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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce obsahuje popis absolvované odborné praxe u firmy OKD, a.s., konkrétně 

na dole ČSM ve Stonavě. V první části práce uvádím historický vývoj firmy a dolu. Následuje 

obecný popis pracovního místa a funkce. Poté popisuji dané konkrétní zařazení, povinnosti a 

činnosti, které mi byly svěřeny. Závěrem se věnuji znalostem, které jsem v průběhu praxe uplatnil i 

nově získal. 

 

Klíčová slova 

 

Důl ČSM, návěst, osvětlení, těžní stroj, signalizace, údržba, Ward-Leonardovo soustrojí. 

 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis is about work experience in coal mine ČSM in Stonava owned by OKD 

company. In the first part of this thesis is description of historical progression in this mine and 

OKD company. In the next part is described operation point and my job. After that is character of 

my duty and activity. The end is about acquired knowledge and experience.  
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Úvod 
 

Tato práce je výsledkem individuální odborné praxe, kterou Vysoká škola Báňská – Technická 

univerzita Ostrava umožňuje vykonat místo napsání obvyklé bakalářské práce. Možnost absolvovat 

takovou praxi mě ihned zaujala a začal jsem o ní uvažovat. Individuální odbornou praxi jsem 

absolvoval u firmy Ostravsko Karvinské doly, a.s. na dole ČSM. Praxi jsem vykonával v průběhu 

dvou semestrů akademického roku 2010/2011 v rozsahu 50 směn. Mé pracovní zařazení 

zahrnovalo práci elektroúdržbáře v úseku těžních strojů. 

Cílem této práce je popsat absolvovanou praxi v souladu se stanovenými zásadami pro vypracování 

zprávy o absolvování individuální odborné praxe. 

První část práce má spíše teoretické zaměření a zahrnuje představení podniku, který mi umožnil 

odbornou praxi vykonat, a to jak z hlediska historického, tak i jeho odborného zaměření. 

Druhá kapitola vychází z legislativy vztahující se k vykonávaným činnostem, uvádím zde citace 

ze zákonů a vyhlášek, kterými jsem se řídil. 

V následujících kapitolách již popisuji své konkrétní úkoly a činnosti, které jsem zastával na pozici 

elektroúdržbáře v úseku těžních strojů. Na závěr uvádím shrnutí poznatků získaných v průběhu 

praxe a jejich hodnocení vzhledem k zaměření oboru studia. 
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1 Představení podniku 

1.1 Historie podniku Ostravsko Karvinské doly 
 

Organizovaná těžba uhlí má v regionu poměrně krátkou historii, trvající přibližně 200 let. Její 

počátky jsou na severu Moravy a ve Slezsku spojeny především se jménem šlechtického rodu 

Larisch-Mönichů. 

Zárodek pozdějšího OKD vznikl po druhé světové válce, kdy bylo tehdejších šest těžařských 

společností postaveno pod národní správu pod názvem Ostravsko-karvinských kamenouhelných 

dolů Ostrava. Koncern zahrnoval celkem 32 dolů, 9 koksoven, 10 báňských elektráren, železárny 

v Třinci a Vítkovicích a několik dalších průmyslových podniků. [5] 

 

1.1.1 Historie podniku Ostravsko Karvinské doly a.s. 

 

V 90. letech v OKD, a.s. probíhal proces restrukturalizace. Důlní i povrchové činnosti byly 

sloučeny do větších organizačních celků, vznikly vnitřní organizační jednotky a dceřiné společnosti 

OKD. Restrukturalizace podniku byla především reakcí na rychlý útlum těžby na Ostravsku, 

následné snižování stavu pracovníků a postupnou privatizaci podniku. V letech 1990–2001 

skončila těžba v ostravské a petřvaldské části revíru na území o velikosti 180 km
2
.  

V roce 1998 stát prodal svůj většinový podíl a majoritním vlastníkem se stala soukromá společnost. 

Ta na podzim roku 2004 odkoupila zbývající státní podíl ve společnosti a stala se hlavním 

akcionářem OKD (96 % akcií). Ještě téhož roku získala většinový podíl v koncernu KARBON 

INVEST a.s., společnost RPG Industries Ltd., kterou vlastní skupina mezinárodních 

institucionálních a soukromých investorů.  

V prosinci 2005 představenstvo OKD schválilo záměr rozdělení společnosti. Hlavní (těžební) 

činnost přešla na nástupnickou společnost OKD, a.s. Ostatní činnosti, které přímo nesouvisejí se 

základní těžební činností, byly rozděleny do dalších společností. 

V dalších letech skončila hlavní část restrukturalizace celé skupiny RPG, přičemž těžba černého 

uhlí a produkce koksu v České republice a Polsku byly soustředěny do společnosti New World 

Resources, která se tak stala jedním z největších producentů černého uhlí ve střední Evropě. 

Společnost NWR je stoprocentním vlastníkem společnosti OKD, a.s. [5] 
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1.1.2 Historie dolu ČSM 

 

V roce 1951 byl vydán dokument tehdejší stranou a vládou na dlouhodobou koncepci pro zajištění 

energetických zdrojů. V něm bylo také hovořeno o rozvoji a materiálních zálohách. O nutnosti 

rekonstrukce a modernizaci stávajících dolů, ale také nutností postavit v revíru další šachty, aby 

byly zpřístupněny nové zásoby uhlí.  

V souladu s tímto dokumentem začaly probíhat průzkumné práce, které trvaly do roku 1956. Jako 

vhodnou lokalitou pro nový důl se stala obec Stonava. Kde následně 1. září 1958 začala výstavba 

dolu ČSM. Probíhaly povrchové úpravy a začalo se s hloubením vtažné a výdušné jamy, nejdříve 

na závodu Sever posléze i na závodě Jih. Při hloubení tvořily největší obtíž detritové vrstvy
1
. Což 

představovalo neočekávaný problém. Při hloubení bylo odčerpáno 1,6 milionu metrů kubických 

vody a 215 milionů metrů kubických metanu. Toto zapříčinilo, že se stavba opozdila o tři roky 

oproti stanovenému plánu.  

Dne 19. prosince 1968 byla slavnostně zahájená těžba na dole ČSM. S dobývacím prostorem 

v katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice a Chotěbuz o výměře přibližně 22 km
2
. 

Na povrchu probíhala dostavba skipové věže, úpravny a teplárny, které byly dostavěny v roce 

1971. 

V roce 1969 bylo vytěženo 444 610 tun uhlí, množství s rozvojem šachty dále narůstalo. Nejvíce 

uhlí se vytěžilo v roce 1981 a to 2,84 milionů tun uhlí se 4991 zaměstnanci.  

V 90. letech dvacátého století nastaly velké změny. V těžbě uhlí nastal útlum a zavírala se spousta 

šachet. 

Důl ČSM přešel do soukromých rukou a pokouší se o samostatnost, což se povedlo a důl byl 

vyčleněn z koncernu OKD. Byla započata privatizace dolu. Ten byl následně začleněn 1. ledna 

1993 do společnosti Českomoravské doly a.s. V roce 2005 se důl ČSM znovu stal součástí 

společnosti OKD, a.s. 

V roce 2009 bylo vytěženo přibližně 2,4 milionu tun uhlí. Pracovalo zde kolem 3600 lidí včetně 

zaměstnanců dodavatelských firem. 

Výhledově by měl důl ČSM těžit uhlí minimálně do roku 2028, kdy důl oslaví 70 let. 

  

                                                 
1
 Detritová vrstva je taková vrstva, která se skládá ze zvodnatělé a proplyněné svahové drti s pískem. 
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1.2 Odborné zaměření firmy 
 

Společnost OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. V současnosti jsou 

v povozu 4 doly a to důl Darkov, Karviná, Paskov a ČSM. Vytěží přibližně 11 mil. tun uhlí ročně. 

Uhlí je těženo v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v ostravsko-

karvinském revíru. 

OKD, a.s. se zabývá vyhledáváním, těžbou, úpravnictvím, zušlechťováním a prodejem černého 

uhlí. Toto uhlí se především používá ke koksování s dalším využitím v ocelářském a chemickém 

průmyslu a dalších odvětvích. 

 

1.2.1 Cesta uhlí ke spotřebiteli 

 

Uhlí se těží v hlubinném dole pomocí dobývacích kombajnů v rubání nebo na čelbě, popřípadě i 

odstřelem. Pak se pomocí pásových dopravníků (dále jen pásy) nebo železnicí dostávají 

do zásobníků v dole. Odtud se pomocí pásů přes váhu (jeden váleček pásu je volný a ten dokáže 

vážit hmotnost) dostávají do odměrných zásobníků, které jsou součástí plnící stanice. V plnící 

stanici se plní skipová nádoba uhlím. Do nádoby se vysype jeden odměrný zásobník. Poté se 

pomocí těžního stroje vyveze na povrch. Zde se ve výsypné stanici vysype. Následovně prochází 

vytěžená hornina přes třídírnu a dále na úpravnu. Na třídírně se z vytěžené horniny odstraní kusy 

dřeva a železa. Na úpravně se uhlí pere, drtí a odděluje se od kamení. Odtud postupuje už čisté uhlí 

do zásobníku, z kterého se následně plní železniční vagony (v jednom vagónu je 50 až 56 tun podle 

typu vagónu), případně nákladní automobily. 
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2. Pracovní činnost studenta 
 

Mé pracovní zařazení odpovídalo pozici řadového elektroúdržbáře na úseku těžních strojů. Který 

má za povinnost udržovat ve správném chodu daný těžní stroj a zařízení s ním související. Případně 

odstranit nastalou poruchu. V průběhu mé praxe jsem pracoval u těžních strojů č. 1 až 7. Větší část 

praxe jsem strávil na těžním zařízení č. 1 až 4, které jsou na závodě Sever. Zde jsem prováděl 

údržbu těžních strojů. Práce jsem zpravidla prováděl pod dozorem zkušeného elektrikáře, protože 

jsem neměl příslušnou kvalifikaci. 

 

2.1 Těžní stroje na dole ČSM 
 

Na dole ČSM je 7 těžních strojů. Z toho TS č. 1 až 4 na závodě Sever a TS č. 5 až 7 na závodě Jih. 

TS č. 1 a 2 jsou na vtažné jámě a slouží pro dopravu mužstva a materiálu, oba mají dvě nádoby se 

čtyřmi etážemi. TS č. 1 jezdí po páté patro a TS č. 2 až na sedmé patro. TS č. 3 a 4 jsou na výdušné 

jámě budovy skipu a slouží k dopravě uhlí z násypné stanice (pod pátým patrem v hloubce -950m) 

na výsypnou stanici (nad povrchem +20m). Hornina ze závodu Jih se převáží v podzemí vlaky a 

těží se pomocí TS č. 3 a 4. TS č. 5 je na vtažné jámě a je obdobný jako TS č. 2. TS č. 6 je 

na výdušné jámě a má dvě nádoby větších rozměrů, rozdělené na dvě etáže, vhodné k dopravě 

rozměrnějších břemen, jezdí po páté patro. Oba slouží jak pro dopravu mužstva tak i materiálu. 

TS č. 7 je celý umístěn v dole a to na pátém patře. Slouží k dopravě mezi 5. a 7. patrem. Jako 

jediný nemá Ward-Leonardovo soustrojí, těžní motor je řízen tyristory. Má jen jednu nádobu 

(kontejner) větších rozměrů pro dopravu rozměrných materiálů. Místo druhé nádoby má použito 

protizávaží. 

 

Obr. 1 Těžní věž a skipová budova 

Zdroj: http://www.okd.cz/cz/o-nas/kde-pusobi-okd/dul-csm/ 
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2.1.1 Těžní stroj bubnový 

 

Těžní stroj bubnový má zpravidla dva bubny. Jeden, který je pevný, pevně spojen s těžním 

motorem a druhý volný, spojen přes spojku. Jeho výhodou je možnost překládání dopravních 

nádob. To je vhodné pro dopravu jen mezi patry, když je zapotřebí dvojčinně dopravovat materiál 

nebo lidi. Lana jsou natočena na bubnech, a to tak, aby v jednom směru otáčení se z jednoho bubnu 

lano odvíjelo a na druhý naopak navíjelo. Jako pohon je použit málo otáčkový stejnosměrný motor. 

Tento motor je součástí Ward-Leonardova soustrojí. Takto jsou řešeny TS č. 1, 2, 5. 

Ward-Leonardovo soustrojí se skládá z asynchronního motoru, dynama a stejnosměrného motoru. 

Soustrojí jsou o různém výkonu od 2MW do 3MW. 

Asynchronní motor je kroužkový a rozbíhá se přes kapalinový spouštěč. Po rozběhu se rotor 

pomocí krátkospoje vyzkratuje a odpojí se kapalinový spouštěč. Kdyby se AS motor připojil přímo 

na síť, tak by z důvodu velkého záběrového proudu vybavily ochrany. AS motor je připojen na síť 

IT 6kV. Dynamo je přímo spojeno kotevním obvodem s těžním motorem. Regulací buzení dynama 

a to polaritou i velikostí proudu se mění kotevní proud. Tím se plynule mění otáčky těžního 

motoru. Těžní motor je cize buzený. Budící proud těžního motoru je při chodu 100%, při zabrzdění 

klesá na 50% jmenovité hodnoty.  

Těžní motor může být také napájen pomocí tyristorového měniče. Takto je řešen TS č. 7. 

Tyristorový měnič přímo přemění střídavé napětí na stejnosměrné. Tyristorový měnič je řízen 

příslušnou elektronikou, která umožňuje měnit velikost proudu dle potřeby.  

Tyristory mají v klidu minimální spotřebu, což je úspornější oproti Ward-Leonardovu soustrojí, 

kde je pořád v chodu AS motor, který vykazuje stálou spotřebu elektrické energie. 

 

             

Obr. 2 Schéma Ward-Leonardova soustrojí   Obr. 3 Schéma těžního motoru napájeného 

tyristorovým měničem 

Legenda: 

 1 – Asynchronní motor 

 2 – Dynamo 

 3 – Těžní motor 

 4 – Tyristorový měnič  
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Obr. 4 Schéma dvojbubnového těžního stroje 

Zdroj: http://www.hornictvi.info/prirucka/technika/tezba.htm 

 

2.1.2Těžní stroj s třecím kotoučem 

 

Těžní stroj s třecím kotoučem se skládá z třecího bubnu, který je v drážkách vyložen pryžovým 

obložením. Přes něj je volně položeno lano. Pro zlepšení plochy dosedající na kotouč je zde 

na jedné větvi odtlačná lanovnice. Na laně jsou zavěšeny těžní nádoby. Pro vyrovnání hmotnosti 

lan jsou zde ještě vyrovnávací lana, která jsou připevněny ze spod nádob. Těžní stroj má čtyři lana 

hlavní, dvě točivé na pravou a dvě na levou stranu, toto zvyšuje stabilitu nádob. Větší počet lan 

snižuje zatížení na lano, tudíž postačuje menší průřez lana a tím se snižuje i průřez kotouče. Stroj 

má tři vyrovnávací lana, která volně visí. V přepadu mezi vyrovnávacími lany je dřevěná kláda a 

při případném zamotání lan by došlo vyrvání klády ze své polohy, to by zachytila signalizace a 

zastavila by stroj. Metr délky hlavních lan má stejnou hmotnost, jako metr lan vyrovnávacích.  

Umístění je zpravidla ve věžových strojovnách. Jsou vhodné pro dvojčinnou těžbu. Má velké 

užitné zatížení oproti stejně výkonnému těžnímu stroji bubnovému. Nejčastější uplatnění je 

na těžních dvojčinných skipových automatech. Ale dobře zvládají také dopravu osob nebo 

materiálu, záleží na dopravní nádobě.  
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Legenda: 

1 – těžní motor 1 

2 – těžní motor 2 

3 – třecí kotouč 

4 – odtlačená lanovnice 

5 – těžní nádoba 

6 – dřevěná kláda 

7 – hlavní lana 

8 – vyrovnávací lana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Schéma těžního stroje s třecím kotoučem 

 

U TS č. 6 je pohon řešen jedním WL soustrojím o výkonu 1MW. 

U TS č. 3 a 4, které slouží k těžbě uhlí, je pohon řešen dvěma WL soustrojími zapojenými do série 

o výkonu 2 x 2MW. Řízení je obdobné jako u jednoho WL soustrojí. Má však drobné úpravy, 

způsobené dvojicí současně ovládaných soustrojí. Pohon třecího kotouče je tvořen dvěma 

pomaloběžnými stejnosměrnými motory a dvěma dvojicemi AS motoru a dynama, přičemž lze 

jedna či druhá pomocí přepojovače vypojit z kotevního obvodu a vypnout. To má za důsledek, že 

dodávaný výkon je maximálně poloviční a pohon může jet maximálně poloviční rychlostí. 

Výhodou je, že stroj může jet, i když se na jednom z dynam stane porucha nebo se na něm provádí 

údržba. 

Všechny motory jsou cize chlazeny a jsou zde olejová čerpadla pro ložiska.  

Toto je jenom silová část. Pro správnou funkčnost a dopravu je zapotřebí, také spousta ochran, 

signalizačních a dorozumívacích zařízení. Zpravidla dle vyhlášky č. 415/2003 Sb., kterou se 

stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

svislé dopravě a chůzi. 
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Obr. 6 Schéma dvou Ward-Leonardových soustrojí zapojených do série 

 

2.2 Prohlídky a údržba elektrických částí těžního zařízení 
 

Prohlídky jsem prováděl dle rozpisu, kde bylo stanoveno, o jakou prohlídku se jedná a jaké úkony 

bude nutno provést.  

Níže je uvedena část vyhlášky 415/2003 Sb., která se zabývá touto problematikou. Vyhláška je 

psána obecně pro různé typy těžních strojů. Proto se některé body údržby mohly u určitých strojů 

vynechat. 

 

2.2.1 Intervaly prohlídek 

 

Těžní stroj s příslušenstvím musí být kontrolován:  

a) denně elektrická část těžního stroje, s přezkoušením funkce brzd, provedením statické zkoušky 

brzd při nejnepříznivější poloze zatížené dopravní nádoby a přezkoušením funkce koncových 

vypínačů při rychlosti do 0,5m.s
-1

, 

b) jednou za týden v rozsahu podle písm. a) rozšířeném o přezkoušení funkce řididla jízdy a 

zařízení pro kontrolu programové a přejezdové rychlosti,  

c) jednou za dva měsíce v rozsahu podle písm. b) rozšířeném o přezkoušení funkce nezávislého 

zařízení brzdového stroje (II. nezávislý okruh vybavení pojistné brzdy),  

d) jednou za rok v rozsahu podle písm. c) rozšířeném o podrobnou prohlídku elektrické části 

těžního stroje spojenou s přezkoušením ostatních zabezpečovacích prvků těžního stroje podle 

provozní dokumentace.  

 

2.2.1.1 Denní prohlídka 

 

Při denní prohlídce musí být kontrolováno:  

a) úplnost a stav ochranných a pracovních pomůcek (záchranný hák, zkoušečka VN, rukavice 

apod.),  
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b) chod elektrických strojů, komutace stejnosměrných strojů (zda nejiskří, neopalují se kartáče, 

nečerní, případně nerýhují komutátor), teplota a chvění strojů,  

c) činnost všech elektrických přístrojů u těžního stroje na řídicím pultu, včetně zařízení 

pro optickou kontrolu ustavení dopravních nádob, na rozvaděčích, jiskření relé při spínání,  

d) spouštěč motoru (stav hladiny elektrolytu), jeho funkce při řízení otáček,  

e) dotyková deska řídidla (dosedací běžce, podle potřeby promazání tukem),  

f) správné působení kontrolních a měřicích přístrojů  

g) u automatických těžních strojů provést kontrolu funkce řízení těžního stroje dle návodu 

výrobce,  

h) nevýbušné závěry elektrického zařízení,  

i) stav VN spínačů,  

j) u odporníků zahřívání odporů, spojů a utažení stahovacích šroubů,  

k) provoz transformátorů, tlumivek, rychlovypínačů a chlazení statických měničů těžních strojů,  

l) funkci koncových vypínačů ve volné výšce nebo na hloubkoměru.  

 

2.2.1.2 Týdenní prohlídka 

 

Týdenní prohlídka se provádí v rozsahu denní prohlídky, avšak podrobněji, při níž se musí provést 

též:  

a) zbavení všech elektrických strojů prachu a nečistot vysáním nebo vyfoukáním, kontrolovat, zda 

se nedostalo mazadlo z ložisek do vinutí.  

b) u motoru dbát, aby plocha sběrných kroužků byla rovná a hladká (sběrné kartáčky musí 

spolehlivě dosedat po celé ploše). Tlak pružin na kartáčky musí být seřízen tak, aby byl 

stejnoměrný. Při týdenních prohlídkách je nutno sledovat správnou délku kartáčků. 

Pro zabrušování kartáčků lze používat pouze jemného skelného papíru. Pro celé obsazení 

kartáčků na sběrných kroužcích smí být používáno pouze kartáčků stejných jakostí a vlastností. 

U kapalinových spouštěčů podle potřeby doplnit vodu s přídavkem sody, u olejového spouštěče 

olej. Spouštěcí odpory chlazené vzduchem prohlédnout, nejsou-li poškozené a dotáhnout 

všechny spoje. Zkontrolovat všechny kovové součásti, jsou-li řádně připojeny na ochranné 

uzemnění. U spouštěcí automatiky kontrolovat její funkce.  

c) u stejnosměrných strojů (řídicí dynama, budiče, těžní motor, případně tachodynama) 

prohlédnout komutátor a sběrací ústrojí. Uhlíky musí při chodu stroje ležet na komutátoru 

klidně, nesmějí poskakovat ani přečnívat přes hrany komutátoru a hlavně nesmějí jiskřit. 

Výměna opotřebených nebo vadných kartáčků. Musí se odstranit prach z uhlíků usazený mezi 

lamelami. Všechny závady na sběracím ústrojí musí být odstraněny. Nutno provést prohlídku 
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jističe, spouštěče a ostatních přístrojů (měřicích, regulačních, ochranných). Ochranné uzemnění 

zkontrolovat obdobně jako u asynchronních motorů. Provést kontrolu napětí tachodynama 

za chodu těžního stroje,  

d) u rotačních strojů provést rovněž prohlídku ložisek (doplňování oleje, kontrola těsnění, případně 

vyčištění, aby olej nevnikal do vinutí a neznečišťoval komutátor a okolí stroje), prohlídku 

spojky (vložky, zajištění, dotažení šroubů), prohlídku ochranných krytů,  

e) prohlédnout stav kontaktů na desce řídicího přístroje a dotekové běžce. Běžce musí spolehlivě 

dosedat po celé ploše na kontakty. Tlak pružin běžců musí být stejnoměrně rozdělen. Kontakty 

na desce řídicího přístroje musí být stejně vysoké a mazány speciálním mazadlem. Mazání musí 

být prováděno ve slabé vrstvě. Přemazání kontaktů způsobuje vytvoření oblouku a proudových 

rázů ve stroji,  

f) provést vizuální kontrolu stykačů, jističů a relé, jejich kontaktů, kontrolu přístrojů u pultu 

strojníka (vadné části opravit nebo vyměnit). Nutno přezkoušet správnost funkce stykačů, zjistit 

stav kontaktů a podle potřeby je upravit, zejména odstraňovat navařené kuličky a opáleniny 

z rozprášené mědi ze všech částí stykačů i ze zhášecích komor. Úpravu kontaktů je možno 

provést jemným pilníkem a vše řádně očistit,  

g) prohlédnout elektromotorické brzdy (podle potřeby upravit a seřídit kontakty),  

h) zkontrolovat předepsané náležitosti:  

ha) výstražné a jiné tabulky (o obsluze, návod první pomoci při úrazu elektrickým proudem 

apod.),  

hb) pracovní pomůcky (zkoušečka napětí VN, spínací tyče apod.),  

hc) hasicí prostředky,  

hd) ochranné pomůcky (záchranné háky, pryžové rukavice apod.),  

i) přezkoušet řididlo jízdy ověřením, zda rozjezd a dojezd je plynulý, povolená rychlost je 

udržována v rozsahu + 10 %, přejezdová rychlost nepřesahuje předepsanou hodnotu. 

Přezkoušení musí být provedeno pro povolenou rychlost při těžbě i při jízdě v obou směrech 

podle pracovního postupu vypracovaného příslušnými techniky pověřenými dozorem na těžním 

zařízení,  

j) u těžních strojů, jež nejsou vybaveny řídidlem jízdy a jsou vybaveny jen zařízením 

pro zabezpečení přejezdové rychlosti, musí být ověřena úmyslným zvýšením přejezdové 

rychlosti funkce tohoto zařízení. Přezkoušení nutno provést pro oba směry a dopravní nádoby 

smí být prázdné,  

k) seřídit a vyčistit koncové vypínače na hloubkoměru a vyčistit koncové vypínače ve volné výšce,  

l) provést kontrolu automatického řízení těžního stroje dle návodu výrobce,  

m) provést kontrolu funkce zařízení pro ovládání změny polohy zařízení proti tvoření smyček 

vyrovnávacího lana v jámové tůni,  
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n) provést kontrolu funkce zařízení pro hlídání průvěsu těžního lana u bubnových těžních strojů,  

o) provést kontrolu funkce zařízení pro hlídání hladiny propadu v jámové tůni u skipových těžních 

zařízení,  

p) provést kontrolu funkce elektrické části registračního zařízení.  

 

2.2.1.3 Dvouměsíční prohlídky 

 

Dvouměsíční prohlídky se provádí v rozsahu týdenní prohlídky, avšak podrobněji, při níž se musí 

též:  

a) prohlédnout a seřídit držáky kartáčků,  

b) prohlédnout a seřídit koncové spínače, potenciometry, elektromagnetické ventily, padáčková 

relé apod.,  

c) očistit kroužky a dotáhnout spoje odporů regulačních a spouštěcích,  

d) vyčistit a seřídit kontakty hloubkoměru,  

e) prohlédnout, seřídit a odzkoušet automatické řízení těžního stroje dle návodu výrobce,  

f) přezkoušet zařízení pro kontrolu programové a přejezdové rychlosti dle návodu výrobce,  

g) prohlédnout v koncových stanicích a v jámě:  

ga)  magnetické a mechanické spínače a magnety (očištění, dotažení, upevňování šroubů 

atd.),  

gb) rozvaděče relé a stykače včetně vyčištění,  

gc) automatické a ruční řízení násypné a výsypné stanice,  

h) přezkoušet funkci jednotlivých prvků bezpečnostního obvodu těžního stroje s ručním i 

automatickým řízením  

i) proměřit izolační stav určených elektrických zařízení včetně přívodních vedení,  

j) zkontrolovat stav elektrické části registračního zařízení.  

 

2.2.1.4 Roční prohlídka 

 

Při roční prohlídce elektrické části těžního stroje s příslušenstvím musí být provedena prohlídka 

jednotlivých částí zařízení v rozsahu dvouměsíční prohlídky s jejich případným rozebráním a 

vyčištěním. Patří sem:  

a) seřízení koncových a pracovních poloh přístrojů,  

b) kontrola a dotažení veškerých šroubových spojů (svorkovnice, přípojnice),  

c) prohlídka veškerých přívodních vodičů, kontrolních měřících přístrojů a jejich upevnění,  



13 

 

d) kontrola a vyčištění točivých elektrických strojů při otevřených krytech, měření vzduchové 

mezery, ošetření kroužků, komutátorů a ložisek,  

e) kontrola vypínačů VN včetně přezkoušení funkce ochrany (nulové a nadproudové cívky) a 

stavu kontaktů. Tato kontrola musí být provedena rovněž po každém zkratu,  

f) kontrola tlaku kontaktů u stykačů, tlaku kartáčků na komutátor nebo kroužek, případně jeho 

seřízení,  

g) podrobná prohlídka všech řídících spínačů a tlačítek, koncových vypínačů, odstředivého 

vypínače atd.  

h) kontrola nastavení ochranných relé a správného osazení pojistek,  

i) proměření izolačního odporu strojů, přístrojů a vedení,  

j) proměření odporů pracovního a ochranného uzemnění a jednotlivých zemničů,  

k) kontrola elektrických rozvaděčů  

l) revize rychlovypínačů, tlumivek a rozvaděče statického měřiče u těžních strojů napájených 

ze statického měniče,  

m) prohlídka a promazání všech pohonů ventilátorů chlazení těžního motoru, případně měniče. [4] 

 

2.3 Kontroly a opravy 
 

Na praxi jsem vykonával spoustu různých činností. Náplní mé práce bylo kontrolovat a popřípadě 

odstranit závady na osvětlení, dorozumívací technice, signalizaci atd.  

V další části této práce budou úkoly popsány konkrétně. 

 

2.3.1 Údržba osvětlení 

 

Kontrola osvětlení byla nutná a dalo by se říci, že i velmi častá, jelikož vlákna žárovek se velmi 

často přetavily. Tyto neduhy byly zapříčiněny častým chvěním. V síti vznikaly také napěťové 

špičky zapříčiněné rozběhem velkých motorů, jako je například asynchronní motor WL soustrojí. 

Kontrola byla prováděna v budově strojovny vtažné jámy, v samotné věži na všech patrech 

(od ohlubně až k lanovnicím). Taky v budově skipu na všech podlažích. Někdy nastával problém, 

protože určitá místa byla s nebezpečím výbuchu, takže před započetím a v průběhu práce se musela 

měřit interferometrem koncentrace metanu. 

Opravám neušlo ani noční osvětlení, které nasvětlovalo skipovou budovu a těžní věž. Osvětlení 

zajišťovaly výbojky vyšších výkonů od 500W do 2kW. Při kontrole byla v jednom světle nalezena 

voda, která byla příčinou nefunkčnosti. Světlo se muselo demontovat, opravit, vyčistit a poté znovu 

namontovat na střechu strojovny. 
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Na začátku prosince vlivem nepříznivého počasí přestala svítit část neonového nápisu na střeše 

skipové věže. Ke zjištění příčiny poruchy bylo zapotřebí vylézt na střechu a prozkoumat zařízení. 

Nápis přestal svítit z důvodu spálení několika vysokonapěťových transformátorů. Následně 

proběhla výměna spálených kusů. Ke konci února přestal svítit jeden světelný okruh. Při kontrole 

bylo zjištěno, že vysokonapěťový transformátor je v pořádku. Porucha se nacházela v jedné 

z neonových trubic, které jsou zapojeny v sérii. Tedy poruchou jedné trubice přestane svítit celá 

část nápisu.  

 

2.3.2 Údržba signalizace 

 

Aby mohl strojník správně řídit stroj, má k dispozici mnoho různé signalizace, aby věděl, kde se 

dopravní nádoba nachází. Má například hloubkoměr, magnetické kontakty, které slouží ke zjištění, 

zda dopravní nádoba je nad, pod anebo v úrovni. Čidla se museli pravidelně přezkušovat a udržovat 

čistá a funkční. 

Další signalizace pro dorozumívání mezi nárazišti a strojníkem je návěst. Což je zvukový nebo 

světelný pokyn pro provedení požadovaného úkonu. Návěstí je více druhů, a to podle úkolu. Každý 

bezpečnostní uzávěr má jinou barvu a nápis pro snadnou orientaci. 

 

Tab. 1 Barevné rozlišení návěstí 

Návěstí Barva 

rázové návěstí bílá 

přímé návěští "Stůj" 
červená 

havarijní tlačítko "STOP" 

součtové návěští zelená 

optické návěští z nástupních plošin černá 

 

Zařízení důlní signalizace je napájeno 110V střídavými v soustavě IT, u kterého se pravidelně 

proměřoval izolační stav. 

Mým úkolem bylo udržovat nevýbušné uzávěry v pořádku. Prováděl jsem například promazání 

páky signalizace, opravení poškozeného nátěru a vyměnění prasklé žárovky. 

K fonickému dorozumívaní slouží telefony, a to klasické podnikové napájené z telefonní ústředny. 

Dále telefony s místní baterií, které jsou nezávislé na ostatních napájecích sítích. Slouží 

k dorozumívání na daném těžním stroji, a to od strojníka po poslední patro. Kvůli nezávislosti jsou 

napájeny z baterek, které bylo čas od času třeba vyměnit. Také bylo zapotřebí čistit sluchátka, 

případně vyměnit nefunkční sluchátko za funkční a poté ho v dílně opravit. 

Pro dorozumívání z klece slouží VF návěst. Ta přenáší signál bezdrátově a jako anténu využívá 

lano. U lanovnic je přijímací anténa. Od ní se vede signál koaxiálním kabelem až 
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do vyhodnocovací jednotky. Setkal jsem se s dvěma typy a to VF SK4, která podporuje jen signál. 

A VF SK5 podporující i fonické dorozumívaní, ta je namontovaná pouze na TS č. 3 a 4. I zde jsou 

jako zdroj použity baterie, které se musely měnit. Také se musela ověřovat funkčnost 

VF signalizace ze všech etáží v kleci.  

Při jedné kontrole byla zjištěna závada, tedy že byla poškozená krabice u příjicí antény u lanovnic, 

kterou bylo zapotřebí následně vyměnit.  

Po zkracování lan na TS č. 2 byl špatně upevněn vlnovod na pravé těžní nádobě (kus lana mezi 

vysílačem VF a hlavním lanem), tak jsem ho na střeše klece upevnil lépe. 

 

2.3.3 Údržba ochran a bezpečnostního obvodu 

 

Bezpečnostní obvod má spoustu bezpečnostních prvků. Bezpečnostní obvod se liší podle typu 

těžního stroje. U všech strojů jsou ochrany typu nadproudové relé (jsou dvě nastavené blízko 

u sebe), proti zkratu, výpadku napájení, nefunkčnosti olejového čerpadla, přehřátí apod., které 

hlídají správný chod těžního stroje. Taky i ochrany zdali nádoba není moc vysoko nebo nízko 

v jámě, k tomu slouží koncové snímače a tůňový snímač. Při jízdě se hlídá přejezdová, maximální 

rychlost. Stroj dobržďuje podle dojezdové křivky, když tak neučiní strojník sám. To je důležité, 

když stroj jezdí v automatickém režimu. 

Na skipu jsou čidla v násypné a výsypné stanici, která signalizují, zdali je proces hotov a může-li 

stroj pokračovat v chodu. 

Já jsem pomáhal na TS č. 1 při opravě koncového spínače, který zůstal ve vybavené poloze. 

Oprava spočívala v tom, že jsme vyjeli na střeše dopravní nádoby k vypínači, který jsme vyčistili a 

promazali a pak zase fungoval tak jak má. 

Jindy byl problém po týdenních prohlídkách s najetím AS motoru, po rozběhu při zkratování rotoru 

vybavovala ochrana nadproudu opakovaně. Situace byla vyřešená zvýšením roztoku sody 

v kapalinovém spouštěči, takže při zkratování rotoru už netekl tak zvýšený proud. 

Také se jednou stalo to, že upadl drát od kontaktu na stykači spínající buzení. Problém musel být 

vyřešen co nejrychleji, protože v kleci byli lidé. A proto se prozatímně připojily jiné dráty, aby 

strojník mohl mužstvo vyvést na povrch, a pak následně jsme stykač plnohodnotně opravili. 

 

2.4 Inovace 
 

V průběhu mé praxe byly prováděny i inovace stávajícího zařízení jako např. byl zprovozněn nový 

tachograf a výměny VN vypínače.  
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2.4.1 Tachograf 

 

Z důvodu zlepšování pracovního postupu a bezpečnosti, se mají do bezpečnostního obvodu zařadit 

i nové tachografy na všech těžních zařízeních. Ty slouží k zaznamenávání množství informací jako 

např. počet návěstních signálů, stav koncových vypínačů, rychlost a směr jízdy, velikost kotevního 

proudu, stav brzd atd. Tyto hodnoty se ukládají do paměti.  

Při jakékoli nehodě pak lze následně určit, kde nastala chyba. 

Pro tachograf bylo nutné natáhnout několik signálních i obyčejných kabelů, od těžního motoru, 

ostatních stykačových polí a kabiny strojníka. Kabely byly ukládány do kabelových lávek. Jelikož 

napěťové úrovně byly různé (220V~, 220V=, 110V~, 24V~, 24V=), bylo nutné tyto kabely připojit 

přes relátka a tím sjednotit napěťové úrovně. 

Získané hodnoty zpracovává průmyslový počítač, který je připojen přes rozhraní RJ45 ke stolnímu 

počítači, na kterém je grafické rozhraní a slouží k optické signalizaci stavu TS. 

 

2.4.2 Šesti kilovoltový vypínač 

 

V lednu 2011 proběhla výměna 6kV vypínače od asynchronního motoru na TS č. 2. Starý 

máloolejový vypínač byl vyměněn za vakuový.  

Má práce spočívala v navrtání kotev pro ukotvení. Dále jsem musel utěsnit podlahu kolem 6kV 

kabelů. Nejdříve jsem ze speciální nehořlavé desky nařezal menší destičky a těmi jsem vyložil 

požadovaný otvor. Poté jsem na desky nanesl nehořlavý tmel. Při této práci musel být přívodní 

kabel odpojen na rozvodně a zkratován. 
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3. Znalosti a dovednosti získané, uplatněné a scházející v průběhu 

odborné praxe 

 

3.1 Znalosti a dovednosti získané a uplatněné 

 

V průběhu odborné praxe jsem uplatnil především své znalosti získané na vysoké škole a to 

z předmětů Elektrické stroje a Elektrické přístroje. Uplatnil jsem, ale i vědomosti ze všech 

ostatních předmětů. Díky tomu mi nedělalo potíže pochopit určité souvislosti mezi stroji. 

V průběhu odborné praxe jsem získal mnoho praktických dovedností, a to od opravy zásuvek, 

údržby a výměny osvětlení až po orientaci v technické dokumentaci. Dále jsem se seznámil 

s motory velkých výkonů, jejich údržbou, s kterými jsem se dříve nesetkal. V průběhu praxe jsem 

studoval bezpečnostní předpisy, abych se dozvěděl, jak zadané pracovní úkony bezpečně 

vykonávat. 

 

3.2 Znalosti či dovednosti scházející 

 

Z počátku praxe jsem měl nedostatky v oblasti těžních strojů, které jsem postupem času získával. 

Neměl jsem konkrétní představu, jak těžní stroje fungují, ani z jakých částí se skládají. 

Nedostatky, které jsem měl, nebyly závažné. Přesto mi vždy byl předem vysvětlen postup práce, 

kterou jsem měl vykonat, a také mi byla ukázána na příkladu. 

Jako podstatný nedostatek bych označil to, že jsem neměl osvědčení podle vyhlášky 50/1978 Sb., 

o způsobilosti v elektrotechnice podle §5 nebo §6. Z toho důvodu jsem musel všechny svěřené 

úkoly vykonávat pod dohledem pověřené osoby. Toto jsem vnímal jako omezení a mohu jen 

doporučit, aby VŠB-TUO umožnila studentům toto osvědčení získat i v rámci studia. 
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Dosažené výsledky a jejich celkové zhodnocení 

 

Odbornou praxi jsem vykonával u společnosti OKD, a.s. na dole ČSM v úseku těžních strojů. 

V průběhu celého akademického roku 2010/2011 v rozsahu padesáti směn. Takto zaměřenou praxi 

jsem si vybral proto, abych získal další znalosti a dovednosti v oboru elektrotechniky a 

elektroenergetiky. Zároveň jsem získal informace v oblasti těžby uhlí a jeho následné úpravy. 

U prováděných úkolů neuvádím časovou náročnost. Protože určité úkony jsem prováděl opakovaně 

a pokaždé trvaly různou dobu. Závady, které se naskytly na těžním stroji, bylo zapotřebí opravit 

co nejrychleji. Naopak u takového fasování nového materiálu nebylo zapotřebí, aby bylo 

provedeno v nejkratším čase. 

Pro zastávání funkce elektroúdržbáře u těžních strojů, na kterou by nastoupil řadový elektrikář, je 

třeba splňovat kritéria, kterými jsou znalost předpisů a roční praxe na daném typu stroje. Po tomto 

zapracování musí zaměstnanec složit zkoušky ze znalostí, které jsou potřebné pro výkon této 

funkce. Já jsem tuto funkci zastával bez patřičného vzdělání, ale postupem času jsem se 

se zařízením seznamoval, učil a pomáhal, jak bylo v mých silách. 

Tato praxe byla pro mne dobrou zkušeností pro ověření teoretických znalostí nabytých 

z vysokoškolského studia a jejich uplatnění v praxi. Především jsem si zdokonalil praktické 

znalosti z oblasti těžních strojů, tzn. že jsem poznal motory různých typů, stykače, vypínače apod. 

Na praxi jsem se snažil, co nejrychleji začlenit se do kolektivu spolupracovníků, abych jim byl 

co nejvíce nápomocen. 

Odbornou praxi bych označil za velmi užitečnou, poněvadž jsem měl možnost nahlédnout 

do skutečného provozu. Zjistil jsem, jak to v takovém podniku vypadá. Určitě je to pro mě dobrá 

životní zkušenost do budoucna. 
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