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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je použití metody FMEA a Ishikawa diagramu pro 

posouzení rizik v důlním procesu Vodní jámy Jeremenko. V teoretické části je detailně 

rozebrána legislativa, parametry provozu těžního zařízení a analýza rizik. V závěrečné 

části jsou popsány možné prevence, týkající se především oprav a údržby. 

Klíčová slova 

FMEA, DIAMO, OKD, Vodní jáma Jeremenko, Ishikawa diagram, provozní rizika, 

těžní zařízení. 

Abstract  

The subject of this thesis is using of FMEA method and Ishikawa diagram for risk 

assessment in the mining proces for Jeremenko water Pit. In the theoretical part are 

discussed the detail legislative, mining equipment operation parameters and risk 

analysis. The final section describes the possible prevention, especially concerning 

repairs and maintenance. 

Key words 

FMEA, DIAMO, OKD, Jeremenko water Pit, Ishikawa diagram, operational risks, 

mining equipment. 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je popsat vybranou činnost a provést analýzu rizik 

jednotlivých činností z provozu těžního zařízení při čerpání důlních vod v podmínkách 

podniku DIAMO, s. p. Důkladná analýza rizik je základním stavebním kamenem 

bezpečnostní politiky firmy, od kterého se odvíjí všechny další kroky v této oblasti.  

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V první části je rozebrána 

legislativa související s provozem VJJ a parametry provozu těžního zařízení. V další 

části je provedena analýza provozních rizik pomocí metody FMEA a diagramu příčin  

a následků. Tato část se zaměřuje na vybraná provozní rizika s podrobnějším 

zaměřením na rizika týkající se provozu těžního zařízení. V závěrečné části je pak 

rozebrána prevence rizik těžního zařízení. 

1.1 Charakteristika společnosti 

Odštěpný závod ODRA vznikl jako nastupující organizace uzavřených dolů, 

jako je Šverma, Heřmanice, Ostrava a Odra, tedy dolů z Ostravské dílčí pánve,  

ke kterým byl 1. 1. 1998 organizačně přičleněn Důl Julius Fučík a 1. 7. 1999 byl 

připojen závod František z Karvinské dílčí pánve a závod Paskov z Jižní části 

ostravsko-karvinské pánve. 1. 1. 2002 byl odštěpný závod ODRA prodejem části OKD, 

a. s. (v souladu s usnesením vlády č. 453/2001) převeden na DIAMO, s. p. 1. 1. 2004 

byla k odštěpnému závodu ODRA prodejem části OKD, a. s. (v souladu s usnesením 

vlády č. 1128/2003) také přičleněna lokalita Barbora. 1. 2. 2007 byl organizační 

změnou zrušen odštěpný závod SAP (Sanační práce) a začleněn jako středisko Laguny 

do organizační struktury odštěpného závodu ODRA. 1. 1. 2011 bylo středisko Laguny 

organizačně začleněno do střediska Povrch. 

Odštěpný závod ODRA je nyní ve stádiu pokročilého útlumu těžby a jeho 

organizační strukturu tvoří středisko Důl, středisko Povrch, odborný úsek řízení 

vedoucího o. z., náměstek pro výrobu, techniku a ekologii a náměstek pro ekonomiku  

a personalistiku. 

Středisko Povrch spravuje všechny areály bývalých dolů v Ostravské dílčí pánvi 

a Petřvaldské dílčí pánvi (dále jen ODP a PDP), bývalý Důl Paskov v Jižní části 

ostravsko-karvinské pánvi a bývalý Důl Barbora v Karvinské pánvi s ukončenou 
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„technickou likvidací dolu“. Středisko Povrch dále spravuje areál skládky odpadů tzv. 

laguny OSTRAMO. 

Naopak středisko Důl spravuje důlní části areálů  Jeremenko (Komplex vodní 

jámy Jeremenko) a Žofie (Komplex vodní jámy Žofie).  

Hloubení větrní jámy Jeremenko s označením č. 2 a těžní jámy Jeremenko 

s označením č. 1 probíhalo od roku 1891 do roku 1896. Jámy byly dále prohlubovány  

a to v letech 1914, 1917 až 1919 a 1942 až 1943. V roce 1943 bylo zahájeno hloubení 

nové těžní jámy Jeremenko s označením č. 3. Hloubení bylo dokončeno v roce 1961  

po dosažení celkové hloubky 1 062 m. Koncem 19. století byla zahájena těžba černého 

uhlí a následně byla ukončena v roce 1992. Těžební lokalita Jeremenko zahrnuje pouze 

areál Jeremenko v dobývacím prostoru Vítkovic. Areál byl při zahájení útlumu těžby  

v roce 1991 součástí bývalého Dolu Ostrava.  

K realizaci jsou využity jámy původního Dolu Jeremenko, jáma Je-3 a jáma  

Je-1, včetně upraveného propojení obou jam v úrovni 5. podzemního patra (- 350,5 m), 

a povrchová zařízení, která jsou upravena pro potřeby vodní jámy včetně technického 

zázemí odštěpného závodu ODRA. Důlní dílo určené k čerpání a vypouštění důlních 

vod z ODP je nazýváno: „Vodní jáma Jeremenko“ (dále jen „VJJ“). 

Utlumované doly ODP mají velmi složité hydrogeologické poměry, které tvoří 

spojitý hydraulický systém. Z důvodů ochrany dolů Petřvaldské dílčí pánve a dolů 

Karvinské dílčí pánve před přítokem vody z likvidovaných a zatápěných dolů ODP  

je zajištěno řízené čerpání vody tak, aby nemohlo dojít k přetoku důlních vod  

na nejnižším spojení mezi těmito pánvemi, tj. na úrovni - 332 m. Celkovým řešením  

je vytvoření tzv. vodní jámy. Jejím čerpacím systémem je čerpán na povrch celý přítok 

vody z dolů, který trvale zatápí ODP. Následně jsou čerpané vody řízeně vypouštěny  

do řeky Ostravice.  

http://www.diamo.cz/lokality-odra/laguny-ostramo
http://www.diamo.cz/lokality-odra/jeremenko
http://www.diamo.cz/lokality-odra/zofie
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Obr. 1 Těžní věž Jeremenko 3  

Hlavní účel a funkce Vodní jámy Jeremenko: 

 čerpání důlních vod ze zatápěné ODP do recipientů tvořených tokem řeky 

Ostravice a následně řekou Odrou, 

 kumulace důlních vod v podzemí zatápěné ODP v období přerušení čerpání, 

 vypouštění důlních vod z jakéhokoliv důvodu, 

 ochrana a bezpečnost hornické činnosti v podzemí petřvaldské a karvinské dílčí 

pánve proti přítoku důlních vod ze zatápěné ODP. 

           Manipulace při provozování čerpacího systému VJJ spojená s vypouštěním 

důlních vod musí být prováděna v takovém provozním režimu, aby byly 

dodrženy požadavky  

na ochranu jakosti povrchových vod dle nařízení vlády České republiky č. 61/2003 Sb.,  

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací  

a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky rozhodnutí 

Krajského úřadu č. j. MSK 6974/2007 ze dne 6. 2. 2007. [1] 
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2 Legislativa 

 

Vodní jáma Jeremenko (VJJ) je důl a důlní dílo podle § 2 Vyhlášky  

ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění určené k čerpání a vypouštění důlních vod do 

veřejného recipientu řeky Ostravice a není vodním dílem podle Zákona č. 254/2001 Sb., 

(„Vodní zákon“).  

Technicko-bezpečnostní dohled podle Vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technicko-

bezpečnostním dohledu nad vodními díly vychází z této charakteristiky VJJ vztahující 

se na vypouštění vod. 

Vrchní dozor nad dodržováním Horního zákona a ostatních báňských předpisů  

a předpisů vydaných na jejich základě vykonávají nad VJJ orgány státní báňské správy 

prostřednictvím báňských inspektorů dle Zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění.  

Program technicko-bezpečnostního dohledu zahrnuje: 

 trvalý dohled při provozování VJJ, 

 provádění prohlídek staveb a technologických celků dle platných předpisů. 

2.1 Havarijní a krizové plány 

Ustanovení Provozního řádu pro řešení havarijních a krizových situací jsou 

v souladu s Havarijním plánem o. z. ODRA, který byl vypracován podle § 5 Vyhlášky 

ČBÚ č. 71/2002 Sb., o zdolávání závažných provozních nehod a havárií. 

2.2. Doba platnosti provozního řádu vodního díla 

Platnost Provozního řádu VJJ stejně jako celého Provozního a manipulačního 

řádu VJJ je do 31. 12. 2017 (dle platného rozhodnutí č. j. MSK 6974/2007 ze dne  

6. 2. 2007). 

2.3. Provádění změn provozního řádu 

Vlastník VJJ zajišťuje opakovanou kontrolu a ověřování všech svých měřících 

zařízení vždy, když dojde k závažné změně, která ovlivňuje měření a vyhodnocování 

provozu VJJ. Případné změny v provozním řádu navrhuje taktéž vlastník VJJ. Revizi 

manipulačního řádu je nutné provést při každé zásadní změně veličin, které ovlivňují 

manipulaci (nejdéle však do tří let od jeho schválení). Veškeré změny provozně-
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manipulačního řádu musí být provedeny pouze formou dodatku k provozně-

manipulačnímu řádu. 

2.4 Vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn 

a  oprav 

Pravidla pro vedení provozního deníku, provozních záznamů o provádění manipulací 

s vodou a vyhodnocení mimořádných manipulací s vodou na VJJ jsou podrobně 

zpracovány v následující provozní dokumentaci: 

 Pokyny pro obsluhu VJJ,  

 Pravidla pro obsluhu CŘS VJJ. 

2.5 Soubor bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů 

VJJ svým charakterem spadá do oblasti působnosti Státní báňské správy a proto 

se otázky bezpečnosti práce a provozu řídí především platnými vyhláškami  

ČBÚ Praha, případně platnými vyhláškami OBÚ Ostrava. 

Místní bezpečnostní předpisy musí být v souladu s platnými předpisy pro ochranu 

a bezpečnost zdraví a života při práci. Místní bezpečnostní předpisy musí být také podle 

závazných hygienických předpisů o podmínkách při práci a příslušných norem. 

2.6 Místní předpisy pro osoby obsluhy, kontroly a provádějících revize, měření 

a opravy 

Pro práci osob obsluhujících a kontrolujících VJJ, včetně osob zajišťujících revize, 

měření a opravy, vydává organizace DIAMO, s. p. o. z. ODRA (vlastník) obecně platná 

pravidla, která jsou v souladu s níže jmenovanými vyhláškami: 

 Pro obsluhu provozoven platí provozní řád schválený vedoucím organizace, 

jímž se musí řídit pracovníci pracující při obsluze zařízení při běžném provozu, 

ale i za mimořádných situací. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při svislé dopravě je 

dodržována dne vyhlášky ČBÚ č. 415/2003 Sb. 

 Podmínky provozu a bezpečnosti práce pro strojní dopravu při vodorovné  

i úklonné dopravě jsou stanoveny vyhláškou ČBÚ č. 22/89 Sb., v platném znění. 
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 Zdvihací zařízení ve vztahu k předepsaným revizním zkouškám podléhají 

vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 19/79 Sb., v platném znění, kterou se určují vyhrazená 

zdvihací zařízení a některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

 Elektrická zařízení ve vztahu k předepsaným revizím a zkouškám podléhají 

vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 20/79 Sb., v platném znění, kterou se určují vyhrazená 

elektrická zařízení a některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti práce. 

 Kritéria osob, které smí provádět práci na elektrotechnickém zařízení, jsou 

stanoveny vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb., o odborné způsobilosti  

v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

2.7 Bezpečnostní předpisy 

Pro VJJ jako důlní dílo je závazná vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném 

znění, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí v plném rozsahu. 

Předpisy upřesňují znění uváděná v jednotlivých částech Provozního řádu. 

2.8 Předpisy požární a hygienické 

Požární zabezpečení objektů musí vyhovovat svým řešením a vybavením 

požadavkům, které jsou stanoveny v zákoně č. 133/85 Sb., "O požární ochraně"  

ve znění zákona č. 91/95 Sb. 

Dle vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb., v platném znění jsou budovy jam, hlavní 

ventilátory i prostory do 20 m od difuzoru hlavního ventilátoru a od důlního díla 

ústícího na povrch pokládány, v souladu se zákonem č. 133/85 Sb., O požární ochraně 

(znění zákona č. 91/95 Sb.), za místa se zvýšeným požárním nebezpečím. Požární 

zabezpečení těchto budov a jim přilehlé prostory se řídí podmínkami stanovenými 

jmenovanou vyhláškou ČBÚ. 

Tato vyhláška ukládá nařízení, podle kterého povrchové prostory nad ohlubní,  

ve kterých jsou umístěna elektrická zařízení a kde by mohlo vzniknout nebezpečí 

výbuchu plynu, musí být zabezpečena z hlediska nebezpečí výbuchu plynu. Elektrická 

zařízení se pak řídí normou ČSN 33 2320. 
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Požární bezpečnost důlních děl s ohledem na jejich provedení a vybavenost věcnými 

hasícími prostředky je dána vyhláškou ČBÚ č. 22/89 Sb. 

2.9 Seznam technických a právních předpisů souvisejících s VJJ  

 Dokumentace ukončení stavby "VJJ" v roce 1997. 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

v platném znění. 

 Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě ve znění pozdějších zákonů. 

 Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí ve znění 

pozdějších vyhlášek. 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a citlivých oblastech,  

ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů („vodní zákon“). 

 Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo 

vyjádření o náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. 

 Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních 

toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. 

 Vyhláška MZe č. 333/2003 Sb., kterou se mění Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb. 

 Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními 

díly. 

 Vyhláška MZe č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti 

vody. 

 Vyhláška MZe č. 391/2004 Sb., o evidenci povrchových a podzemních vod. 
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 Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů  

a provozních řádů vodních děl. 

 Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod  

do vod povrchových. 

 ČSN 75 7301 Jakost vod. Všeobecné požadavky na fyzikální a chemické 

metody stanovení složení a vlastností vod. 

 TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl. 

 TNV 75 2920 Provozní řády vodních děl. [10] 
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3 Parametry provozu těžního zařízení 

V této kapitole jsou podrobněji rozepsány technické parametry těžního zařízení 

vodní jámy Jeremenko 3. Na základě úplnosti rozboru poruch a úrovně kritičnosti, jsou 

níže uvedeny také další důležitá zařízení ovlivňující chod provozu a těžního zařízení 

VJJ. 

3.1 Popis VJJ 

Nedílnou součástí řešení čerpacího systému VJJ tvoří dílčí technologické a stavební 

soubory povrchové a důlní části, které můžeme rozdělit na základní a pomocné dle 

významu. 

a) Povrchová část 

Základní stavební objekty a technologické soubory: 

 hlavní rozvodna vn, 

 pomocná rozvodna u jámy Je-3, 

 přívodní kabely vn, nn, 

 směšovací stanice (potrubí, armatury, průtokoměry, tlakoměry, měření 

chemismu), 

 centrální řídicí stanoviště (CŘS) – dispečink VJJ v budově 115, 

 místnost technologie MCS v budově 115, 

 potrubí DN 300 povrchového svodu důlních vod, 

 potrubí DN 400 povrchového svodu důlních vod. 
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Pomocné stavební objekty a technologické soubory: 

 těžní zařízení jam Je-3 a Je-1, 

 ohřev důlních větrů, 

 kompresor, 

 sklad čerpacích agregátů (čerpadel, motorů, ND), 

 zkušební šachtice motorů, 

 hlavní důlní ventilátory. 

b) Důlní část 

Základní stavební objekty a technologické soubory: 

 čerpací systém (čerpací agregáty, příslušenství, výtlačná potrubí, armatury), 

 elektro část (pomocná rozvodna na 5. p., kabely vn a nn v dole, osvětlení), 

 přívodní kabely vn v jámě Je-3, 

 monitorovací a řídicí systém – MCS. 

Pomocné stavební objekty a technologické soubory: 

 těžní zařízení jam Je-3 a Je-1, 

 komora pneumatického jeřábu 25 t v jámě Je-1 v úrovni -350,5 m, 

 kolejová a lanová doprava na 5. p., 

 závěsná drážka ZD 24 B v úpadnici vč. překladišť, 

 manipulační prostor u jámy Je-1 (pod úpadnicí), 

 pomocné separátní větrání v jámách Je-3 a Je-1, 

 hrázové objekty na 5. p. a větrní dveře. 

Každý stavební objekt a technologický soubor povrchových i důlních částí 

čerpacího systému VJJ užívá vlastních dílčích provozně-montážních předpisů 

vypracovaných na základě technické dokumentace výrobce. 
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3.2 Technické údaje těžního zařízení v jámě Je-3 

Vtažná jáma Je-3 je vybavena těžním zařízením pro dopravu materiálu, 

čerpadel, motorů a příslušenství a malým těžním zařízením pro dopravu osob a údržbu 

jámy. Pro přehlednost jsou níže vypsány základní parametry používaných těžních 

zařízení v VJJ. 

Tabulka 1 Těžní zařízení 1B 4012 

Těžní zařízení 1B 4012 

Umístění  lokalita Jeremenko 

Jáma vtažná č. 3 

Klasifikace TZ malé těžní zařízení 

Typ TZ jednočinné s bubnovým těžním strojem 

Typ těžního stroje  jednobubnový 

Druh povolené jízdy  výjimečná 

Vyložení TZ na 5. patro – 583 m od ohlubně 

Dopraví nádoby jednoetážová klec 

Maximální zatížení 7 500 kg 

Maximální počet dopravovaných osob 12 

Maximální dopravní rychlost 3 m.s
-1

 

Zdroj: Diamo, o.z. 

Tabulka 2 Těžní zařízení H 1200 

Těžní zařízení H 1200 

Umístění  lokalita Jeremenko 

Jáma vtažná č. 3 

Klasifikace TZ malé těžní zařízení 

Typ TZ jednočinné s bubnovým těžním strojem 

Typ těžního stroje  jednobubnový 

Druh povolené jízdy  výjimečná 

Vyložení TZ na 5. patro – 583 m od ohlubně 

Dopraví nádoby jednoetážová klec 

Maximální zatížení 1 040 kg 

Maximální počet dopravovaných osob 8 

Maximální dopravní rychlost 2 m.s
-1

 

Zdroj: Diamo, s.p. 
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3.3 Povrchové objekty 

3.3.1 Budovy jam a objekty u jam 

Jámové budovy jsou prostory stavebně uzavřené nad ústím jámy obsahující 

narážecí a zvedací zařízení a zařízení pro výměnu lan. Jelikož Ohlubeň jámové budovy 

jámy Je-3 (vtažná) slouží hlavně pro manipulaci při narážení a vyrážení (vkládaní  

a odnímání) čerpadel a materiálu do těžní klece a je i současně nástupní a výstupní 

plošinou pro přepravu osob na těžním zařízení. Hlavní vjezd do budovy na ohlubni je 

slouží k dopravě po koleji, která je vedena z budovy skladu čerpadel do náraží na 

ohlubni. Veškeré energetické přípojky jsou vedeny k vtažné jámě po energetických 

mostech. 

Jámová budova jámy Je-1 (výdušná) slouží pro údržbu výdušné jámy pomoci 

malého těžního zařízení a pro manipulaci s materiálem. Podtlakový prostor jámové 

budovy je oplechován. Vstup do podtlakového prostoru na ohlubni je zabezpečen 

větrními dveřmi s přetlakovou komorou přizpůsobenými dopravě po koleji. Veškeré 

energetické přípojky jsou vedeny k jámě pomoci energetických mostů. Těžní věže obou 

jam prodlužují svislou dopravní dráhu nad ohlubeň jámy a jsou za tímto účelem 

vybaveny příslušným zařízením. Těžní věž jámy Je-3 se strojovnou v hlavě je ocelové 

konstrukce. Vzpěrová těžní věž jámy Je-1 se strojovnou mimo jámovou budovu je 

rovněž ocelové konstrukce. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při svislé dopravě je 

vedena dodržováním vyhlášky ČBU č.415/2003 Sb., která předepisuje způsob 

a organizaci prohlídek a kontrol těžních zařízení, těžních věží a strojoven těžních strojů. 

Směšovací stanice se také nachází poblíž jámy Je-3, a dochází v ní k mísení 

čerpaných vod z dolu, vedených samostatně od jednotlivých čerpadel, do výpustného 

potrubí (DN 300 nebo DN 400) a měření potřebných veličin s přenosem na CŘS a do 

místnosti technologie MCS VJJ, vždy pro řízení a monitoring - MCS. K budově vtažné 

jámy bezprostředně přiléhá také nová rozvodna u jámy Je-3, která slouží k dílčímu 

napájení elektrickou energií. 

 

 



Michaela Fogltonová: Vyhodnocení rizik provozu těžního zařízení jámy Jeremenko 3  

2014  13 

 

3.3.2 Budova hlavních ventilátorů 

Jedna z důležitých hlavních součástí sacího větrání dolu je hlavní důlní ventilátor 

(HDV). Jedná se o strojní zařízení umístěné na povrchu dolu, které vyvolává podtlak 

nutný k umělému větrání dolu. Budova hlavních ventilátorů obsahující až dva 

ventilátory se nachází v blízkostí jámy Je-1 s níž je propojena podpovrchovým 

výdušným kanálem. Z obestavěného prostoru budovy vyúsťují dva difuzory ventilátorů. 

Provoz, údržba, prohlídky hlavních ventilátorů se řídí vyhláškou ČBU č.22/89 Sb. 

Zodpovědnost a podmínky provozu HDV jsou dány provozním řádem schváleným 

organizací. 

3.3.3 Kompresor 

Toto zařízení je umístěno v budově jámy Je-3 na ohlubni. Šroubový kompresor 

typu LS25 SULLAIR je poháněn elektromotorem. Stlačený vzduch je potrubím vháněn 

k jámám. Na ohlubni, v jámách a v dole je rozveden pomoci potrubního tahu a slouží 

jako pohonné médium větracího, těžního, dopravního a signalizačního zařízení. 

Všeobecné technické požadavky na provoz kompresorů jsou dány vyhláškou ČBU 

č.22/89 Sb. Zodpovědnost a podmínky provozu kompresorovny jsou určeny provozním 

řádem schváleným organizací. 

Jedním z hlavních spotřebičů NT vzduchu v dole (v době montáže - demontáže 

potrubí jejich závěsů a čerpacích agregátů) je pneumatický mostový jeřáb 25t + 1,6t  

+ 1,6t  v komoře jeřábu na úrovni 5. p. (v průniku s jámou Je-1).  

3.3.4 Hlavní rozvodna 

Samostatný objekt hlavní rozvodny se nachází centrálně uvnitř areálu Jeremenko  

a zajišťuje veškerou dodávku elektrické energie důlní i povrchové části pro VJJ. Hlavní 

rozvodna je provozovna se stálou obsluhou, která svou kvalifikaci a odbornou 

způsobilosti odpovídá vyhlášce ČÚBP a ČBU č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti  

v elektrotechnice v platném znění. Technické řešení rozvodny je v souladu 

s příslušnými platnými normami, řídí se samostatným provozním řádem. 
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3.3.5 Sklad čerpadel 

Pro skladování motorů, záložních čerpadel a příslušenství pro VJJ je v blízkosti 

vtažné jámy Je-3 zřízen samostatný objekt vybaven zdvihacím zařízením  

pro manipulaci s uloženými čerpadly a motory a také prostoru pro opravy. Pro své 

určení je vybaven elektrickým topením, jímž se teplota uvnitř objektu v zimních 

měsících zahřívá na teploty nad bodem mrazu. 

3.3.6 Zkušební šachtice motorů 

 Zkušební stanice - šachtice se také nachází na ohlubni jámy Je-3. Stanice je 

tvořená vodní nádrží určenou pro měření motoru čerpacího agregátu před jeho 

popuštěním do dolu. Nedílnou součást zkušební šachtice tvoří elektrický rozvaděč  

s měřením hodnot motoru včetně napojení na Novou rozvodnu u jámy Je-3. 

3.4 Důlní objekty 

3.4.1 Vtažná a výdušná jáma 

Jámy jako úvodní důlní díla, slouží k vedení vzduchu a k dopravě. Jáma Je-3 

slouží k vedení čerstvých větrů do podzemí dolu, naopak jáma Je-1 slouží k odvádění 

větrů již v dole použitých - výdušných. Obě jámy jsou svislými díly, kde je vždy pro 

svislou dopravu osob, materiálů na patra a údržbu jámy, zřízeno těžní zařízení. 

Jáma Je-3 je vybavena těžním zařízením pro dopravu materiálu, čerpadel, motorů 

a příslušenství provozované na 5. patře a malým těžním zařízením pro dopravu osob  

a údržbu jámy. Jáma Je-1 má jen malé těžní zařízení pro údržbu jámy.  

V proniku jámy Je-3 s vodorovným důlním dílem na 5. patře je vybudováno 

náraziště, kde je pro nakládání a vykládání čerpadel a motorů do klece těžního zařízení 

instalováno příslušné zařízení.  

Jámu Je-1 tvoří hlavní důlní dílo s určením pro umístění - zavěšení čerpacích 

agregátů v zatopené části této jámy. V úrovni 5. p. prochází jáma Je-1 komorou 

pneumatického jeřábu DEMAG (určen k montáži čerpacích agregátů). V hloubce 18 m 

pod úrovní 5. p. ústí do jámy přístupová a dopravní chodba - úpadní dílo z úrovně 5. p., 

zakončená ocelovým roštem závěsů čerpacích agregátů čerpacího systému VJJ. 

Z provozního hlediska a pohybu osob je malé těžní zařízení jámy Je-1 funkční nad 5. p., 

zde je ukončeno na spodní výstupní plošině těžního zařízení. Do úrovně náraziště 5. p. 
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ze spodní výstupní plošiny je v komoře jeřábu zřízeno schodiště. V profilu jámy Je-3. 

jsou uložena veškerá energetická vedení - výtlačná potrubí důlní vody, potrubí 

nízkotlakého vzduchu, signalizační a silové kabely.  

V sacím kanálu vtažných větrů do jámy Je-3, který vychází z pod ohlubně jámy 

Je-3 a na povrch je vyústěn vedle budovy č. 115, je instalován ohřev vtažných větrů 

napájený teplovodním vedením z hlavní kotelny v budově 631. 

Ve výdušné jámě Je-1 jsou položeny signalizační kabely, potrubí nízkotlakého 

vzduchu a potrubí degazační. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost 

provozu při svislé dopravě je zajištěna povinností organizace dodržovat výnos ČBÚ 

č.415/2003. Tento výnos předepisuje způsob a organizaci prohlídek a kontrol jam 

(zdiva, potrubí, výstroje) a těžního zařízení. Pro svislou dopravu na těžním zařízení je 

organizací vydán a schválen vedoucím organizace "Řád o jízdě na laně." 

3.4.2 Vodorovná a úklonná díla, provozovny 

Hlavní dílo spojující úvodní důlní díla je vodorovně vedené důlní dílo v profilu 

odpovídajícím požadavkům dopravy, větrání a energetických vedení. Pro dopravu 

materiálu, čerpadel a motorů slouží kolejová doprava na speciálních podvozcích 

kombinovaně, to je z části elektricky a z části pneumaticky poháněnými vrátky. Tento 

druh dopravy je zaveden až ke komoře pneumatického jeřábu jámy Je-1 v úrovní 5. p. 

Z úrovně hlavního díla na 5. p. je vybudována odbočka do úklonného díla (úpadnice) 

vedeného pod úroveň 5. p. a ústícího do jámy Je-1 v úrovni roštu závěsů čerpacích 

agregátů. Doprava materiálu a čerpadel je v úklonném díle řešena pomoci závěsné 

drážky a vratných zařízení. Pro možnost překládky dopravovaných předmětů na závěsné 

vozíky pro dopravu po drážce je v prostoru odbočky zřízeno překladiště. 

Pro strojní dopravu při vodorovné i úklonné dopravě je organizací vydán dopravní 

řád, kterým jsou stanoveny podmínky provozu a bezpečnosti práce v souladu 

s vyhláškou ČBU č.22/89 Sb.  

V jámě Je-1 pod úrovní 5. patra v prostoru, kde je zavěšen na ocelové plošině - 

roštu - čerpací systém, jsou osoby pohybující se v tomto prostoru při manipulaci 

s čerpadly během jejich montáže a opravách vystaveni nebezpečí pádu do jámy. 

Zaměstnanci pohybující se v tomto prostoru musí být vybaveni ochrannými pomůckami 

snižujícími účinky pádu. 
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  Na spojovacím horizontálním překopu za odbočkou ve směru od jámy Je-3 

k jámě Je-1 je zřízena pomocná rozvodna pro napájení elektrotechnických zařízení 

v dole. Jedná se o ohraničenou část důlního díla od ostatních prostorů a vybavenou 

příslušným elektro-technickým vybavením. Demontovatelné ohraničení splňuje 

požadavek na znepřístupnění tohoto prostoru nepovolaným osobám a vyhovuje dopravě 

po koleji ve volném prostoru podél této provozovny. Obsluhovat elektrotechnické 

zařízení v pomocné rozvodně smí jen osoby vyhovující vyhlášce ČÚBP a ČBU č. 50/78 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.  

3.5 Strojní část čerpacího systému 

V období let 1996 až 1999 byla zpracována dílčí provozní dokumentace čerpacího 

systému VJJ : 

a) Projektová dokumentace dílčích provozních souborů tvořících nedílnou součást 

čerpacího systému  

b) Technické podmínky včetně návodu na obsluhu čerpací agregátů (r. 1996) 

c) Zkušební zavěšení čerpadla (návod technologického postupu montáže čerpadel 

dle realizace v r. 1998) 

d) Technologické požadavky na monitorovací a řídicí systém VJJ (r. 1999) - MCS 

e) Monitorovací a řídicí systém MCS - VJJ - Návod k obsluze (r. 2000) 

Provozní řád přebírá a uplatňuje jejich záměry a výstupy. 

3.5.1 Čerpací agregát 

Na základě výběrového řízení z roku 1993 je ve VJJ nasazen vysokotlaký ponorný 

čerpací agregát KSB s možností automatizace provozu. Současně plní podmínky 

provozování v podzemí s prostory s nebezpečím výbuchu metanu (SNM). 

Čerpací agregát tvoří sestava čerpadla, motoru a příslušenství. 

Štítkový údaj výrobce KSB Homburg – SRN: 
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Čerpadlo typ UPZ 180-440/10a 

 Qprům 166,6 l/s (600 m
3
/hod) 

 Qmin  83,3 l/s (300 m
3
/hod) 

 Qmax 222,2 l/s (800 m
3
/hod) 

 Hm 651 m 

 Hmin    570 m 

 Hmax  740 m 

 Otáčky 1 471 l/min 

Motor typ KLC PQ 160-605 

 Pm   1600 kW 

 U   6000 V (50 Hz) 

 I  209,1 A 

 cos   0,806 

 Zapojení do hvězdy 

Celý čerpací agregát je zamontován a zavěšen uvnitř pláště určeného k jeho 

povrchovému chlazení průtokem nasávaných vod. Atypičnost motoru je dána jeho 

konstrukcí, kdy celý vnitřní prostor motoru je vyplněn čistou vodou. Oběhová voda 

chladí motor a odvádí jeho vnitřní teplotu: 

 Max. přípustná teplota v motoru 70 oC 

 Max. teplota čerpané vody  30 oC 

 Krytí 58  IP 

 Hluková hladina při ponoru 75 dBA (podstatně nižší) 

Součást (příslušenství) čerpacího agregátu: 

  zpětný ventil DN 300, PN 100, 

  předlohová nádržka čisté (pitné) vody chlazení motoru, osazená měřičem - 

snímačem tlaku hladiny, 

  předlohová nádržka čisté (pitné) vody zavodnění těsnění ucpávky 

BURGMANN, osazená měřičem - snímačem tlaku hladiny, 

  svorkovnice vn motoru, osazená na tělese čerpadla. 



Michaela Fogltonová: Vyhodnocení rizik provozu těžního zařízení jámy Jeremenko 3  

2014  18 

 

Osazení čerpacího agregátu: 

  dvojice spřažených odporových teploměrů typu PT 100, 

  snímač vibrací (vždy v propojení s převodníkem VIBROGARD). 

Na ocelovém roštu závěsů čerpací agregátů v jámě Je-1 mohou být zavěšeny až 4 

ponorné vysokotlaké čerpací agregáty. Celkový počet čerpací agregátů KSB na VJJ 

instalovaných v dole a skladem na povrchu je 5. 

3.5.2 Výtlačné potrubí 

Každý čerpací agregát instalovaný v jámě Je-1 má vlastní výtlačné potrubí vedené 

jámou Je-3 na povrch. 

Výtlačné potrubí v dole je osazeno: 

 hlavním uzavíracím šoupátkem DN 300, PN 100 SIEBECK s dálkově a místně 

ovládaným servopohonem – MCS, 

 zpětnou klapou DN 300, PN 100 - bez ovládání, 

 dvojicí snímačů tlaku v rozsahu 0-10 MPa – MCS. 

Jáma Je-3 je vybavena dalšími výtlačnými řády, které slouží jako záloha pro případ 

havárie na potrubí provozovaných (tj. napojených na čerpací agregát). Na těchto 

záložních výtlačných řádech je postupně prováděna rekonstrukce.  

Všechna výtlačná potrubí jsou vyvedena jámou Je-3 na povrch, kde ústí  

do povrchové směšovací stanice u jámy Je-3. 

V směšovací stanici je každé výtlačné potrubí DN 300, PN 10/16  osazeno: 

 uzavírací klapkou DN 300, PN 16 s dálkovým a místním ovládáním příslušného 

servomotoru  - MCS, 

 indukčním měřením průtoku čerpaných vod – MCS, 

 kontrolním vizuálním měřením tlaku čerpané vody (manometr 0 1,6 MPa). 

Výtlačná potrubí jsou napojena na rozváděcí kus z potrubí DN 400, PN 16, který  

je osazen: 

 snímačem tlaku - MCS (signalizace tlaku vody v potrubí DN 400 na ohlubni), 
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 potrubím DN 100, PN 16 vypouštění vody přes potrubní redukci s osazeným 

kulovým ventilem DN 100, PN 16 (ruční ovládání). 

Před vyústěním ze směšovací stanice je potrubní svod DN 400, PN 16 osazen: 

 redukcí a uzavírací klapkou DN 300, PN 16 s místně i dálkově řízeným 

servomotorem – MCS (klapka nemá funkci regulační změny průtoku), 

 odbočkou DN 400 s uzavírací klapkou DN 400, PN 16 s místně i dálkově řízeným 

servomotorem – MCS (klapka nemá funkci regulační změny průtoku). 

Ze směšovací stanice jsou z rozdělovacího kusu DN 400 přes redukci a odbočku 

vyvedeny vlastní potrubní tahy DN 300 a DN 400 svodu - vypouštění čerpaných 

důlních vod do řeky Ostravice: 

 potrubí DN 300, PN 16/10, ústící přes výustní objekt přímo do řeky Ostravice  

v ř. km 7,9, je vedeno s využitím nosné konstrukce bývalého potrubí DN 600 (délka 

cca 1 030 m), 

 potrubí DN 400, PN 16/10, je vedeno souběžně s potrubím DN 300. 

3.6 Vypouštění vody z výtlačného potrubí  

3.6.1 V dole 

Vypouštění vody z výtlačného potrubí je nutné zejména při provádění oprav nebo 

výměny potrubí, armatur, čerpadel, měřících prvků apod. Účelem vypouštění je snížení 

hydrostatického tlaku v potrubí:  

V prostoru zavěšení čerpací agregátů na ocelovém roštu v jámě Je-1 se výtlačné potrubí 

DN 300, PN 100 každého čerpacího agregátu vypouští přes vysokotlaké šoupátko DN 

50, PN 100 osazené na nosném kusu závěsu. Nosný kus závěsu je osazen kontrolním 

manometrem 0 - 10 MPa. 

Vypustí se vždy úsek mezi závěsem potrubí DN 300, PN 100 výtlaku na roštu 

závěsu a zpětnou klapou DN 300, DN 100 u šoupátka Siebeck. 

Vypouštění se provádí vždy za podmínky zavření šoupátka Siebeck a zpětné klapy 

v příslušném potrubním tahu. Vypouštění vertikálního tahu výtlačného potrubí DN 300, 

PN 100 vedeného jámou Je-3 až do směšovací stanice se provádí v nárazišti jámy Je-3 

na 5. p. přes potrubí DN 100/65, PN 100 vypouštění vod, osazeném na každém  
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z výtlačných potrubí DN 300, PN 100. V potrubí svodu DN 100/65, PN 100 je vloženo 

šoupátko DN 100, PN 100. Vypouštění všech čtyř potrubí DN 300 je do společného 

potrubního svodu DN 100, PN 100 s redukčním ventilem DN 100, PN 100/64.  

Za redukčním ventilem na výtoku je regulační ventil. Svod DN 100 vypouštěné 

tlakově zredukované vody je vyveden v jámě Je-3 až pod rošt propadu realizovaný pod 

úrovní dosedacího roštu v jámě Je-3. Voda vyteče do zatopené jámy Je-3. Kontrolní 

měření tlaku napouštění, za provozu a při vypouštění se provádí vizuálně na osazených 

manometrech jak ve výtlačném potrubí DN 300, PN 100, tak na potrubí ve vlastní 

redukční stanici vypouštění vod. Tlakové poměry v potrubním systému náraziště 5. p. 

jáma Je-3 nejsou signalizovány do MCS, využívá se zde vizuální kontroly. 

3.6.2 Na povrchu 

Vypouštění vody z potrubí DN 400 a PN 16 ve směšovací stanici se provádí 

ručním ovládáním kulového ventilu DN 100, PN 16 a potrubím DN 100, PN 16. 

Vypouštění vody z potrubí DN 300 a DN 400 venkovního svodu vod na lokalitě 

Jeremenko. Je zde nejnižší místo potrubní trasy svodu v oblasti zrušeného kolejiště 

závodu Ostrava. Funkčnost je zajištěna ručním ovládáním šoupátka DN 100 v potrubí 

DN 100 vypouštění. Vypuštění ústí do upraveného kanalizačního svodu. Řešení je 

určeno také k vypouštění vod z potrubního tahu při dlouhodobém odstavení systému  

v zimním mrazivém období. Jedná se o ochranu proti zamrznutí vody v potrubí svodu  

v období delšího přerušení čerpání vod, opravy apod., které určí obsluha dispečinku VJJ 

na základě vyhodnocení venkovních teplot na PC. 

3.6.3 Využití výtlačného potrubí pro zásobování dolu požární vodou 

Na základě schválené koncepce výstavby VJJ a projednání s OBÚ v Ostravě bylo  

v jámě Je-3 zrušeno staré potrubí požární vody (dále jen PV) a bylo stanoveno nové 

potrubí  PV v jámě nerealizovat.  

Zajištění přívodu požární vody pro důlní díla na 5. patře je realizováno 

vypouštěním výtlačného potrubí v prostoru náraziště 5. p. přes redukci v potrubí DN 

100. Vypouštění všech výtlaků je nově napojeno odbočkou DN 150, PN 40 na stávající 

potrubní rozvod DN 150, PN 40 požární vody na 5. p. Provozní tlak PV v potrubním 

rozvodu na 5. p. je cca 1,6 MPa  (při zaplněném výtlačném potrubí) a při odběru 

stanoveném BP pro požár v dole. 
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3.7 Monitorovací a řídicí systém MCS 

Pro řízení bezpečnosti a technologie Vodní jámy Jeremenko je realizován 

„Monitorovací a řídicí systém - MCS“.   

Prvky systému MCS, jsou schváleny v  FTZÚ Ostrava a ČBÚ Praha k použití v důlních 

a povrchových prostorách s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. 

   Označení systému MCS – VJJ :  

Pro obsluhu a údržbu systému MCS - VJJ byl projektantem a dodavatelem - společností 

Trolex Cz, s.r.o. Ostrava – zpracován Návod k obsluze č. NKO Zk00/3013–060  

z 11/2000 (dále NKO-060). 

3.7.1 Základní údaje o MCS VJJ 

Systém MCS je tvořen dílčími subsystémy s centrálním řídicím stanovištěm 

(CŘS) - dispečink VJJ a místností technologie MCS v budově 115 na lokalitě 

Jeremenko. 

Na dispečinku VJJ je pro vizualizaci a řízení instalován dispečerský PC s laserovou 

tiskárnou pro tisk protokolů. Monitorováním a řízením bezpečnosti i provozu čerpacího 

systému Vodní jámy Jeremenko je pověřena obsluha dispečinku VJJ (inspekční služba 

o.z. Odra).  

Provoz VJJ je možno řídit i z místnosti technologie MCS v budově 115 lokality 

Jeremenko.  

Monitorovací subsystémy jsou vzájemně kompatibilní a otevřené pro další 

rozšiřování.  

Monitorovací systémy jsou tvořeny snímači přenosových systémů (sběr dat  

ze snímačů a ovládání akčních členů) a zařízením pro zpracování těchto dat na bázi PC  

v dispečinku.  

Systém MCS splňuje požadavky na systémy dálkového řízení bezpečnosti  

a technologie v důlních prostorách. Systém MCS využívá digitálního mikropočítačově 

orientovaného sběru dat v tzv. koncentrátorech dat. Tyto jsou umístěny v blízkosti 

monitorovaných objektů a přenos dat je zajištěn digitálními přenosovými kanály 

(metalické nebo optické kabely, bezdrátové radiomodemové přenosy dat).  

 

 I M1 EEx ia I 

I (M1)M2  EExd[ia] I 
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Monitorovací a řídicí systém MCS–VJJ je členěn do těchto subsystémů : 

 Monitorování bezpečnosti lokality Jeremenko (větrání dolu), 

 Monitorování čerpacích systémů VJJ vč. diagnostiky čerpadel, 

 Monitorování hlavní rozvodny lokality Jeremenko, 

 Monitorování polohy vodních hladin v jámách ODP (Jeremenko, Odra 2, 

Rychvald), 

 Informační systém Povodí Odry (limnigrafické stanice N. Bohumín, Muglinov). 

V systému MCS jsou využívána standardní rozhraní: 

 0,4÷2 V  resp.  4÷20 mA (výstupy snímačů, vstupy koncentrátorů dat), 

 RS 232, 485 (datové přenosy), 

 TM 204 (digitální komunikace mezi koncentrátory dat HD a  FED v PLC), 

 MPI (komunikace PC servis s PLC Simatic). 

Důlní prvky systému MCS-VJJ jsou povoleny k použití v prostorách SNM.  

Monitorovací a řídicí systém MCS je dislokován v těchto lokalitách: 

 Jeremenko - čerpací systém Vodní jámy Jeremenko (VJJ) vč. souvisejících 

provozů a centrální technologie MCS-115 (údržba systému), 

 Odra 2 a Rychvald - měření výšky vodní hladiny v uzavřených jamách, 

 Povodí Odry, a.s. - informace o znečištění říční vody v limnigrafických stanicích 

Ostrava-Muglinov a Nový Bohumín (předávací profil do Polské republiky). 

Všechny prvky povrchových částí systému MCS jsou napájeny ze sítě, která je trvale 

zálohována generátorem. 

3.7.2 Hlavní technologické prvky 

Zpracování informací ze všech monitorovaných objektů je prováděno v místnosti 

Technologie MCS na lokalitě Jeremenko v objektu 115. Data z jednotlivých lokalit jsou 

přenášena radiovými přenosovými kanály do centrální jednotky PLC prostřednictvím 

radiomodemů.  
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Dále jsou na vstup PLC přivedeny: 

 informace z komunikační jednotky (sběr dat z dolu i povrchu lokality 

Jeremenko), 

 informace z tzv. havarijního modulu, který poskytuje informace o výšce vodní 

hladiny nezávisle na hlavním systému sběru dat). 

PLC je spojen se servisním počítačem, který umožňuje programování jednotky PLC 

a archivaci všech modulů software i dat. Vizualizace dat zpracovaných v PLC je pro 

potřeby údržby provedena na počítači s tiskárnou. Všechny monitorovací, řídicí 

i bezpečnostní funkce jsou realizovány prostřednictvím licenčního softwarového 

systému MCS SCADA ENMAS / SCX – systému pro vizualizaci a řízení čerpání vody.  

Jednotka PLC (Simatic) v objektu 115 se vyznačuje velmi vysokou spolehlivostí  

a stabilitou zadaných kritických mezí monitorovaných veličin. Systém MCS tak zůstává 

funkční i při poruše vizualizačního i servisního PC.  

Na lokalitě Jeremenko je instalován přenosový systém typu TM 204, který má 

koncentrátory dat rozmístěny v dole i na povrchu. 

Každý koncentrátor má analogové vstupy pro snímače, binární vstupy pro binární 

informace a reléové výstupy pro ovládání akčních členů. Koncentrátory dat jsou lokálně 

napájeny ze speciálních síťových napájecích zdrojů s bateriovou zálohou (zálohované 

napájení min. 8 hodin). Prvky důlní části jsou jiskrově bezpečné (zůstávají v provozu i 

při případném zaplynování důlních prostor) a od povrchových přístrojů jsou odděleny 

jiskrově bezpečnou bariérou. Výstupy z důlních i povrchových koncentrátorů dat KD 

jsou spojeny digitálním přenosem dat TM 204 s řídicí komunikační jednotkou.  

Nezávisle na přenosovém systému koncentrátorového typu je realizován tzv. 

havarijní modul. Ten umožňuje monitorování polohy vodní hladiny v jámě Je-3 

samostatným snímačem výšky vodní hladiny, který je přes galvanický oddělovač spojen 

s jednotkou PLC v objektu 115. Důlní obvody havarijního modulu jsou v jiskrově 

bezpečném provedení.  

V jámě Je-1 jsou zavěšena 2 ponorná čerpadla fy KSB Homburg typ UPZ 180-440 

s motory typu KLC PQ 160-605. Napájení 6 kV pro čerpadla je přivedeno speciálními 

silovými kabely z hlavní rozvodny na povrchu lokality Jeremenko. Čerpadla se tedy 

nedají přímo ovládat v dole Monitorovacím a řídicím systémem MCS. Systém MCS 
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pomocí příslušných koncentrátorů dat ovládá ty kobky hlavní rozvodny, ke kterým jsou 

připojena čerpadla. Na jednotlivých čerpadlech jsou instalovány snímače teploty  

a vibrace, jejichž výstupy jsou zavedeny do důlních koncentrátorů dat.  

V důlních chodbách jsou ve výtlačných potrubích umístěna elektricky ovládána 

klínová šoupátka fy SIEBECK-BITTER typu KB (HD) s elektrickým ovládáním typu 

Sch-130 včetně spojovacího jiskrově bezpečného členu Sch-136. Před šoupátkem  

a za šoupátkem je vždy instalován snímač tlaku.  

Výtlačná potrubí jsou jámou Je-3 vyvedena až na povrch do směšovací stanice, kde jsou 

instalovány v jednotlivých větvích indukční snímače průtoku a elektricky ovládané 

klapky (připojené na příslušný koncentrátor dat). Tato zařízení jsou v normálním 

provedení (BNV).  

V obou vypouštěcích potrubích DN 300 a DN 400 jsou dálkově ovladatelné  

(z koncentrátoru dat) elektrické klapky. Ve vypouštěcím potrubí je vložen snímač 

vodivosti pro kontrolu znečištění čerpaných důlních vod. [10] 
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4 Analýza rizik  

V této kapitole jsem se podrobněji zaměřila na analýzu provozních rizik 

jednotlivých činností při provozu těžního zařízení vodní jámy. K vypracování praktické 

části byla využita metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) a Ishikawův 

diagram tzv. rybí kost. 

4.1 Ishikawův diagram / diagram rybí kosti 

Diagram příčin a následků tzv. Ishikawův diagram/diagram rybí kosti je nástroj, 

který umožňuje demonstrovat vztah mezi příčinami a cílovými stavy – následky. 

Umožňuje demonstrovat vztah mezi příčinami a cílovými stavy – následky. Slouží jako 

základní jednoduchý nástroje pro shromažďování informací o procesech, výsledcích, 

výkonnosti procesu za účelem zdokonalování procesů. Znázorňuje hierarchicky soubor 

faktorů, které ovlivňují určitý problém. Vzájemné ovlivnění procesu je vyjádřeno 

směrem šipek a výčtem faktorů. Hierarchie je důležitou vlastností diagramu - mnoho 

příčin může mít více či méně podpříčin a zaměření se na podpříčinu může být lepším 

postupem než řešení „hlavní větve“ problému. 

Postup při konstrukci diagramu má tři kroky: 

 definice problému, který je třeba analyzovat a odstranit, 

 definice hlavních příčin následku a jejich zakreslení na vedlejší větve (kosti), 

 určení všech možných subpříčin ve vztahu k hlavním příčinám.  

Pro další analýzu lze jednotlivé příčiny ohodnotit bodově, což pomůže k vyjádření 

příčiny, které je potřeba věnovat největší pozornost. 

V praxi se používají tři skupiny diagramů příčin a následků, a to diagramy: 

 pro analýzu variability procesu, 

 pro klasifikaci procesu, 

 pro vyšetřování příčin. 

Svou povahou je tento nástroj předurčen pro týmovou práci. Při jeho konstrukci 

určuje tým formou brainstormingu hlavní příčiny a pod-příčiny následků a sestavuje tím 
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vlastně okruhy, které je třeba v dané problematice řešit. Tento diagram je snadno 

pochopitelný, a proto použitelný na všech úrovních řízení. [7], [8] 

Jako první uvedeme Ishikawův diagram poruchy těžního zařízení. Ishikawův 

diagram je v této práci rozdělen do pěti základních prvků rizikových faktorů, do kterých 

patří: lidský faktor, působení vnějšího prostředí, použité technologie, použité materiály, 

a poruchy spojené se zařízením.  Základní faktory se pak dále rozdělují 

do podrobnějších provozních rizik. Mezi nejzávažnější a nejhůře předvídatelné prvky 

patří lidský faktor, jak lze snadno vyčíst z přehledu jednotlivých provozních rizik 

těžního zařízení, viz Tabulka č. 7.  Ishikawův diagram poukazuje na různé typy rizik 

poruchy těžního zařízení. Některé jsou častější, ale snadno odhalitelné jako je například 

koroze, nebo poškození snímačů, jiné se díky regulacím a pravidelné kontrole projevují 

ve výjimečných případech, jejich následky jsou ale o to závažnější a nápravy složitější, 

můžeme mezi ně vyjmenovat například poruchu brzdících mechanizmů, nebo poškození 

lan. 

 

Obr. 2 Ishikawův diagram poruchy těžního zařízení (zdroj: vlastní) 
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Porucha čerpacího agregátu je méně závažnou poruchou, přesto i v tomto 

případě je zapotřebí podrobná kontrola zařízení a vyhodnocení možných rizik. Mezi 

závažná rizika spojená s poruchou čerpacího agregátu jsou zvýšená koncentrace CH4, 

nebo požár elektrického zařízení způsobený například předimenzováním nároků  

na zařízení a přehřátím motoru. 

 

Obr. 3 Ishikawův diagram poruchy čerpacího agregátu (zdroj: vlastní) 

 Ačkoliv má důl Jeremenko dva hlavní ventilátory pro odvod nebezpečných 

plynů a přívod životně důležitého čerstvého vzduchu, dojde-li k poškození jediného 

z nich bez opětovného nahození do 60min., musí se vypnout veškerá elektrická zařízení 

nevětraných oblastí a okamžitě odvolat všechny zaměstnance v jámě a jejich vyvezení 

na povrch. Mezi častější poruchy tohoto zařízení patří poruchy kompresorů, zanesení 

výdušných ventilů a špatná manipulace, viz Obr. 4 Ishikawův diagram poruchy 

hlavního ventilátoru 
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Obr. 4 Ishikawův diagram poruchy hlavního ventilátoru (zdroj: vlastní) 

 Porucha kompresoru je řazena mezi závažnější problémy, neboť vhání do všech 

zařízení přetlakovaný vzduch a tím umožňuje manipulaci s jednotlivými zařízeními 

v dole. Mezi nejpravděpodobnější poruchy tohoto zařízení můžeme řadit zanesení filtrů, 

přetlakových nádrží a špatnou manipulaci. 

 

Obr. 5 Ishikawův diagram poruchy kompresoru (zdroj: vlastní) 
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 Porucha výtlačného potrubí je neméně závažnou poruchou, neboť je k němu 

připojeno potrubí hasící. Chybovost dle tabulky č. 6 není až tak častá. Poruchu 

výtlačného potrubí může nejčastěji způsobovat zanesení filtrů, špatné umístění 

vyrovnávacích nádržek a koroze jak můžeme vidět níže na Obr. 6. 

 

 

Obr. 6 Ishikawův diagram poruchy výtlačného potrubí (zdroj: vlastní) 

 

 Monitorovací a řídicí systémy jsou očima dolu Jeremenko a utváří celkový 

přehled o jeho chodu. Proto je porucha tohoto zařízení v diplomové práci řazena mezi 

druhý nejzávažnější výpadek. Jelikož jsou monitorovací a řídicí systémy závislé  

na snímačích umístěných přímo v ohnisku dění a možných problémů a zatěžovány 

vnějšími vlivy, je i pravděpodobnost zanesení, nebo výpadku jednotlivých dílčích 

zařízení velice pravděpodobná. Výpadek konkrétních snímačů nedílně doprovází také 

překročení standartních měřených hodnot, a proto je v tomto případě velice snadné 

dohledat konkrétní dílčí vady. Mezi nejčastější poruchy tedy logicky můžeme zařadit 

zanesení čidel, mechanické poškození snímačů, koroze na kontaktech, ale i špatné 

nastavení měřících parametrů (etalonáž), nebo zvolení špatného typu snímače. 
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Obr. 7 Ishikawův diagram poruchy monitorovacího a řídicího systému (zdroj: vlastní) 

4.2 Metoda FMEA  

Zkratka FMEA vychází z anglického názvu Failure Mode and Effect Analysis 

v češtině chápáno jako analýza možností vzniku vad a jejich následků, nebo 

také analýza možných poruch a jejich důsledků. Metodu vyvinuly Spojené Státy 

Americké v 60. letech 20. Století v NASA pro projekt Apollo. K mezinárodnímu 

uplatnění přispělo zavedení FMEA v běžném průmyslu, jako je letectví, energetika  

a automobilový průmysl. Metoda využívá nespočet způsobů užití, mezi základní 

můžeme uvést FMEA konstrukční, procesní, systémová a FMEA vyskytujících  

se poruch a poruchových stavů, užitá ke snížení zmetkovitosti a poruchovosti výrobních 

a nevýrobních zařízení v provozu. V praktické části této práce je využita FMEA  

za účelem vyhodnocení provozních rizik a jejich úrovně kritičnosti. [5], [7] 
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Základní charakteristiky FMEA: 

 vyznačuje se systémovým přístupem k prevenci poruch, 

 využívá týmovou práci, 

 poskytuje významnou databázi o poruchovosti stroje a zařízení, 

 poskytuje informace o příčinách poruch, 

 poskytuje informace o zjistitelnosti (odhalitelnosti) poruch, 

 poskytuje informace o důsledcích poruch, 

 zajišťuje podklady pro optimalizaci proaktivní preventivní údržby, 

 je zdrojem doporučení ke zlepšení konstrukce stroje z hlediska bezporuchovosti 

a udržovatelnosti, 

 podporuje účelné využití zdrojů. 

Pro údržbu znamená praktické využití metody hlavně identifikace potenciálních 

možných poruch a také analyzuje její možné příčiny, projevy a důsledky. Identifikované 

poruchy jsou dále kvantifikované pomocí míry rizika, kritičnosti a priorit. Koeficient 

míry rizika se vypočte jako násobek pravděpodobnosti, odhalitelnosti  

a následků, podle míry hodnocení stanovené v rozmezí od 1 do 10. Vyhodnocení  

se provede podle úrovně kritičnosti a následně jsou navržena opatření vyhovující 

konkrétním podmínkám podniku. 

Analýza provozních rizik - FMEA 

Pro potřeby analýzy jednotlivých provozních rizik byla využita metoda FMEA 

(Failure Mode and Effects Analysis), sloužící jako nástroj předcházení možným vadám. 

Byla použita zjednodušená forma analýzy, vyhovující konkrétním podmínkám daného 

podniku. Jedná se o předem definovaný postup jak určit zdroje poruch, rizik, a přibližné 

určení jejich možných následků. Nejdříve byly stanoveny kritéria pro hodnocení 

pravděpodobnosti výskytu poruchy, viz Tabulka 1  
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Tabulka 3 Hodnocení pravděpodobnosti výskytu poruchy 

Kvalitativní posouzení výskytu 

poruch 
Bodové hodnocení 

Velmi vysoká: porucha je téměř 

nevyhnutelná 

10 

9 

Vysoká: opakované poruchy 
8 

7 

Střední: občasné poruchy 

6 

5 

4 

Nízká: relativně málo poruch 
3 

2 

Vzdálená: porucha je téměř 

nepravděpodobná 
1 

Zdroj: vlastní 

Při sestavování parametrů analýzy FMEA bylo dalším krokem definovat 

možnosti odhalení poruchy. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé zvolené stupně 

odhalitelnosti poruchy, viz Tabulka č. 2, přičemž ve druhém sloupci je uveden slovní 

popis možnosti zjištění poruchy a ve třetím sloupci bodové hodnocení. Čím více  

se hodnocení blíží číslu 10, tím je méně pravděpodobné, že bude porucha odhalena.  
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Tabulka 4 Hodnocení odhalitelnosti – míry predikce (FMEA) 

Odhalitelnost Posouzení kvalitativní 
Bodové 

hodnocení 

Absolutně nemožná 
posuzování neodhalí možnou příčinu ani 

poruchu 
10 

Velmi vzdálená 
velmi vzdálená možnost, že posuzování 

odhalí možnou příčinu nebo poruchu 
9 

Vzdálená 
vzdálená možnost, že posuzování odhalí 

možnou příčinu nebo poruchu 
8 

Velmi malá 
velmi malá možnost, že posuzování 

odhalí možnou příčinu nebo poruchu 
7 

Malá 
malá možnost, že posuzování odhalí 

možnou příčinu nebo poruchu 
6 

Průměrná 
průměrná možnost, že posuzování odhalí 

možnou příčinu nebo poruchu 
5 

Mírně nadprůměrná 

mírně nadprůměrná možnost, že 

posuzování odhalí možnou příčinu nebo 

poruchu 
4 

Vysoká 
vysoká možnost, že posuzování odhalí 

možnou příčinu nebo poruchu 
3 

Velmi vysoká 
velmi vysoká, že posuzování odhalí 

možnou příčinu nebo poruchu 
2 

Téměř jistá 
posuzování téměř jistě odhalí možnou 

poruchu 
1 

Zdroj: vlastní 

Poslední hodnotící škála, kterou bylo nutno stanovit, je hodnocení významu  

a následku poruchy. V následující tabulce, je bodově ohodnoceno jaký dopad bude mít 

porucha dle závažnosti. Druhý sloupec slovně popisuje význam poruchy. Čím je vyšší 

bodové hodnocení, tím je dopad poruchy vážnější. 
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Tabulka 5 Hodnocení významu následku poruchy (FMEA) 

Následek poruchy Význam poruchy 
Bodové 

hodnocení 

Nebezpečný - bez 

výstrahy 

porucha bez výstrahy ovlivňuje 

bezpečnost nebo dodržování zákonných 

požadavků 
10 

Nebezpečný - s 

výstrahou 

porucha ovlivňuje bezpečnost nebo 

dodržování zákonných požadavků s 

výstrahou 
9 

Velmi vážný 

úplná ztráta schopnosti plnit požadovanou 

funkci, způsobí závažné poškození s 

velkými ekonomickými důsledky, ale 

neovlivní bezpečnost 

8 

Vážný 

částečná ztráta schopnosti plnit 

požadovanou funkci  - snížená výkonnost 

a zhoršená ekonomika provozu 
7 

Střední 

úplná ztráta schopnosti plnit požadovanou 

funkci, zajišťující pohodlí, porucha 

obtěžuje při manipulaci 
6 

Nízký 

částečná ztráta schopnosti plnit 

požadovanou funkci zajišťující pohodlí 

uživatele 
5 

Velmi nízký 

ztráta schopnosti plnit požadovanou 

funkci působící pouze lehké potíže 

uživatele 
4 

Malý 
ztráta schopnosti plnit estetickou funkci, 

kterou zaznamená průměrný uživatel 
3 

Velmi malý 
ztráta schopnosti plnit estetickou funkci, 

kterou zaznamená pouze náročný uživatel 
2 

Žádný žádný následek 1 
Zdroj: vlastní 

Další fáze FMEA analýzy byla provedena na základě výše zvolených kritérií  

a pro jednotlivé riziko byly zpracovány údaje do podrobných tabulek. Data byla 

následně zpracována do stručného přehledu a vyhodnoceno největší provozní riziko na 

VJJ. V tabulce je uveden mimo jiné typ činnosti, její problematika, hodnotící kritéria  

a výsledná úroveň kritičnosti.  

  



Michaela Fogltonová: Vyhodnocení rizik provozu těžního zařízení jámy Jeremenko 3  

2014  35 

 

Tabulka 6 Přehled kritičnosti u jednotlivých provozních rizik dle analýzy FMEA 

Provozní riziko Pravděpodobnost 
odhalitelnost 

poruchy 

následek 

poruchy 

úroveň 

kritičnosti 

Porucha těžního zařízení 3 3 9 81 

Porucha čerpacího agregátu 4 2 4 32 

Porucha hlavního důlního ventilátoru 2 3 5 30 

Porucha kompresoru 5 2 5 50 

Porucha výtlačného potrubí 3 3 5 45 

Porucha monitorovacího a řídicího systému 3 2 9 54 

Zdroj: vlastní 

 Jednotlivým hlavním provozním rizikům byly přiděleny úrovně kritičnosti  

na základě praktických zkušeností a pravděpodobnosti výskytu v závislosti  

na prevenci, viz tabulka č. 6. Pokud stanovujeme nejkritičtější poruchy jednotlivých 

zařízení a jednotlivá rizika, je zapotřebí podrobněji rozebrat provozní rizika 

jednotlivých zařízení a rozebrat nejzákladnější poruchy.  

Porucha těžního zařízení 

Porucha 

 prasknutí lana dopravní nádoby 

 porucha signalizace dopravní nádoby 

 vyklouznutí lana z úvazku dopravní nádoby 

 přerušení jízdy těžebního zařízení  

 mechanická závada na stroji těžního zařízení 

 viz Ishikawův diagram Obr. č. 2 
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Příčina 

 opotřebování materiálu 

 mechanické poškození kabelu úderem předmětů při důlní činnosti 

 překážka v prostoru jámy těžebního zařízení (hornina, materiál, těžební výztuž 

jámy zasahuje do prostoru jámy těžebního zařízení) 

 otřes v těžební jámě 

 elektrický zkrat 

 nedostatečný úvazek lana z důvodu uvolnění objímek 

 nedostatečná údržba 

Pravděpodobnost 

Pravděpodobnost výskytu poruchy těžního zařízení je nízká z důvodu 

pravidelných kontrol a údržby těžního zařízení, protože se jedná o životně důležitý 

prvek. 

Porucha čerpacího agregátu 

Porucha 

 ucpání sacího koše 

 mechanická závada 

 porucha přívodu elektrické energie 

 porucha přívodu vzduchu 

 nedostatečný tlak přívodu vzduchu 

 viz Ishikawův diagram Obr. č. 3 

Příčina 

 nános hrubé nečistoty 

 mechanické poškození úderem předmětů při důlní činnosti 

 opotřebení materiálu  

 netěsnost 

 přerušení přívodu elektrické energie 

 přerušení přívodu vzduchu 

 nedostatečná údržba 
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Pravděpodobnost 

Pravděpodobnost výskytu poruchy čerpacího agregátu je vyšší z důvodu 

nedostatečných kontrol a údržby čerpacího agregátu. 

Porucha hlavního důlního ventilátoru 

Porucha  

 mechanická závada 

 porucha přívodu elektrické energie 

 porucha přívodu vzduchu 

 porucha na transformátoru 

 viz Ishikawův diagram Obr. č. 4 

Příčina 

 opotřebení materiálu 

 přerušení přívodu vzduchu 

 přerušení přívodu elektrické energie 

 nedostatečná údržba 

Pravděpodobnost 

Pravděpodobnost výskytu poruchy hlavního důlního ventilátoru je nízká  

z důvodu pravidelných kontrol a údržby hlavního důlního ventilátoru, protože se jedná  

o životně důležitý prvek. 

Porucha kompresoru 

Porucha 

 mechanická závada 

 nedostatečný tlak přívodu vzduchu 

 voda v potrubí 

 zanesení filtrů 

 viz Ishikawův diagram Obr. č. 5 
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Příčina 

 nedostatečná údržba 

 opotřebení materiálu 

 netěsnost 

 kondenzace vody v důsledku přirozené vlhkosti vzduchu 

Pravděpodobnost 

Pravděpodobnost výskytu poruchy kompresoru je nízká z důvodu pravidelných 

kontrol a údržby kompresoru, protože se jedná o životně důležitý prvek. 

Porucha výtlačného potrubí 

Porucha 

 netěsnost  

 mechanická deformace 

 zanesení filtrů 

 poškození hlavního uzavíracího šoupátka 

 viz Ishikawův diagram Obr. č. 6 

Příčina 

 opotřebení materiálu 

 koroze 

 deformace vlivem tlaku důlního prostředí, úderem předmětů při důlní činnosti 

 nános usazenin 

 nedostatečná údržba 

Pravděpodobnost 

Pravděpodobnost výskytu poruchy výtlačného potrubí je vyšší z důvodu silného 

vlivu důlního prostředí. 
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Porucha monitorovacího a řídícího systému 

Porucha  

 přerušení toku dat 

 poškození čidel, kabelu 

 porucha softwaru 

 porucha hlavního počítače 

 viz Ishikawův diagram Obr. č. 7 

Příčina 

 přerušení přívodu elektrické energie 

 mechanické poškození kabelu a čidel vlivem tlaku důlního prostředí, úderem 

předmětů při důlní činnosti 

 napadení softwaru viry 

 elektrický zkrat 

 únava součástek 

 nedostatečná údržba 

Pravděpodobnost 

Pravděpodobnost výskytu poruchy monitorovacího a řídícího systému je nízká  

z důvodu pravidelných kontrol a údržby monitorovacího a řídícího systému, protože  

se jedná o životně důležitý prvek. 

Jako příklad nejužšího rozboru byl určen scénář poruchy těžního zařízení 

ve VJJ. V tabulce č. 7 jsou přehledně rozepsány rizikové prvky do jednotlivých 

provozních rizik. Aby se dalo jednotlivým rizikům předcházet, jsou v tabulce také 

vypsány možné příčiny. Po propuknutí jednotlivých poruch kvůli konkrétní příčině 

musíme také počítat s nejtěžšími následky, tím nejhorším scénářem těžního zařízení  

je utržení lan, proto je také v tabulce klasifikován jako nejzávažnější následek. Zároveň 

je na kontrolu lan kladen velký důraz, čímž se předchází katastrofickým předpovědím. 
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Tabulka 7 Přehled jednotlivých provozních rizik těžního zařízení (zdroj: vlastní) 

Prvek 
Provozní 

riziko 
Možné příčiny Možné následky 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 

O
d

h
a

li
te

ln
o

st
 

p
o

ru
ch

y
 

N
á

sl
ed

ek
 p

o
ru

c
h

y
 

Ú
ro

v
eň

 k
ri

ti
čn

o
st

i 

Prostředí    →  Σ  → 96 

 Vlhkost Kondenzace Zkrat, koroze 3 3 2 18 

 Prašnost Uhelný prach Usazení ložisek 3 3 2 18 

 Teplota Přehřátí motoru Požár, zkrat 3 1 5 15 

 
Neočekávaný 

pohyb břemene 

Nerovnoměrný náklad, 

špatné zajištění 

Nerovnoměrné zatížení, 

pohyb dopravní nádoby 
5 2 3 45 

Materiál    →  Σ  → 70 

 Trhliny v litině Vadný odlitek Ulomení součástí 1 4 5 20 

 Špatné sváry Nedokonalý svár Utržení součástí 1 4 5 20 

 Špatný typ lan 
Vyšší zatížení než v 

dokumentaci 
Utržení lan 1 1 10 10 

 Koroze Vlhkost Utržení lan 2 1 10 20 

Lidský faktor    →  Σ  → 361 

 Přetížení Vysoká váha břemene Utržení lan 2 2 10 40 

 Chyba revize 
Viz. kapitola 

provádění prohlídek 

Všechny uvedené 

následky 
2 7 10 140 

 
Porucha 

signalizace 

dopravní nádoby 

Mechanické poškození 

kabelu úderem 

předmětu 

Zadrhnutí motoru, hřídelí 4 3 8 96 

 Dokumentace Chyba v dokumentaci Špatné parametry provozu 1 5 5 25 

 
Pochybení při 

kontrole lan 
Chybná Hallova sonda Utržení lan 2 2 10 40 

 
Špatná 

manipulace 

Nesprávné brždění, 

rychlost rotace bubnu 
Utržení lan 2 1 10 20 

Technologie    →  Σ  → 82 

 

Absence 

regulačních 

zařízení 

Nesprávné brždění, 

rychlost rotace bubnu 
Utržení lan 1 3 10 30 

 

Absence 

kontrolního 

zařízení 

Nesprávné brždění, 

rychlost rotace bubnu 
Utržení lan 1 3 10 30 

 
Nedostatečné 

osvětlení 
Spálené žárovky Vyšší riziko úrazu 3 1 5 15 

 Poloha (umístění) 
Špatně umístěné těžní 

zařízení 

Povodeň, zvýšená 

prašnost, zvýšené zatížení 
1 1 7 7 

Zařízení    →  Σ  → 286 

 

Poškození 

převodních 

hřídelí 

Špatná manipulace 
Neefektivní využití 

výkonu 
4 1 5 20 

 

Poškození 

brzdícího 

mechanizmu 

Špatná manipulace 
Uvolnění dopravní 

nádoby 
3 3 10 90 

 Požár el. zařízení Zkrat Snížena ovladatelnost 3 2 6 36 

 Poškození lan Koroze, přetížení lan Utržení lan 5 2 10 100 

 
Poškození 

snímačů 

Prašnost, mechanické 

poškození 

Špatná regulace těžního 

zařízení. 
4 2 5 40 
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4.3 Prevence a opatření 

Při rozhodování o rizicích a hrozících nebezpečích se zabýváme segmenty 

projektu a zdroji nebezpečí, jimiž jsou segmenty vystaveny. Po aplikaci metody FMEA 

na jednotlivá provozní rizika byla stanovena míra nebezpečí jednotlivým rizikům.  

Je nutné pro tato provozní rizika navrhnout určitá opatření tak, aby došlo k jejich úplné 

eliminaci nebo alespoň k dostatečnému snížení pravděpodobnosti jejich  

vzniku, omezení možných škod anebo zkrácení doby výskytu těchto vad. Z pohledu 

údržby je nutné průběžně kontrolovat stav skladových zásob, proto jsou tyto zásoby 

uvedeny v příloze. 

4.3.1 Prevence rizik těžních zařízení Je-3 

Provoz a údržba je prevencí rizik těžních zařízení jámy Je-3. Provádí  

se na základě vyhlášky ČBÚ č.415/2003 Sb., v platném znění, Pracovních pravidel  

pro strojníky těžních strojů, Pracovních pravidel pro zaměstnance provádějící prohlídky 

a údržbu jam a těžních zařízení. 

V závodním dolu mají na starost odborné řízení svislé dopravy technici, kteří 

jsou pověřeni dozorem nad těžním zařízením a jámou v souladu s ustanovením  

§ 6  vyhlášky ČBÚ č. 415/2003 Sb., v platném znění, a schváleni pro výkon funkce 

vykonáním zkoušky před OBÚ. Prohlídky a údržbu strojních částí těžního stroje  

a příslušenství smí provádět pouze zaměstnanci splňující ustanovení § 9 výše uvedené 

vyhlášky. Obsluhy těžních strojů, konkrétně tedy strojníci těžních strojů musí splňovat 

ustanovení § 7 výše uvedené vyhlášky. 

Vyhotovení záznamů o provedených prohlídkách, kontrolách a zkouškách  

se provádí v souladu s § 69 vyhlášky ČBÚ č. 415/2003 Sb., v platném znění. 

Veškeré záznamy o prohlídkách těžního zařízení se zaznamenávají do Pomocné 

knihy prohlídek těžního zařízení a jámy, Knihy o jízdě na laně a Knihy prohlídek  

a údržby těžního stroje. 
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4.3.2 Provedení prohlídek těžního zařízení H 1200 

Denní prohlídka  

 Přezkoušení funkce brzd – provede strojník TS; 

 funkce koncových vypínačů – provede strojník TS + prohlížitel jámy; 

 kontrola hladiny oleje v převodové skříni, v převodové skříni hloubkoměru, 

v elektrohydraulickém systému a mazání táhel, čepů a pohyblivých součástí – 

provede strojník TS + prohlížitel TS; 

 kontrola, zda značky na bubnech a ukazatele na hloubkoměru souhlasí  

se skutečnou polohou dopravní nádoby – provede strojník TS; 

 kontrola, zda na bubnu, hřídeli, upevnění bubnu k hřídeli a na spojce nejsou 

zjevné závady a jsou-li šrouby a matice řádně utaženy a zajištěny – provede 

prohlížitel TS; 

 kontrola navádění lana do dalších vrstev a ověření správného ukládání lana na 

buben, zjištění stavu obložení a drážek – provede prohlížitel TS; 

 kontrola zjevných závad u součástí brzdy, uvolnění šroubů, matice, pojistných 

kroužků, závlaček, čepů, páky a táhla;  

 zkontrolovány musí být dále všechny páky a táhla od stanoviště strojníka, 

funkce kontroléru, funkčnost ovládání elektrohydraulické brzdy, hydraulického 

čerpadla, regulátoru tlaku oleje a zdvih pístu;  

 kontrola těsnosti hydraulického rozvodu; 

 kontrola zařízení hloubkoměru a uvolněných šroubů, závlaček, pojistné matice  

a zvonkového návěstního zařízení – provede prohlížitel TS; 

 kontrola, teploty na brzdových pásnicích při jízdě – provede strojník TS. 

Týdenní prohlídka 

Týdenní prohlídka se provádí v rozsahu denní prohlídky, avšak podrobněji. 

 Je potřeba zjistit, zda nejsou závady na spojce od motoru; 

 provést u hloubkoměru prohlídku všech součástí náhonu, uložení hřídelů, 

kontrola převodové skříně, ozubených kol a jejich zajištění; 

 prověření funkce jízdní a pojistné brzdy; 
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 prohlídka a přezkoušení funkčnosti elektrohydraulického systému a kontrola 

správnosti nastavení tlaku; 

 prohlídka opotřebení obložení brzdových čelistí – provede prohlížitel TS  

+ technik pověřený účastí při týdenních prohlídkách; 

 provedení kontroly dotažení seřizovacích členů – provede prohlížitel TS  

+ technik pověřený účastí při týdenních prohlídkách.  

Dvouměsíční prohlídka 

Dvouměsíční prohlídka se provádí v rozsahu týdenní prohlídky, avšak podrobněji. 

 Kontrola stavu drážek, upevnění a opotřebování náběhových klínů; 

 prohlídka brzdových věnců s cílem najít uvolněné nýty a poškození obložení 

brzd; 

 prohlídka hřídele těžního stroje a spojky od motoru, ověření stavu pružin, dále 

kontrola spojky hloubkoměru a nastavení; 

 prohlídka viditelných částí základových rámů, základových šroubů, kotevních 

šroubů a upevňovacích šroubů hlavních ložisek; 

 kontrola veškerých ozubených soukolí, pastorků a převodů – provede prohlížitel 

TS + technik pověřený dozorem na TZ. 

Šestiměsíční prohlídky 

 U těžní věže je potřeba zkontrolovat ocelovou konstrukci jako celek, nevykazuje-li 

deformace nebo nadměrné chvění nosných a ztužujících dílců;  

 zkontrolovat šroubové, nýtové a svařované spoje a styky, zda se neobjevují trhliny 

v hlavních nosných svarech;  

 zkontrolovat stav výplně oken, zastřešení a ochoz. 

Rozsah funkčních zkoušek je dán Vyhláškou č. 415/2003 Sb., v platném znění § 63  

a Pracovním postupem k provádění funkčních zkoušek TS. Funkční zkoušky provádí 

prohlížitel TS + technik pověřený dozorem na TZ. 

Roční prohlídky 

Tato prohlídka těžního stroje se provádí v rozsahu dvouměsíční prohlídky, s případným 

rozebráním a očistěním částí stroje.  

 Je potřebná prohlídka hlavního hřídele, kontrola hlavních ložisek, vyčistění vnitřku 
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bubnu, proměření tloušťky obložení bubnu, stav ložisek a převodových skříní, 

hloubkoměru ozubených kol a převodů náhonu; 

 podrobná prohlídka brzdového systému, elektrohydraulického ovládání brzdových 

čelistí, včetně případného rozebrání částí dle popisu a výkresové dokumentace;  

 prohlídka kvality ochranného nátěru po zbavení nánosu mazadel - provede 

prohlížitel TS + technik pověřený dozorem na TZ. 

Dvouletá revize 

Dvouletá revize se provádí v rozsahu určeném Vyhláškou č. 415/2003 Sb., 

v platném znění, § 70 a provede ji odborná komise určená závodním dolem. 

Čtyřletá prohlídka 

Tato prohlídka ocelové konstrukce těžní věže se podrobně provádí v rozsahu  

ČSN 73 2601.  Musí se rovněž provést neprodleně po zjištění závady při preventivní 

šestiměsíční prohlídce.  

 Je potřebná kontrola celkového stavu konstrukce spojů, styků, nosníků, základových 

patek podpěr, kotevních šroubů a stavu nátěru; 

 kontrola mimořádné deformace nebo chvění od dynamických účinků a případné 

zjištění trhliny z únavy materiálu; 

 provedení měření svislosti těžní věže, prohlídku provede odborná komise určená 

závodním dolem. 

4.3.3 Provedení prohlídek těžního zařízení 1B 4012 

Denní prohlídka 

 Je potřeba přezkoušení funkce brzd, provede strojník TS; 

 funkce koncových vypínačů, provede strojník TS + prohlížitel jam; 

 kontrola stavu oleje a pohyb mazacích kroužků v hlavních ložiskách a ložiskách 

měniče, stavu oleje v hloubkoměru a rychloměru, mazání brzdových táhel  

a čepů, provede prohlížitel TS; 

 kontrola, zda značky na bubnech a ukazatele na hloubkoměru souhlasí  

se skutečnou polohou dopravní nádoby, provede strojník TS + prohlížitel jámy; 
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 kontrola, zda na bubnu, hřídeli, upevnění bubnu k hřídeli a na spojce nejsou 

zjevné závady a jsou-li šrouby a matice řádně utaženy a zajištěny, provede 

prohlížitel TS; 

 kontrola, zda náběhové klíny navádějí lano dobře do dalších vrstev a zjištění, 

zda nejsou nadměrně opotřebovány nebo poškozeny; 

 ověření správného ukládání lana na buben a stavu obložení a drážek, provede 

prohlížitel TS+ strojník TS; 

 kontrola, nejsou-li zjevné závady u součástí brzd, a zda nejsou uvolněné šrouby, 

matice, pojistné kroužky, závlačky, kolíky, čepy, páky a táhla, kontrola 

funkčnosti ovládání vzduchových brzd, brzdových válců, regulátorů tlaku 

vzduchu; 

 kontrola těsnosti tlakovzdušného rozvodu a zařízení, prohlídka tlakové nádoby 

vzdušníku a ruční odzkoušení funkčnosti pojistného ventilu; 

 prohlídka kompresorů typu 2 JVK 120 dle pokynů výrobce; 

 kontrola zařízení hloubkoměru a řídidla jízdy (uvolněné šrouby, závlačky, 

pojistné matice, nájezdové křivky, řemenice, klíny) a signalizačního návěstního 

zařízení, provede prohlížitel TS; 

 kontrola měniče (stav ložisek, vůle spojek a ochranných krytů), provede 

prohlížitel TS; 

 kontrola funkce pomocného tlakového mazání hlavních ložisek zapnutím 

čerpadel, provede strojník TS. 

Týdenní prohlídka 

Týdenní prohlídka se provádí v rozsahu denní prohlídky, avšak podrobněji. 

 Je potřebná kontrola závad na spojce bubnu; 

 u hloubkoměru prohlídka všech součástí náhonu, uložení hřídelů, převodových 

skříní, ozubených kol a jejich zajištění; 

 prověření funkce jízdní a pojistné brzdy; 

 přezkoušení a promazání rychloměru; 

 podrobná prohlídka všech částí náhonu řídidla jízdy, dojezdových křivek, 

uložení hřídelů, převodů ozubených kol a jejich zajištění, provede prohlížitel TS 

za účasti technika určeného účastí při týdenních prohlídkách; 
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 kontrola dotažení seřizovacích členů, provede prohlížitel TS za účasti technika 

určeného účastí při týdenních prohlídkách. 

Dvouměsíční prohlídka 

Dvouměsíční prohlídka se provádí v rozsahu týdenní prohlídky, avšak podrobněji. 

 Je potřeba dotáhnutí upevňovacích šroubů obkladů bubnu; 

 zkontrolovat stav drážek a upevnění a opotřebování náběhových klínů; 

 prohlédnout brzdové věnce, zda nejsou uvolněné nýty a nedochází k poškození 

obložení brzd; 

 prohlédnout hřídel těžního stroje a spojku od motoru a ověřit dotažení šroubů; 

 kontrola spojky měniče a budiče a výměna vadných čepů nebo pružných vložek; 

 prohlédnout viditelné části základových rámů, základové šrouby, kotevní šrouby 

a upevňovací šrouby hlavních ložisek; 

 zkontrolovat veškerá ozubená soukolí a jejich ložiska; 

 provést prohlídku kompresorů, jejich přepnutí a dodržování mezních hodnot; 

 zkontrolovat veškerý tlakovzdušný systém (kompresory, armatury, klapy, 

potrubí, vzdušník); 

 u brzdových strojů prohlédnout regulátory, táhla, písty, čepy a systém mazání, 

provede prohlížitel TS pod vedením technika pověřeného dozorem nad TZ. 

Šestiměsíční prohlídky 

Těžní věž 

 Je potřeba zkontrolovat ocelovou konstrukci jako celek, nevykazuje-li 

deformace nebo nadměrné chvění nosných a ztužujících dílců; 

 zkontrolovat šroubové, nýtové a svařované spoje a styky, zda se neobjevují 

trhliny v hlavních nosných svarech; 

 zkontrolovat stav výplně oken, zastřešení a ochoz. 

Funkční zkoušky 

Funkční zkoušky se provádí v rozsahu dle Vyhlášky č. 415/2003, v platném 

znění, § 63 a Pracovního postupu k provádění funkčních zkoušek těžního stroje 1B 

4012. Funkční zkoušku provede prohlížitel TS pod vedením technika pověřeného 

dozorem nad TZ. 
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Roční prohlídky 

Roční prohlídka těžního stroje se provádí v rozsahu dvouměsíční prohlídky, s případným 

rozebráním a očistěním částí stroje.  

 Provádí se prohlídka hlavního hřídele, kontrola hlavních ložisek, vyčistění vnitřku 

bubnu, proměření tloušťky obložení bubnu, stav ložisek a převodových skříní, 

hloubkoměru ozubených kol a převodů náhonu; 

 podrobná prohlídka brzdového systému, jízdní a pojistné brzdy, brzdových čelistí, 

včetně případného rozebrání částí dle popisu a výkresové dokumentace.  

Při roční prohlídce věže se provede prohlídka kvality ochranného nátěru po zbavení 

nánosu mazadel a provede ji prohlížitel TS pod vedením technika pověřeného dozorem 

nad TZ. 

Dvouletá revize 

Dvouletá revize se provádí v rozsahu určeném vyhláškou ČBÚ č. 415/2003 Sb., 

v platném znění, § 70 a provede ji komise odborníků určená závodním dolem. 

Čtyřletá prohlídka 

Čtyřletá prohlídka ocelové konstrukce těžní věže se provede podrobnou prohlídkou 

v rozsahu ČSN 73 2601. Musí se rovněž provést neprodleně po zjištění závady  

při šestiměsíční prohlídce.  

 Podrobně se překontroluje celkový stav konstrukce spojů, styků, nosníků, 

základových patek, podpěr, kotevních šroubů a stavu nátěru; 

 dále je potřebná kontrola projevů na konstrukci (mimořádné deformace nebo 

chvění od dynamických účinků) a zjištění, zda se neobjevují trhliny z únavy 

materiálu, provede komise odborníků určená závodním dolem. [4] 
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5. Závěr  

Cílem této diplomové práce bylo popsat jednotlivé parametry provozu těžního 

zařízení  a stanovení možných provozních rizik v souvislosti s čerpáním důlních vod na 

VJJ. Pro splnění cíle byla provedena analýza těchto rizik, která se skládá z jednotlivých 

rizikových faktorů, pomocí nástrojů pro kvantifikaci rizika, jedná se konkrétně  

o metodu FMEA a diagram příčin a následků, tzv. rybí kost. 

Konkrétní rizika, která byla v této diplomové práci řešena jsou porucha těžního 

zařízení, čerpacího agregátu, hlavního důlního ventilátoru, kompresoru, výtlačného 

potrubí a v neposlední řadě porucha monitorovacího a řídicího systému. Problematika 

provozních rizik těžního zařízení se v této práci zpracovala podrobněji. Pro to, abychom 

mohli identifikovat a kvantifikovat tato rizika bylo provedeno vyhodnocení pomocí 

diagramu příčin a následků a metoda FMEA. Příčiny vycházející z diagramu Ishikawa 

byly použity jako vstupní hodnoty pro tabulkovou metodu FMEA. K těmto daným 

příčinám  se poté stanovila rizika a důsledky a na základě těchto faktorů se určila možná 

pravděpodobnost výskytu, význam a odhalitelnost rizika. 

Výstupem metody FMEA je tedy seznam provozních rizik, která jednotlivým 

vybraným oblastem hrozí. Prvním nejvíce rizikovým prvkem je lidský faktor, zde hraje 

velkou roli laxnost při dodržování povinností, ale v neposlední řadě také náhoda. 

Dalším velmi rizikovým faktorem je poškození samotného zařízení vlivem nepříznivým 

vnějších vlivů.  

V závěrečné části jsou popsány možné prevence, které se týkají především oprav 

a údržby a zmíněná důležitost zásob skladování materiálu a náhradních dílů. Dále lze 

konstatovat, že velká část rizik se dá eliminovat pokud budou dodržovány základní 

prvky bezpečného a spolehlivého používání jednotlivých komponentů a zařízení  

a budou dodrženy všechny legislativních podmínky a postupy dle daných norem  

a pokynů výrobce. 

Přínosem této diplomové práce pro DIAMO, s. p. je hodnocení provozních rizik 

pomocí metody FMEA a diagramu příčin a následků z hlediska podrobného zpracování 

dané problematiky, na základě které může podnik dále provést jednotlivá opatření 

k minimalizaci těchto rizik. Nejdůležitějším opatřením je však prevence, tedy 

předcházení rizikům pravidelnými kontrolami a samotnou údržbou. Ověřením 
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smysluplnosti pravidelné kontroly a údržby je pak bezproblémový chod provozu. 

Domnívám se, že aplikované metody pro hodnocení provozních rizik v této diplomové 

práci mohou pomoci společnosti. 
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