 

Prohlídka zahrnuje jasně definované parametry kontroly dané výrobcem, na základě 

kterých je či naopak není doporučeno uvedení lokomotivy do dalšího provozu. V tabulce č. 

3 a č. 4 uvádím dle vlastního průzkumu přehled provozuschopných důlních kolejových 

lokomotiv za období let 2012 a 2013 na jednotlivých dolech společnosti OKD, a.s.  

 

Tab. 3 Provozuschopné kolejové lokomotivy v roce 2013 

Důl 
Typ lokomotivy 

DH 70 D. 1 DH 70 D. 2 DH 70 D. 3 DH 100 DH 30 DH 35 

Důl Darkov 9 ks 18 ks - 5 ks - - 

Důl Karviná 2 ks 9 ks 2 ks - - 5 ks 

Důl ČSM 21 ks 1 ks - 6 ks 1 ks - 

Důl Paskov 7 ks 24 ks - -  - 13 ks 

CELKEM 39 ks 52 ks 2 ks 11 ks 1 ks 18 ks 

 

 

 

Tab. 4 Provozuschopné kolejové lokomotivy v roce 2012 

Důl 
Typ lokomotivy 

DH 70 D. 1 DH 70 D. 2 DH 70 D. 3 DH 100 DH 30 DH 35 

Důl Darkov 12 ks 18 ks - 6 ks - - 

Důl Karviná 6 ks 10 ks 2 ks - 1 ks 6 ks 

Důl ČSM 21 ks 1 ks - 6 ks 3 ks - 

Důl Paskov 8 ks 25 ks - - - 11 ks 

CELKEM 47 ks 49 ks 2 ks 12 ks 4 ks 17 ks 
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Jak je z uvedených zdrojů patrné, nejvíce je zde zastoupen typ lokomotiv DH 70 a 

to řady D. 1 a D. 2. Tyto lokomotivy vyráběly na Slovensku Závody ťažkého strojárstva 

v Dubnici nad Váhom a později převzala výrobu společnost Pohronské strojárne, a.s. se 

sídlem v Hliníku nad Hronom.  Vzhledem ke stáří vozového parku provozovaných DKL,  

a také nezávislého průzkumu u pracovníků důlních lokomotivních remíz můžeme za 

nejslabší článek s potencionálně největší pravděpodobností vzniku požáru nebo možnosti 

sabotáže považovat právě motorovou kolejovou lokomotivu řady DH 70. 

2.2.2 Výskyt nejčastějších závad 

V rámci provádění ročních prohlídek jsem za období let 2012 a 2013 shromáždil 

dílčí údaje, dle kterých byl vyhodnocen stávající stav bezpečnostních prvků důlních 

kolejových lokomotiv. Údaje byly vybrány z protokolů o provedených prohlídkách DKL a 

jejich přehled uvádím v přílohách č. 1 a č. 2. K lepšímu grafickému znázornění nám taktéž 

poslouží grafy uvedené na obr. č. 9 a č. 10. 

 

 

Obr. 9 Přehled závad rok 2012 

 

Jak je zřejmé z výše uvedeného obr. 9 největší podíl na závadách bezpečnostních 

prvků mají teploměry provozních kapalin. Dále pak zástrčky bočních krytů motorové části 

a sací mřížky přívodu vzduchu do spalovacího prostoru motoru. 
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Obr. 10 Přehled závad rok 2013 

Nyní se podíváme na přehled závad bezpečnostních prvků v roce 2013. Na základě 

hodnocení minulého období tj. roku 2012 docházíme k závěru, že se zvýšila závadnost na 

teplotních měřidlech provozních kapalin. Dle statistiky závad za hodnocené období se 

jedná o nejpočetnější výskyt. Snad z provozních zvyklostí minulých let je dnes velmi 

problematické vštípit význam těchto přístrojů do podvědomí samotných zaměstnanců. Přes 

veškerou snahu kontrolních orgánů se jedná o velmi přehlíženou závadu a z vlastní 

zkušenosti mohu říci, že je svým způsobem tzv. tiše tolerována i vedoucími pracovníky 

důlní kolejové dopravy. Podstatné je že se z bezpečnostního hlediska jedná o důležitý 

prvek kontroly teploty provozních náplní a v mnohých případech by jeho funkčnost 

předešla zbytečným komplikacím v provozu. 

Na bočních ochranných krytech pro vstup do motorové části sledujeme nepatrné 

snížení v počtu závad chybějících či nefunkčních zástrček. Za velmi důležité stojí zmínit 

zvýšení počtu závad bezpečnostních uzávěrů paliva, které jsou důležitým prvkem při 

plnění palivových nádrží, a také ochranou před neoprávněnou manipulací v tomto prostoru.  

Mezi nejvýznamnější prohřešky v oblasti bezpečnosti provozu důlních kolejových 

lokomotiv patří netěsnost palivového okruhu. Tato se pohybuje zhruba ve stejném rozsahu 

v obou sledovaných obdobích. 

Samotný přísun paliva ke vstřikovacímu čerpadlu motoru je chráněn zařízením nazývaným 

odstavovací přístroj. Důlní kolejová lokomotiva je vybavena vodní nádrží. Z ní putuje voda 

nejen do chlazení výfukového potrubí a kuličkového chrániče chránícího výstup 

výfukových plynů, ale figuruje také v okruhu odstavovacího přístroje. Odstavovací přístroj 

má za úkol zabránit nechtěnému provozu lokomotivy bez ochrany výstupu nechlazených 

výfukových plynů. Přes tento prvek ochranného systému je jednou z jeho části dodáváno 
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do vstřikovacího čerpadla motoru palivo. Druhou částí koluje díky vodnímu čerpadlu 

samostatný vodní okruh a při přerušení dodávky vody, či její absence je tímto důmyslným 

zařízením odstaven také přívod paliva. Pokud se pozastavíme nad přehledem hodnocených 

závad, nemůže nám uniknout, že se zde toto zařízení nevyskytuje. Tato skutečnost je dána 

nemožností samotného provozu DKL bez tohoto funkčního dílu. V případě jeho závady 

nelze lokomotivu nastartovat a musí být tedy vyměněno za funkční.  

Tento systém cirkulace paliva však nezaručuje zabránit možnému úniku paliva 

v jiné části palivového systému. Možné úniky paliva jsou zpravidla hodnoceny jako 

závažné závady, se kterými není možno lokomotivu dále provozovat. V okruhu palivového 

systému se jedná zejména o oblast hrubého čističe paliva a uzávěru paliva pod palivovou 

nádrží, který lze pomocí táhel ovládat také z obou stanovišť řidiče důlní kolejové 

lokomotivy. Vlivem nedostatečného zabezpečení vstupu do motorového prostoru se však 

dají obě tato zařízení během několika vteřin poškodit. 

Netěsnost hasícího systému důlní kolejové lokomotivy spadá taktéž do závad 

hodnocených jako závažné a není tudíž možnost lokomotivu bez odstranění závady dále 

provozovat. Na základě prováděcích protokolů k ročním prohlídkám DKL stanovených 

výrobcem se netěsnost na palivovém okruhu považuje spolu s netěsností hasícího okruhu 

za významné zdroje přispívající ke zvýšení rizika vznícení motorové části důlní kolejové 

lokomotivy a lokomotiva musí být neprodleně odstavena z provozu. 

2.3 Subjektivní názor na nedostatky současného stavu 

V rámci mého pohybu v oblasti povrchu důlních areálů i podzemních důlních 

pracovišť subjektivně pociťuji nedostatky v současném stavu zabezpečení některých 

důležitých prostor. Prvním citelnějším problémem je možnost vstupu potažmo vjezdu 

cizích osob do areálu závodu přes nákladní vrátnici bez povolení. Důvodem je nedostatek 

zaměstnanců SBS pro obsluhu nákladní vrátnice a tudíž nedůsledná kontrola při vjezdu a 

výjezdu vozidel. Pokud někdo takto neoprávněně vnikne do prostoru areálu dolu, nic mu 

již nebrání ve volném pohybu a v možnosti využití vnitřních provozních vstupů do správní 

budovy. Dalším poznatkem je vysoká pravděpodobnost neoprávněného odběru osobního 

důlního svítidla. Po zrušení osobních známek je možné v době střídání směn volně projít 

přes vstupní turnikety lampovny a bez identifikace odebrat jakoukoliv osobní svítilnu. 
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Neuspokojivý je taktéž technický stav důlních kolejových lokomotiv a v neposlední 

řadě nedůsledná práce v oblasti kontrol hasicích přístrojů DKL, kdy při namátkových 

kontrolách lokomotiv uvedených do provozu byly zjištěny prázdné či nefunkční hasicí 

přístroje. Při předpokládané sabotáži je pravděpodobné, že pachatel může zneužít všechna 

výše zmiňovaná slabá místa. Při procesu posuzování rizik je potřeba vzít v úvahu osvětlení 

důlních prostor, a také nebezpečné složení důlního ovzduší.  

3 Identifikace problému a zdroje rizika 

Přestože společnost vynaložila nemalé prostředky na bezpečný provoz, stále zde 

existuje reálné riziko vzniku mimořádné události. Vhodný způsob, jak postupovat při 

posuzování rizik popisuje norma ČSN EN 31010. Proces zahrnuje identifikaci rizika, 

analýzu rizika a hodnocení rizika [29].  

Podkladem pro vyhledání slabých míst v oblasti technického stavu důlních 

kolejových lokomotiv budou závěry ze statistiky výskytu nejčastějších závad. V oblasti 

samotného důlního provozu mi byla poskytnuta interní data z důlní provozní evidence 

jednotlivých kolejových lokomotiv, na základě kterých jsem v tabulce č. 5 uvedl přehled 

evidovaných událostí významného ohrožení bezpečnosti důlního provozu. Neméně 

významným podnětem k posouzení rizik je přehled odhalených neoprávněných vstupů do 

prostorů závodu Staříč dolu Paskov uvedených v tabulce č. 1. 

 

Tab. 5 Události významného ohrožení bezpečnosti důlního provozu [30] 

  
Zavinění 

Událost - období 2008 až 2013 Počet 
Zaměstnanec / 

Technická závada 

Neobjasněné 

případy 

Otevřené kryty motorového prostoru během provozu 54 45 9 

Provoz bez kuličkových chráničů 11 9 2 

Mechanické poškození hasícího okruhu 6 4 2 

Náhlý únik pohonných hmot 9 6 3 

Nefunkční hasicí přístroje 28 - 28 

Neoprávněná manipulace s bezpečnostními prvky 4 2 2 

Požár lokomotivy 6 4 2 

Poškozená měřidla provozních kapalin 45 20 25 

Provoz bez sacích mřížek 32 28 4 

Lokomotiva bez dozoru a zajištění 108 108 - 

Umístění cizího předmětu, za účelem poškození DKL 3 - 3 
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3.1 Analýza a hodnocení rizik 

Cílem analýzy rizik je identifikovat co nejvíce zranitelných míst ve zkoumaném 

objektu či procesu, pokusit se odhadnout hrozby, dílčí rizika a jejich možné negativní 

dopady, určit efektivitu stávajících ochranných mechanismů a poté navrhnout nová 

opatření ve smyslu snížení všech rizik na akceptovatelnou úroveň. Analýza rizik vyžaduje 

nejprve stanovit hranici pro vlastní analýzu rizik a určit sledovaná aktiva včetně jejich 

vyčíslení. Pro samotný proces analýzy rizik jsem nejprve zvolil metodu Ishikawova 

diagramu, též zvanou jako metodu příčin a následků. Tato metoda nám postupným 

grafickým zaznamenáváním vazeb mezi následkem a jednotlivými příčinami napomáhá k 

identifikaci rizik. Pro hodnocení identifikovaných rizik bude následně aplikována metoda 

FMEA analyzující možné selhání a jejich následky. Jejím cílem je identifikace 

pravděpodobného místa vzniku selhání či vady  systému. Tato metoda je vzhledem ke své 

univerzálnosti vhodná zejména v oblasti řízení kvality, řízení rizik a také při řízení v 

oblasti bezpečnosti. V rámci určení hranice přijatelnosti rizik bude využito Paretova 

principu 80/20 [13]. 

Jako pomocnou metodu pro zjištění potencionálních hrozeb a rizik jsem využil 

prvky metody zvané Brainstorming, taktéž nazývané jako burza nápadů. Tento postup byl 

uskutečněn s jednotlivými skupinami vedoucích pracovníků provozu důlní dopravy, za 

jejichž pomoci byly postupně vyhledávány možné příčiny selhání a následně hodnoceny 

jejich důsledky při potencionální hrozbě sabotáže DKL. Výstupy této metody jsem 

následně použil při identifikaci rizik metodou zpracovávání  Ishikawova diagramu.  

Na základě shora uvedených skutečností byly při procesu posuzování rizik 

možnosti sabotáže důlní kolejové lokomotivy a vzniku požáru stanoveny tyto rizikové 

oblasti: 

 Možnost neoprávněného vstupu; 

 Rizika spojená s techn. stavem DKL; 

 Záměrné způsobení škody; 

 Nedodržení pracovních povinností; 

 Rizika spojená s pracovním prostředím. 
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3.2 Ishikawův diagram 

K identifikaci rizik spojených s možnostmi sabotáže důlní kolejové lokomotivy je 

v této práci použit Ishikawův diagram, také zvaný diagram rybí kosti. Tento nám dovoluje 

přehledně graficky znázornit a posléze identifikovat jednotlivé příčiny vedoucí k 

nežádoucímu následku. Páteř problému tvoří hlavní osa diagramu tj. vznik mimořádné 

události v podobě sabotáže důlní kolejové lokomotivy a vzniku požáru. Z důvodu lepší 

přehlednosti uvádím obrázek č. 11 na další stránce. Z tohoto diagramu již můžeme vyčíst 

hlavní příčiny doplněné o některé možné příčiny vedlejší. 
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Obr. 11 Ishikawův diagram příčin vedoucích k následku
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3.3 FMEA analýza možných vad a jejich následků 

Analýza FMEA je pokročilá metoda analýzy rizik, jejíž pomocí lze vyhledat 

všechny potenciální neshody produktu nebo procesu v systému, jejich možné příčiny a 

následky. K jednotlivým příčinám vedoucím k selhání systému je doplněno bodové 

hodnocení týkající se jejich následků, bodové hodnocení pravděpodobnosti výskytu a 

hodnocení šance k odhalení stávajícím kontrolním systémem. Součinem příslušných 

bodových hodnocení dostaneme výsledný ukazatel, kterým je míra rizika. Tímto jsou 

zaměřeny priority k preventivním nápravným opatřením. Tato opatření mají za úkol 

minimalizovat příčiny selhání procesu či produktu. Požadavkem pro kvalitní aplikaci 

metody FMEA je týmová práce a znalost základních metod pro identifikaci rizik [28]. 

Norma ČSN EN 60812 techniky analýzy bezporuchovosti systémů – postup 

analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) využívá pro odvětví průmyslu rozsah čítající 

10 hodnotících parametrů. Pro potřeby této práce je k analýze rizika možnosti sabotáže 

důlních kolejových lokomotiv spojené se vznikem požáru použito z důvodu přehlednosti 

pouze pět hodnotících parametrů uvedených v tabulce č. 6 [5], [28]. 

Prvním krokem je tedy sestavení tabulky s jednotlivými příčinami a hodnotícími 

parametry, a poté provést výpočet dle rovnice č. 1. 

 

  

HNPR   (1) 

 

Legenda použitých symbolů: 

R  – míra rizika [ - ] 

P  – pravděpodobnost vzniku a existence rizika [ - ] 

N  – závažnost následků [ - ] 

H  – odhalitelnost rizika [ - ] 
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Tab. 6 Hodnotící parametry metody FMEA [5] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika N Závažnost následků 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 Spíše nepravděpodobná 2 
Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší 

škoda 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 
Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, 

vyšší škoda 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 
Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, 

vysoká škoda 

5 Trvalá hrozba 5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

H Odhalitelnost rizika R Výsledná míra rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 0-3 Bezvýznamné riziko 

2 
Snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 
4-10 Akceptovatelné riziko 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 11-50 Mírné riziko 

4 Nesnadno odhalitelné riziko 51-100 Nežádoucí riziko 

5 Neodhalitelné riziko 101-125 Nepřijatelné riziko 

 

 

Nyní si sestavíme tabulku, do které vypíšeme dílčí identifikována rizika 

z Ishikawova diagramu. Hodnocením jednotlivých kritérií (P, N, H) a postupem dle 

rovnice č. 1 následně získáme míru rizika (R). Vlastní hodnotu míry rizika, která nám bude 

určovat hranici mezi riziky přijatelnými a nepřijatelnými, následně určíme výpočtem dle 

Paretova principu s Lorenzovou křivkou. Pro další postup při analýze rizik je v tabulce č. 7 

také zahrnut sloupec uvádějící procentuální hodnotu míry rizika.  
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Tab. 7 Tabulka s výslednou rizikovostí (R), včetně vyjádření míry rizika v % 

Číslo Identifikována rizika P N H R % 

1 Nedostatečná kontrola v prostoru nákladní vrátnice 4 2 3 24 4% 

2 Odcizení ID karty zaměstnance 2 1 3 6 1% 

3 Neoprávněný odběr cizí osobní důlní svítilny 4 3 3 36 6% 

4 Nedostatečná kontrola při sjezdu do dolu 2 3 4 24 4% 

5 Systém dobrovolné evidence osobní svítilnou 3 3 4 36 6% 

6 Neuzamčení dveří důlní remízy 2 3 3 18 3% 

7 Nechráněný vstup do motorového prostoru DKL 5 4 3 60 11% 

8 Absence (nefunkčnost) měřících přístrojů teploty DKL 3 2 2 12 2% 

9 Nedůsledná periodická kontrola hasicích přístrojů 2 2 4 16 3% 

10 Slabá místa v palivovém okruhu DKL 5 4 3 60 11% 

11 Absence bezpečnostních uzávěrů paliva DKL 4 3 3 36 6% 

12 Instalace nástražného systému na DKL 1 5 4 20 4% 

13 Spolupráce s pachatelem 1 5 4 20 4% 

14 Nespokojený zaměstnanec 2 2 4 16 3% 

15 Nedostatek kamer CCTV systému 5 4 2 40 7% 

16 Ponechání DKL během provozu bez dozoru  5 4 4 80 14% 

17 Výskyt metanu 3 5 3 45 8% 

18 Využití neosvětleného úseku tratě 2 3 3 18 3% 

 

3.4 Paretova analýza a Lorenzova křivka 

Dalším krokem analýzy je tedy výpočet míry tolerance, která stanovuje hranici 

mezi riziky nepřijatelnými a přijatelnými. K výpočtu je použito Paretova principu 80/20. 

Dle hodnoty míry rizika (R) je jednotlivým rizikům přiřazeno jejich procentuální vyjádření 

nazvané kumulativní četnost (zahrnuto v tabulce 7). Rizika jsou následně seřazena od 

nejvyšší po nejnižší hodnotu, vnesena do grafu a vyjádřena Lorenzovou křivkou.  Rizika, 

která se nám ocitnou v limitu do 80%, jsou dle analýzy vyhodnocena jako nepřijatelná a je 

pro ně potřeba navrhnout další opatření vedoucí ke snížení jejich rizikovosti. Rizika, 

převyšující hranici 80% mající nižší rizikové číslo jsou stanovena jako přijatelná rizika, 

což nemusí nutně znamenat, že nebudou předmětem řešení v budoucnu. 
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Vypočtené hodnoty míry rizika (R) získané pomocí metody analýzy rizik jsou 

vneseny do Paretova grafu na obr. 12, na kterém je graficky znázorněna závažnost 

jednotlivých rizik. 

 

 

Obr. 12 Paretův graf s Lorenzovou křivkou 

 

Aplikováním metody FMEA a za využití Paretova principu s Lorenzovou křivkou 

byla vyhodnocena nepřijatelná rizika, kterými je potřeba se dále zabývat a tato rizika 

minimalizovat. Níže uvádím jejich přehled: 

 Ponechání DKL během provozu bez dozoru; 

 Nechráněný vstup do motorového prostoru DKL; 

 Slabá místa v palivovém okruhu DKL; 

 Výskyt metanu; 

 Nedostatek kamer CCTV systému; 

 Neoprávněný odběr cizí osobní důlní svítilny; 

 Systém dobrovolné evidence osobní svítilnou; 

 Absence bezpečnostních uzávěrů paliva DKL; 

 Nedostatečná kontrola v prostoru nákladní vrátnice; 

 Nedostatečná kontrola při sjezdu do dolu. 
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4 Návrh a doporučení na zlepšení 

Na základě provedené analýzy rizik byla zjištěna nepřijatelná rizika, která mohou 

výrazně přispět k provedení sabotáže důlní kolejové lokomotivy včetně možného vzniku 

požáru. V dalším postupu se pokusím navrhnout změny, které by měly vést k minimalizaci 

zjištěných nedostatků, včetně závěrečného vyčíslení finanční náročnosti. Návrhy na 

změny, jsou kladeny s větším důrazem na zjištěná rizika z hlediska procesního, tzn. rizika 

spojená se zaviněním či selháním lidského faktoru. Hledisko strukturální naopak zahrnuje 

rizika vznikající možnou poruchou a nespolehlivostí techniky a zařízení.  

4.1 Navrhovaná opatření 

Navrhovaná opatření lze vyjádřit v následujících bodech: 

 Ponechání DKL během provozu bez dozoru 

V rámci pracovní směny se často stává, že lze spatřit DKL bez přítomnosti obsluhy. 

Tato skutečnost je dána jak provozními zvyklostmi, tak i zanedbáním pracovních 

povinností řidičů důlních lokomotiv. Problémem ve kterékoliv z probíhajících směn, je 

odstavení lokomotivy během nároku na pracovní přestávku. V této chvíli se nejčastěji 

odstavuje DKL před remízou důlní dopravy či jiným pracovištěm, kde si může obsluha 

lokomotivy přestávku vykonat. Riziková situace nastává v období nepřítomnosti řidiče a 

hlavně při nedostatečném zajištění samotné DKL. Ačkoliv povinnost zajistit DKL proti 

neoprávněné manipulaci vyplývá z interní směrnice zaměstnavatele, můžeme se setkat i s 

odvážnějšími jednotlivci, kteří se neobávají potencionálních následků a často lokomotivu 

ponechají bez dozoru dokonce i s běžícím motorem.  

V době přestávky proto navrhuji v nepravidelných časových intervalech zvýšení 

počtu prohlídek prováděných Inspekční službou závodu na důlních pracovištích a zejména 

v prostorách před remízami důlní kolejové dopravy. Jediným účinným nástrojem, jak toto 

riziko minimalizovat je při zjištění nedostatků tuto skutečnost dle interních směrnic 

zaměstnavatele, popř. dle zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce nekompromisně 

postihovat. Kromě pravidelných školení, je to jediný nástroj, kterým lze docílit zvýšeného 

uvědomění samotných zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce. 
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 Nechráněný vstup do motorového prostoru DKL 

U tohoto zjištěného nedostatku si dovolím malé přirovnání. Nechali bychom před 

nákupním centrem odemčený svůj vlastní osobní automobil? Jak bylo zmíněno v části 

popisující důlní kolejovou lokomotivu, její motorová část je chráněna čtyřmi bočními 

kryty. Každý z těchto krytů zajišťují proti samovolnému otevření dvě zástrčky. (Obr. 13) 

 

 

Obr. 13 Zástrčka na bočním krytu motorového prostoru 

 

V případě zástrček lze tento bezpečnostní nedostatek odstranit nahrazením jednoho 

kusu klasické zástrčky na každém krytu motorového prostoru. Pro tuto náhradu lze použít 

inovovaný typ zástrčky z modernější řady DKL výrobce, která je konstrukčním 

provedením shodná se typem starším, avšak nově umožňuje její uzamčení. Otevření zámku 

je možné pouze specifickým klíčem a případné násilné vniknutí bude tedy snadněji 

odhalitelné.  

 Slabá místa v palivovém okruhu DKL 

Jako slabiny v palivovém okruhu DKL byla dle Ishikawova diagramu 

identifikována dvě místa, a to v oblasti hrubého čističe paliva a u palivového kohoutu pod 

palivovou nádrží.  
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Ve spojení s předcházejícím identifikovaným rizikem nechráněného vstupu do 

motorového prostoru vzniká téměř dokonalá kombinace, jak potencionálnímu útočníkovi 

ulehčit sabotáž DKL s rizikem vzniku požáru.  

- Hrubý čistič paliva FJ2R 

 

Obr. 14 Hrubý čistič paliva FJ2R [30] 

 

Toto zařízení slouží k odstranění hrubých nečistot během cirkulace motorové nafty 

v palivovém okruhu. Je dostupné ihned po otevření bočního krytu motorového prostoru. 

Tento zastaralý typ lze ručně bez použití jakéhokoliv ručního nářadí v jeho spodní části 

uvolnit díky zajišťovacímu kolečku a narušit tak jeho těsnost. Vlivem nekontrolovaného 

úniku motorové nafty může během provozu dojít ke styku s horkými povrchy a jejímu 

následnému vznícení. Jako bezpečností opatření navrhuji výměnu za nový typ 

zajišťovacího kolečka hrubého čističe paliva, se kterým již nelze bez patřičného ručního 

nářadí manipulovat. Tato úprava byla projednána s výrobcem důlních kolejových 

lokomotiv a bez námitek schválena.  

 

Obr. 15 Inovace zajištění hrubého čističe paliva [30] 
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- Palivový kohout pod palivovou nádrží 

Zařízení již není tak lehce přístupné jako hrubý čistič paliva, avšak při technických 

znalostech provozu DKL, může být pachatelem využito k nenápadnému narušení těsnosti 

palivového okruhu. Samotné zařízení je určeno k hlavnímu uzavření nebo otevření přívodu 

z palivové nádrže do palivového okruhu. Kohout je ovládán z pracoviště řidiče pomocí 

táhel umístěných v obou kabinách DKL. Palivový kohout je konstrukčně zastaralé zařízení 

a nesprávnou či násilnou manipulací s ovládacími táhly dochází k jeho časté netěsnosti. 

Opět zde hrozí únik motorové nafty a možnost vzniku požáru na DKL. Tento problém lze 

odstranit výměnou palivového kohoutu za kohout kulový, který je svou konstrukcí 

mnohem odolnější. 

 

     Obr. 16 Palivový kohout 

 

Obr. 17 Kulový kohout [30] 

 Výskyt metanu 

Výskyt metanu lze kontrolovat složením důlního ovzduší. Na dopravních cestách 

s dopravou DKL s naftovým motorem je směrnicí ředitele závodu nařízeno kontrolovat 

složení důlního ovzduší ve směně, ve které se dopravuje. Doprava je povolena pouze na 

cestách, ve kterých koncentrace metanu v důlním ovzduší nepřesáhne 1%. Kontrola 

ovzduší je jištěna dvěma nezávislými měřeními. Jedno měření má na starosti směnový 

technik před zahájením směny a druhé řidič lokomotivy a v případě překročení 

stanovených hodnot má za povinnost zastavit provoz DKL, vypnout její motor a elektrické 

zařízení [30]. 

Vzhledem k zastaralému typu doposud používaného kontinuálního metanoměru, 

navrhuji v prvním kroku vybavit jednotlivé DKL potažmo řidiče DKL novým, 

spolehlivějším a přesnějším přenosným analyzátorem typu Dräger X-am 5000, který 

společnost OKD, a.s. již dnes na některých pracovištích využívá. 
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Obr. 18 Přenosný analyzátor typ Dräger X-am 5000 [14] 

Druhým krokem je doporučení na zpřísnění procesu při výdeji těchto přístrojů na 

jednotlivé směny. V důsledku zabránění jejich poškození a neoprávněné manipulace, 

navrhuji výdej analyzátoru pouze vedoucím pracovníkům na jednotlivých směnách, kteří 

následně zajistí jejich správné přidělení řidičům. 

Dalším návrhem je zpřísnění kontroly měřidel teploty provozních kapalin DKL. 

Lokomotiva by v žádném případě neměla bez funkčních teploměrů opustit prostory remízy 

důlní kolejové dopravy, což není v dnešní době dodržováno.  

 Nedostatek kamer CCTV systému 

Vzhledem k rozsáhlosti důlních prostor by bylo finančně nerentabilní pokrývat 

celou oblast důlního prostředí kamerovým systémem. Existují však místa, která se bez 

CCTV okruhu neobejdou. Tato místa je potřeba monitorovat, jelikož umožňují dálkovou 

obsluhu vybraných důlních zařízení, a taktéž z důvodu potřeby sledovat významné úseky 

provozu z centrálního kontrolního pracoviště jednotlivých pater.  

 

 

Obr. 19 Důlní kamera typ KOR-2.1 [16] 

V rámci provozu důlní kolejové dopravy bylo za pomocí Ishikawova diagramu 

identifikováno pracoviště, na kterém pracovní proces probíhá bez obsluhy soupravy, tj.  
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DKL a důlních vozů, samotným řidičem. Jedná se o násypnou stanici vytěžené rubaniny, 

kdy je lokomotiva s důlními vozy ovládána řidičem mimo samotnou lokomotivu, a to 

z místa obsluhy posunovacích zařízení tzv. posunovačů. V tomto okamžiku je lokomotiva 

po významnou dobu bez dozoru. Dnes je již toto pracoviště sice monitorováno, avšak 

pouze jedním kusem statické kamery zaměřené přímo na násypné místo bez možnosti 

sledování celého okolí. Z bezpečnostního hlediska zde navrhuji přidání dalšího kusu důlní 

kamery či výměnu stávajícího typu za model umožňující jeho otáčení. Tímto krokem by 

bylo umožněno pracovníkům centrálního kontrolního pracoviště a jednotlivých dispečinků 

sledování celého okolí, a taktéž kontrolovat DKL v době nepřítomnosti obsluhy. 

 Neoprávněný odběr cizí osobní důlní svítilny 

Identifikace důlní svítilnou je velice dobré inovativní řešení, avšak musí být 

zajištěno její správné přidělení. Aktuálně je vstup do prostor lampovny v době mimo 

střídání směn uzamčen. Je osazen turniketovými vstupy, které umožňují obousměrný 

provoz a zaručují pouze plynulý vstup jednotlivých zaměstnanců. Během střídání směn 

tímto dochází k volnému nekontrolovatelnému přístupu a možnosti neoprávněného odběru 

cizí osobní svítilny.  

 

Obr. 20 Osobní identifikační čip  

 

V zájmu zvýšení bezpečnosti v oblasti identifikace důlním svítidlem navrhuji 

zrušený systém osobních známek znovu obnovit. Tentokrát však důlní zaměstnance 

navrhuji vybavit osobním identifikačním čipem uvedeným na obr. 20 a zároveň inovovat 

samotné vstupní prostory lampovny, čehož dosáhneme osazením vstupu novým typem 

moderního turniketu uvedeným na obr. 21. Tento turniket lze vybavit čtečkou ID čipů a 

svým technickým provedením nám zajistí pouze identifikovatelné vstupy.  
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Obr. 21 Vstupní dvojitý turniket [25] 

Správným výběrem elektronické čtečky vstupů přes oblast turniketů lze zajistit 

taktéž napojení na stávající centrální kontrolní systém společnosti. Těmito opatřeními bude 

sníženo riziko neoprávněného vstupu do prostor lampovny a zároveň nebude díky 

výborným parametrům (počet vstupů za minutu) turniketů nikterak omezen průběh střídání 

jednotlivých směn. 

 Systém dobrovolné evidence osobní svítilnou 

Zde navrhuji při každé jednotlivé fárající směně určit dva odpovědné pracovníky, 

kteří budou mít za úkol kontrolovat jednotlivce při evidenci vstupů do těžebních prostor 

v podzemí. Jedná se zejména o evidenční stanoviště, které následuje ihned po sjezdu 

výtahovou klecí do podzemí. Tímto krokem také významně přispějeme k větší 

pravděpodobnosti odhalení případného pachatele pomocí vizuální kontroly. 

 Absence bezpečnostních uzávěrů paliva DKL 

Absencí tohoto bezpečnostního prvku je umožněno vhození cizího předmětu přímo 

do palivové nádrže. V případě sabotáže se může jednat např. o nasypání písku či ve spojení 

se vznikem požáru o vhození žhavého nebo hořícího předmětu. Chybějící bezpečnostní 

uzávěry mohou mít pouze dvě příčiny. Jednou z nich je nedůsledná práce zaměstnanců 
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důlních remíz a druhou je nedůsledná kontrola řidičů lokomotiv při jejich přebírání do 

provozu. Kromě individuálních postihů jednotlivců za nedodržení pracovních povinností, 

zde navrhuji za účelem zvýšení kontrolní činnosti finančně motivovat zodpovědné vedoucí 

pracovníky důlní kolejové dopravy. 

 Nedostatečná kontrola v prostoru nákladní vrátnice 

Prostor nákladní vrátnice je sledován z centrálního stanoviště SBS kamerovým 

systémem. Dále je osazen mechanickým zábranným systémem ve formě automatizované 

závory. Slabé místo nacházíme v oblasti fyzické ostrahy. Stanoviště obsluhuje pouze jeden 

pracovník SBS. Tento špatně střežený prostor může významně přispět k nepozorovanému 

a neoprávněnému vstupu cizího člověka do areálu závodu a zvyšuje se tím riziko možného 

proniknutí do důlního prostředí. Pro zajištění kvalitnější kontroly vjezdů i výjezdů vozidel 

do areálu závodu v tomto případě navrhuji osazení pracoviště nákladní vrátnice alespoň 

dvěma pracovníky SBS. V případě dodržování pracovních povinností pracovníků SBS 

bude posílena nejen kontrola vjezdů do závodů, ale také jejich výjezdů. S ohledem na 

stávající situaci bude docíleno dvojího efektu kontroly ve smyslu zabránění případného 

zcizování majetku při nedůsledně kontrolovaném výjezdu z areálu společnosti.  

 Nedostatečná kontrola při sjezdu do dolu 

Dnes mají za úkol před sjezdem do dolu provádět vizuální kontrolu 2 pracovníci 

obsluhy výtahové klece a 1 určený pracovník tzv. „dohlížitel“ při řádné jízdě. Výtahová 

klec je rozdělena do čtyř etáží se samotnými vstupy a pojme až 80 lidí. Po celou svou 

délku jsou jednotlivé etáže průchozí a umožňují oboustranný nástup a výstup. Proces 

nástupu při střídání směn tedy zahrnuje kontrolu nástupu a výstupu zaměstnanců, a často 

také popouštění výtahové klece za účelem jejího plného obsazení. Během této náročné 

obsluhy může dojít ke snadnému přehlédnutí nedostatků výstroje důlních pracovníků nebo 

vnášení nebezpečných předmětů do důlního prostředí. V tomto bodě navrhuji opět využít 

řešení z oblasti dobrovolné evidence osobní svítilnou. Doporučuji aplikovat podobný 

způsob kontrolní činnosti pověřených pracovníků, a to rozšířením stávajícího dozoru 

jednotlivých směn při řádném fárání o dalšího dohlížitele.  
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4.2 Finanční vyčíslení k navrhovaným opatřením 

Při návrhu nových bezpečnostních opatřeních se vychází z principu ALARA (angl. 

As Low As Reasonably Achievable) volně přeloženo „tak nízké, jak je to rozumně 

dosažitelné“, kdy se přihlíží ke správné rovnováze mezi finančními náklady a očekávanými 

přínosy. Dle tohoto zavedeného pravidla nesmí cena navrhovaných bezpečnostních 

opatření v rámci minimalizace rizik překročit 10 – 15% hodnoty chráněných aktiv. V rámci 

řešené oblasti této práce byla aktiva stanovena ve výši 1 513 181, - Kč na jeden ks důlní 

kolejové lokomotivy (ke dni 31. 12. 2013). Níže uvádím tabulku č. 8 s přehledným 

vyčíslením jednotlivých navrhovaných opatření. 

 

Tab. 8 Finanční vyčíslení navrhovaných opatření 

Finanční rozpočet návrhu inovativních opatření na 1 ks důlní kolejové lokomotivy na 1 směnu 

          

Náklady na technická opatření ks cena/mj. součet 1 ks DKL 

Výměna zástrček 4       2 850,00 Kč               11 400,00 Kč    11 400,00 Kč  

Výměna hrubého čističe paliva FJ2R 1          475,00 Kč                    475,00 Kč         475,00 Kč  

Výměna palivového kohoutu 1          255,00 Kč                    255,00 Kč         255,00 Kč  

Nákup analyzátoru Dräger  1     28 200,00 Kč               28 200,00 Kč    28 200,00 Kč  

Doplnění CCTV systému další kamerou 4     54 300,00 Kč             217 200,00 Kč      4 936,36 Kč  

Nákup ID čipů 2000            48,00 Kč               96 000,00 Kč      2 181,82 Kč  

Pořízení nového turniketu vč. práce 1   285 000,00 Kč             285 000,00 Kč      6 477,27 Kč  

Montáž turniketu dodavatelskou firmou 1     20 000,00 Kč               20 000,00 Kč         454,55 Kč  

  

  
CELKEM   54 380,00 Kč  

  

   

  

  

   

  

Náklady na provozní opatření osob směn/hodin odměna v Kč součet 

Zvýšená kontrolní činnost IS 2 4 dle potřeby - 

Dozor při důlní evidenci 2 4                     50,00 Kč         400,00 Kč  

Zvýšená kontrolní činnost VP 1 4 dle potřeby - 

Posílení ostrahy SBS 1 24                   180,00 Kč      4 320,00 Kč  

Zvýšená kontrolní činnost při sjezdu 2 4                     50,00 Kč         400,00 Kč  

  

  
CELKEM     5 120,00 Kč  

  

   

  

  

  
NÁKLADY CELKEM   59 500,00 Kč  

          

 

Při výpočtu jednotlivých nákladů jsem vycházel z celkového počtu 44 kusů 

provozuschopných lokomotiv. Jak je z tabulky patrné, celkové náklady navrhovaných 

technických a provozních bezpečnostních opatření na jeden kus kolejové lokomotivy 

nepřesáhnou stanovený limit 10 %.  
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Stanovené náklady na bezpečnostní opatření aktuálně nepřevyšují ani 4%, což nám 

dává dostatečný prostor pro možnost finanční motivace pracovníků Inspekční služby a 

vedoucích pracovníků za zvýšenou kontrolní činnost, nebo případné cenové navýšení při 

řešení jednotlivých opatření. Této rezervy lze také dle finančních možností a uvážení 

provozovatele využít na opatření, která budou vést k minimalizaci rizik vyhodnocených 

podle metod analýzy jako rizika přijatelná. 
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Závěr 

Téma této bakalářské práce jsem si v návaznosti na své povolání vybral samostatně 

a při jeho zpracovávání jsem vycházel ze svých zkušeností z oblasti dolů, provozovaných 

společností OKD, a.s. Hlavní cíl této práce spočíval ve vypracování analýzy rizika, 

zaměřené na možnosti sabotáže důlních kolejových lokomotiv spojené se vznikem požáru. 

Úvodní část práce je věnována ekonomickému významu společnosti OKD, a.s. 

v roli jednoho ze stěžejních zaměstnavatelů Ostravsko-karvinského regionu. Dále byla 

popsána oblast důlního prostředí s jeho specifickými vlastnostmi nebezpečí výbuchu 

metanu a uhelného prachu. Práce se týká zejména oblasti důlní dopravy, a proto jsou zde 

uvedeny její jednotlivé typy, se zaměřením na dopravu kolejovou a její hlavní část, kterou 

jsou důlní kolejové lokomotivy. Rovněž je zde zmíněn význam hlavních bezpečnostních 

prvků důlních kolejových lokomotiv, bez kterých nelze tyto stroje v prostředí 

s nebezpečím výbuchu provozovat. 

V důsledku širokého rozsahu popisované oblasti byl jako cíl vybrán pouze jeden 

z aktivních dolů. Jednotlivé myšlenky byly zaměřeny zejména na nejjednodušší možnost, 

jak se k danému cíli dostat. Na základě logické úvahy o nepozorovaném vstupu do objektu 

s dvaceti čtyř hodinovým provozem byla vyloučena násilná vniknutí a proniknutí k cíli 

bylo uvažováno klasickými vstupními cestami. Takto je zde také popsán pravděpodobný 

postup pachatele, včetně možností zneužití aktuálního zabezpečení jednotlivých úseků 

během jeho průniku do důlního prostředí. 

Jednou z forem k získání potřebných informací byla také setkání s vedoucími 

pracovníky důlní kolejové dopravy. Při hromadných diskuzích bylo téma sabotáže 

důkladně rozebráno a následně byla vytipována nejslabší místa systému, která by 

k provedení sabotáže důlní kolejové lokomotivy pravděpodobně přispěla. Jako 

nejvýznamnější problémy byly hodnoceny možnost nepozorovaného vjezdu do areálu 

dolu, neoprávněný odběr důlní svítilny jakožto identifikačního prostředku a neuspokojivé 

technické zabezpečení samotných důlních kolejových lokomotiv. 

Výsledky vytipovaných slabých míst byly následně vneseny do Ishikawova 

diagramu a postupným grafickým znázorňováním příčin vedoucích k následku byla 

identifikována dílčí rizika. Dalším krokem analýzy rizik bylo jejich hodnocení. 

Aplikováním metody FMEA a Paretova principu s Lorenzovou křivkou byla vyhodnocena 
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rizika přijatelná a nepřijatelná. Úvodní obavy ze slabých míst se potvrdily a procesem 

analýzy bylo zjištěno celkem deset nepřijatelných rizik, pro něž bylo potřeba navrhnout 

dílčí opatření, která mají za úkol snížit jejich rizikovost. Navržená opatření jsou finančně 

vyčíslena a rozdělena dle technických a provozních potřeb, ze kterých je jasně patrné, které 

lze zajistit vlastním přičiněním provozovatele a které je potřeba uskutečnit ve spolupráci 

s dodavatelskými subjekty.  

Za předpokladu uplatnění navrhovaných opatření považuji za hlavní přínos této 

bakalářské práce možnost zvýšení bezpečnosti práce a ochrany majetku společnosti a to 

nejen v oblasti důlní kolejové dopravy, ale také v ostatních provozech. Nespornou výhodou 

je rovněž skutečnost, že navrhovaná opatření lze s drobnými úpravami aplikovat také na 

ostatních dolech společnosti. 
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Příloha 1    Soupis nebezpečných závad z prohlídek DKL v roce 2012 

2012 
Bezpečnostní 

uzávěr paliva 

Sací 

mřížka 
Zástrčka 

Netěsnost 

paliva 

Závada 

hašení 

Závady 

teploměrů 

Důl 

ČSM  

DH 70 D. 1   2 34     11 

DH 70 D. 2             

DH 70 D. 3             

DH 100     11       

DH 30             

DH 35             

Důl  

Paskov 

DH 70 D. 1   8 11 2   17 

DH 70 D. 2   6 6   1 109 

DH 70 D. 3             

DH 100             

DH 30       1   2 

DH 35   1 4 1   24 

Důl  

Darkov  

DH 70 D. 1     2     52 

DH 70 D. 2     11       

DH 70 D. 3           14 

DH 100     6       

DH 30             

DH 35             

Důl  

Karviná 

DH 70 D. 1 3   16   1 14 

DH 70 D. 2   1 9     34 

DH 70 D. 3     2       

DH 100             

DH 30             

DH 35       3 1 6 

Závady celkem 3 18 112 7 3 283 
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Příloha 2    Soupis nebezpečných závad z prohlídek DKL v roce 2013 

2013 
Bezpečnostní 

uzávěr paliva 

Sací 

mřížka 
Zástrčka 

Netěsnost 

paliva 

Závada 

hašení 

Závady 

teploměrů 

Důl  

ČSM  

DH 70 D. 1 2 2 13 2 1 18 

DH 70 D. 2             

DH 70 D. 3             

DH 100           4 

DH 30             

DH 35             

Důl  

Paskov 

DH 70 D. 1 4 4 19 1   14 

DH 70 D. 2     6   1 114 

DH 70 D. 3             

DH 100             

DH 30       1   1 

DH 35     4 1 1 36 

Důl  

Darkov  

DH 70 D. 1     2     2 

DH 70 D. 2     12   1 67 

DH 70 D. 3             

DH 100     3     15 

DH 30             

DH 35             

Důl  

Karviná 

DH 70 D. 1     8 1   8 

DH 70 D. 2   1 13   1 30 

DH 70 D. 3 1   2       

DH 100             

DH 30             

DH 35         2 6 

Závady celkem 7 7 82 6 7 315 
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