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Abstrakt 

Rád bych �tená�i p�edstavil povrchový lom, procesy v n�m a užívanou t�žkou techniku. Provedu 
klasifikaci tohoto prost�edí lomu, rozd�lím elektrická za�ízení dle jejich odolnosti v��i vn�jším 
vliv�m.  

Popíši elektrické p�ístroje a nezapomenu ani na asynchronní motory, které se na strojích vyskytují 
v hojné mí�e s mnoha r�znými výkony. Rovn�ž proberu základní fakta o napájecí síti. S tím je 
potažmo spojen i proces spoušt�ní – p�ipojení za�ízení k elektrické síti. 

Po vysv�tlení technické �ásti za�nu s problematikou legislativy. Proberu zákony a vyhlášky s vazbou 
na elektrická za�ízení a jejich údržbu, na niž se pak soust�edím. Popíši základní zásady pro údržbu a 
její návaznost na kontroly. 

Na záv�r vyhodnotím, nakolik p�edpisy vyhovují praxi, kde by se daly zlepšit �i upravit tak, aby 
vyhov�ly nárok�m v reálných podmínkách povrchového lomu a lidem zde pracujícím. 
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Abstract  

I would like to introduce the reader to the strip mine, the processes going on and to the heavy 
apparatus used. I will provide define conditions of strip mine a divide the apparatus in accordance to 
resistance to outside conditions. 

I write about electric apparatus and I do not even forget the induction motors which we are using in 
big numbers with many different outputs. I eve take you through the basic information on distribution 
network and influence of the starting process on said network.  

After explanation of the technical part I begin with the legislation issues. There are the stature books 
and regulations for the use and service of electric devices, which I concentrate on. I describe basic 
servicing methods and inspections.      

In the end I evaluate if the regulations are in correspondence with common practice, if there is a need 
to better them in accordance with demands of the real conditions of stripe mine and people working 
there. 
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Seznam použitých symbol� a zkratek 

C(F) – elektrická kapacita, jednotka Farad 
�BÚ – �eská bá�ský ú�ad 
�SN – �eská technická norma 
f(Hz) – frekvence, jednotka Hertz 
G(S) – elektrická vodivost, jednotka Siemens 
I(A) – elektrický proud, jednotka Ampér 
IP – International Protection 
IT – typ rozvodné sít�
L(H) – induk�nost, jednotka Henry 
M(N.m) – moment, jednotka Newton na metr 
max - maximální 
min - minimální 
n - jmenovitý  
n(ot/min) – otá�ky, jednotka po�et otá�ek za sekundu 
P(W) – elektrický výkon, jednotka Watt 
R(�) – elektrický odpor, jednotka Ohm 
s(%) – skluz induk�ního stroje 
s - sdružené 
T(s) – perioda/doba trvání d�je, jednotka sekunda 
t(s) – �as, jednotka sekunda 
U(V) – elektrické nap�tí, jednotka Volt 
�(m) – vlnová délka, jednotka metr 
vyp - vypínací 
x(m) – vzdálenost od po�átku, jednotka metr 
Z(�) – impedance, jednotka Ohm 
zap - zapínací 
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Úvod 
Tato práce byla vytvo�ena ve spolupráci s akciovou spole�ností Severo�eské doly se sídlem 
v Chomutov�. Ta se skládá ze dvou p�vodních podnik�: Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. 
P�edm�tem jejího podnikání je zejména t�žba, úprava a odbyt hn�dého uhlí a doprovodných surovin. 

Svou t�žební �innost spole�nost provozuje v Severo�eské uhelné pánvi. Doly Bílina jsou producentem 
nízkosirnatého t�íd�ného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují p�edevším 
energetické uhlí. Spole�nost ro�n� produkuje �ádov� 20 000 000 tun uhlí, �ímž zaujímá vedoucí pozici 
na trhu. [15] 

Na po�átku své práce se soust�edím na vlivy a kategorizaci prost�edí, následn� také na ochranu p�ed 
škodlivými vlivy. Vysv�tlím funkci lomu a podrobn� seznámím �tená�e s používanou technikou, 
zejména elektrickými motory a p�ístroji. 

Ve druhé kapitole se v�nuji p�echodnému jevu p�i spoušt�ní, coby asi nejzajímav�jšímu procesu 
z pohledu funk�ních stav�. 

Velkým tématem je legislativní rámec pro elektroúdržbu. Zjistím, jaká má Státní bá�ská správa 
pov��ení, jaká má práva a povinnosti a detailn�ji popíši, jaké nastavuje podmínky pro bezpe�ný 
provoz lomu.  

Nakonec shrnu zásady provád�ní údržby elektrických za�ízení na lomu.  
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1. Elektrická za�ízení a elektrické p�ístroje na povrchovém lomu 

1.1 Prost�edí 

Prost�edí povrchového lomu má svá specifika. Jde o jedno z nejnáro�n�jších prost�edí; p�ístroje a 
za�ízení jsou zde vystaveny nejr�zn�jším pov�trnostním vliv�m, jako jsou široký rozptyl pracovních 
teplot, výskyt vody, chemicky agresivních látek, prachu, vibrací �i vystavení p�ímému slune�nímu 
zá�ení.  

Pro volbu správného elektrického p�ístroje �i za�ízení je d�ležité posouzení vn�jších vliv� odbornou 
komisí za ú�elem vytvo�ení protokolu o ur�ení prost�edí. Vn�jší vlivy se t�ídí do stup�� vn�jšího 
vlivu, které jsou mezinárodn� zna�eny dv�ma písmeny velké abecedy a �íslicí. 

První písmeno ozna�uje všeobecnou kategorii vn�jšího vlivu se t�emi možnostmi: 
A - prost�edí: vliv na prost�edí nebo prost�edím na elektrické za�ízení 
B - využití: uplatn�ní objekt� nebo jejich �ástí 
C - konstrukce budovy: provedení budovy a její fixace v okolí  

Druhé písmeno ozna�uje konkrétní druh nep�ízniv� p�sobícího vlivu. 

�íslice je t�ídou vlivu a vyjad�uje sílu daného vlivu. 

Význam jednotlivých písmen z pohledu p�sobení okolí na elektrické za�ízení: 
AA – vliv ovzduší, z pohledu teploty okolí 
AB – atmosférické podmínky v okolí z pohledu teploty a vlhkosti 
AC – respektuje nadmo�skou výšku 
AD – výskyt vody 
AE – výskyt cizích malých p�edm�t�
AF – výskyt korozívních nebo zne�iš	ujících chemických látek 
AG – mechanické namáhání, rázy 
AH – vibrace 
AJ – jiný zp�sob mechanického namáhání 
AK – výskyt rostlinstva nebo plísní 
AL – výskyt živo�ich�
AM – p�sobení z okolí na dané prost�edí 
AN – p�sobení slune�ního zá�ení 
AP – ú�inky zem�t�esení 
AQ – ohrožení bou�kovou �inností 
AR – pohyb vzduchu 
a tak dále. 

Je z�ejmé, že vliv� neblaze ovliv�ujících funkci a spolehlivost elektrických za�ízení je mnoho. 
Náro�nost výroby za�ízení schopného �elit všem vliv�m by byla vysoká a projevila by se v cen� pro 
koncového uživatele. Proto je výhodn�jší elektrickým p�ístroj�m a za�ízením ve zhoršených 
pracovních podmínkách dodat pat�i�né ochranné krytí. [2] 
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1.2 Krytí 

Krytí je konstruk�ní opat�ení, které poskytuje ochranu p�ed dotykem s živými a pohybujícími se 
�ástmi a zárove� poskytuje ochranu p�ed poškozením vniknutím cizích p�edm�t�, prachu a kapalin. 

Stupn� krytí jsou definovány normou �SN EN 60 529 Stupn� ochrany krytem z listopadu 1993 a 
nahrazující v celém rozsahu d�íve platné normy �SN 330330 Krytí el. za�ízení z 4/79 a �SN 345612 
Základní zkoušky krytí el. p�edm�t� z 6/66. 

Nová norma zachovává zp�sob ozna�ování stupn� krytí písmeny IP spolu se dv�ma �ísly a navíc 
zavádí další p�ídavná písmena A, B, C, D a dopl�ková písmena H, M, S, W, obojí jako nepovinná. [1] 

[2]

Tabulka 1: Význam jednotlivých stup�� ochrany p�ed vniknutím vody [2] 
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Tabulka 2: Význam jednotlivých stup�� ochrany p�ed vniknutím pevných t�les [2] 

Stupn� ochrany p�ed dotykem nebezpe�ných �ástí udávané p�ídavným písmenem: 
A - Chrán�no p�ed dotykem h�betem ruky - sonda dotyku je koule o pr�m�ru 50 mm. 
B - Chrán�no p�ed dotykem prstem - �lánkový zkušební prst o pr�m�ru 12 mm a délky 80 mm. 
C - Chrán�no p�ed dotykem nástrojem - sonda dotyku o pr�m�ru 2,5 mm a délky 100 mm. 
D - Chrán�no p�ed dotykem drátem - sonda dotyku o pr�m�ru 1 mm a délky 100 mm. 

Dopl�ková písmena: 
H - Za�ízení vysokého nap�tí. 
M - Zkoušeny škodlivé ú�inky vniklé vody, jsou-li pohyblivé �ásti za�ízení v pohybu (nap�. rotor 

to�ivého stroje). 
S - Zkoušeny škodlivé ú�inky vniklé vody, jsou-li pohyblivé �ásti za�ízení v klidu (nap�. rotor 

to�ivého stroje). 
W - Vhodné pro použití za stanovených pov�trnostních podmínek. Krytí je dosaženo dodate�nými 

ochrannými vlastnostmi nebo metodami. [1]

1.3 Povrchový lom 

Volba t�žit nerostné suroviny povrchovým zp�sobem p�ichází na �adu za podmínky, že ona žádaná 
surovina se nachází na povrchu (písek) nebo v malé hloubce pod povrchem, kde by hlubinným 
zp�sobem nebyla možná nebo byla ekonomicky nevýhodná. 

V p�ípad� lomu Doly Nástup Tušimice se uhlí nachází v hloubce cca 90 m, v n�kterých partiích 
vystupuje daleko výše, t�eba jen 10 m pod povrch, v p�ípad� lomu Doly Bílina je v hloubce p�ibližn�
200 m, kde se již pohybujeme na hranici výhodnosti této metody t�žby, obzvlášt� s ohledem na místní 
tvrdou horninu. 

Vznik povrchového lomu za�íná hloubením drážky do dostate�né hloubky. Tato drážka se pak 
optimáln� za�ne jedním sm�rem rozši�ovat a z druhé strany je zasypávána, p�i�emž dochází k poklesu 
terénu vlivem úbytku odt�ženého materiálu. 
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P�i povrchové t�žb� musíme nejd�íve odkrýt ornici a skrývku, pak vyt�žíme uhlí a prostor op�t 
zasypeme skrývkou a navezeme ornici – provede se rekultivace krajiny. 

Po naložení a odvozu ornice nákladními vozy p�ichází na �adu d�lní technika. Kolesové rypadlo t�ží 
skrývku a posílá ji po pasových dopravnících na zaklada� k založení na výsypku. 
Kolesové rýpadlo m�že t�žit materiál do omezené výšky (výška �ezu) a proto vzniká více skrývkových 
�ez� podle pot�eby celkové výšky skrývky. Pod odkrytou skrývkou se nachází uhlí, respektive prostor 
uhelného lomu, kde se, obdobným zp�sobem jako na skrývce, nasadí kolesová rýpadla k t�žb�
vlastního uhlí. 

Rýpadlo v uhelném lomu t�ží krom� vlastního uhlí také skrývkové �ásti. Doprava nat�ženého 
materiálu od rýpadel je �ešena dálkovou pásovou dopravou. Jedna dopravní cesta je pro dopravu uhlí 
k drti��m, druhá dopravní cesta slouží k odvozu skrývkových partií. 

1.3.1 Kolesové rýpadlo 

Jak napovídá název, úst�edním �lenem rýpadla je koleso s kore�ky. Kolesa rýpadel jsou pohán�na 
asynchronními elektromotory, d�íve kroužkovými a u nov�jších provedení nakrátko s napájením 
frekven�ními m�ni�i. Výkonové relace pohon� koles se pohybují od 315 kW až po nap�íklad 2x1000 
kW u skrývkových rýpadel. Rýpadla mají krá�ející (KU800) nebo housenicové podvozky. Sou�asný 
trend je používat housenicové podvozky na velkostroje všech velikostí. Pro napájení rýpadel je 
použito nap�tí 6 kV anebo u skrývkových 35 kV. 

1.3.2 Pásový dopravník 

Pásový dopravník se skládá z pohán�cí stanice, st�edních díl� a vratné stanice. 

Pohán�cí stanice se skládá z ovládací �ásti a pohonné �ásti. V ovládací �ásti je �ešena logika ovládání, 
�ízení a hlídání funkcí dopravníku.  

Dle pot�eby jsou použity r�zné ší�ky gumového pásu: 1200, 1800, 2000 a 2200 mm. Tomu je úm�rn�
dimenzován celý pásový dopravník. Na stanicích s užším pásem se užívají 3 elektromotory o 
výkonech 250 kW, na t�ch nejširších až 4 elektromotory o výkonech 1000 kW. St�ední díly jsou 
ocelová konstrukce osazená vále�ky s ložisky pro pohyb dopravníkového pásu. 

Vratná stanice je kladka, kde se pás otá�í p�es buben zp�t k pohán�cí stanici. Je uchycena kotvou 
v zemi proti posunu. Pokud jsou pasové dopravníky v sérii, je na vratnou stanici rovn�ž p�esypáván 
materiál z p�edchozí pohán�cí stanice. Sou�ástí vratné stanice jsou senzory hlídání vychýlení pásu �i 
jeho nabalení. 

1.3.3 Zaklada�  

Zaklada� slouží k rovnom�rnému zakládání skrývky. Klí�ovou vlastností je sou�asný b�h pásu i oto�e. 
Naopak pásové vozy mají oto� pouze k nastavení do pracovní polohy. 
Pokud je zapot�ebí materiál naložit na pás nebo vyložit z pásu mimo koncové body dopravníku, 
použije se shazovací nebo nakládací v�z. Oba typy voz� jsou nasazeny na kolejnicích st�edních díl� a 
je pot�eba je ukotvit. Shazovací v�z je napájen nap�tím 500V, nakládací v�z je bez napájení – nemá 
žádné elektrické vybavení. 
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1.4 Sít� IT 

Jsou nej�ast�ji použitými sít�mi v podmínkách d�lního provozu. Sít� IT musí být izolovány od zem�
nebo spojeny se zemí p�es dostate�n� vysokou impedanci. Toto spojení m�že být provedeno bu
 ve 
st�edním bodu sít�, nebo v um�lém st�edu. Um�lý st�ed m�že být p�ímo spojen se zemí, jestliže 
výsledná impedance nulové složky je dostate�n� vysoká. Jestliže st�ed sít� neexistuje, m�že se p�es 
impedanci se zemí spojit fázový vodi�. 

Norma �SN 33 2000-4-41 uvažuje dvojí provedení t�chto izolovaných sítí, a to bez vyvedeného 
st�edního vodi�e a s vyvedeným st�edním vodi�em. V pr�myslových rozvodech se však používá pouze 
první z nich.  

P�i první poruše izolace v IT nesmí na chrán�né �ásti vzniknout v�tší nap�tí než 50V a doba odpojení 
vadné �ásti se neomezuje. Neživé �ásti musí být uzemn�ny jednotliv�, po skupinách nebo spole�n�. 
Aby ochrana fungovala, musí být za�ízení uzemn�no, proto musí být spln�na podmínka: 

)1.1(/50 dA IR ≤ [9]

kde AR  je odpor zemni�e v�etn� uzem�ovacího p�ívodu a dI je poruchový proud p�i první poruše o 

zanedbatelné impedanci mezi fázovým vodi�em a neživou �ástí (kapacitní, svodový). 

Obrázek 1: IT sí� [9] 
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Nastane-li po první poruše porucha druhá, musí být pro odpojení od zdroje v p�ípad� druhé poruchy 
spln�na podmínka:  

)2.1(2/ aSS IUZ ≤ [9]

kde SZ  je impedance celé poruchové smy�ky složené z fázového i ochranného obvodu, aI  je proud, 

jímž se dosáhne odpojení v krátké povolené dob�, pokud ji lze uplatnit, nebo v dob� do 5 s. Delší doba 
do 5 s je povolena rovn�ž u za�ízení, která jsou upevn�na a umíst�na v zón� pospojování. SU  je 

sdružené st�ídavé nap�tí sít�. [9]

Tabulka 3: P�edepsané doby odpojení vadné sít� [9] 

doba odpojení (s) 
sdružené nap�tí (V) nevyveden st�ední vodi� vyveden st�ední vodi�
1000/580 0,1 0,2 
690/400 0,2 0,4 
400/230 0,4 0,8 
240/120 0,8 5 

1.5 Asynchronní motory 

Asynchronní motory, jinak také zvané induk�ní stroje, jsou univerzálním �ešením pohon� v rámci 
šachty, a	 už jde o pohony hlavní �i pomocné, s velkým �i malým výkonem.  
Trojfázový induk�ní motor je nej�ast�ji užívaným druhem induk�ního stroje. Využívá silového 
p�sobení statorového proudu a rotorového proudu. 

Trojfázový induk�ní motor je jednoduchý, spolehlivý s nízkými nároky na obsluhu a údržbu. Vyrábí 
se v širokém rozsahu výkon�, n�kolika watty po�ínaje a 20 MW kon�e s velmi širokým spektrem 
otá�ek od 10 do 100 000 ot/min. 
Asynchronní motor nakrátko je díky své konstruk�ní jednoduchosti nejužívan�jším motorem. 
V porovnání se stejnosm�rnými stroji vyniká jednoduchá konstrukce a prakticky bezúdržbový provoz 
asynchronních stroj�. Jejich rozší�ení je spojeno s rozvojem st�ídavých distribu�ních a napájecích sítí. 
Své užití mají p�edevším v neregulovaných pohonech s využitím jednoduchého spoušt�ní p�ímým 
p�ipnutím na sí	. Problém zde m�že zp�sobit vzniklý proudový náraz dosahující hodnot p�ti až 
sedminásobku jmenovitého proudu a velký odb�r jalového výkonu. Snaha o omezení záb�rového 
proudu a spln�ní požadavk� na regulaci vedla ke konstrukci speciálních stroj� s kroužkovým rotorem, 
�ímž zanikla hlavní výhoda jednoduchých asynchronních motor� s klecovým rotorem, pop�ípad�
stroj� více rychlostních umož�ujících za cenu v�tší složitosti statorového vinutí stup�ovitou regulaci 
otá�ivé rychlosti. 
Nové poznatky v oblasti výkonové elektroniky a regulace zcela vy�ešily problémy s kmito�tovým 
�ízením rychlosti asynchronních stroj�, které tak dnes získaly dominantní postavení i v oblasti 
regulovaných pohon� všeobecného použití. 
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1.5.1 Rozd�lení induk�ních motor�

Induk�ní motory mohou být rozd�leny 
1) dle statorového vinutí 

a) trojfázový, 
b) jednofázový (pro malé výkony), 

2) dle rotorového vinutí 
a) nakrátko 
b) kroužkový. 

Motor nakrátko má rotorové vinutí spojeno trvale nakrátko. Vinutí je zhotoveno z masivních ty�í, 
spojených po obou stranách vodivými kruhy. 

Kroužkový motor má na rotoru trojfázové vinutí. Za�átky vinutí jsou vyvedeny na t�i kroužky 
umíst�né na h�ídeli. Na kroužky dosedají uhlíkové sb�rací kartá�e, jejichž pomocí m�žeme do 
rotorového vinutí za�adit vhodný odpor a tím zmenšit záb�rný proud motoru nebo jeho otá�ky a zv�tšit 
záb�rný moment. 

1.5.2 Provedení asynchronních stroj�

Rozší�ení asynchronních stroj� napomohla jejich konstrukce vhodná pro sériovou výrobu. Vzhledem 
ke st�ídavému magnetování je celý magnetický obvod složen z plech�. V nej�ast�jším provedení je na 
rotoru klecové vinutí, vyrobené jako hliníkový odlitek, umíst�ný v neizolovaných drážkách. Sou�ástí 
odlitku bývají i rotorové ventila�ní lopatky. 

Obrázek 2: Klecové vinutí [6]

1.5.2.1 Popis trojfázového induk�ního motoru s kotvou nakrátko 

Hlavní �ásti motoru s kotvou nakrátko jsou: statorový svazek, statorové vinutí, kostra, rotor s klecí, 
ložiska, ložiskové štíty, ventilátor a statorová svorkovnice. 
Statorový svazek 1 tvo�i mezikruží, složené z dynamových plech� tlouš	ky 0,5 mm. Jeho vnit�ní 
obvod má drážky, ve kterých je uloženo trojfázové statorové vinutí 2, které po p�ipojení na 
trojfázovou sí	 vybudí tzv. to�ivé magnetické pole. Toto pole vytvá�í to�ivý moment motoru. 
Statorový svazek je zalisován v litinové kost�e 3, která dává motoru vn�jší tvar a umož�uje jeho 
p�ipevn�ní k základu. Popisovaný motor má nej�ast�ji vodorovný patkový tvar. Krom� patek m�že 
mít motor i p�írubu, která umož�uje jeho p�ímé spojení s pohán�ným strojem. Rotor 4 tvo�í válec 
složený také z dynamových plech�. Ty jsou u menších motor� nalisovány p�ímo na h�ídel, u v�tších 
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stroj� jsou upevn�ny na rotorové nosné hv�zd�. Rotor má na vn�jším obvodu drážky vypln�né 
vodivými ty�emi 5. Ty�e jsou po obou stranách spojeny vodivými kruhy 6 a tvo�í dohromady 
takzvanou rotorovou klec. Ty�e i kruhy jsou nej�ast�ji z hliníku, který se nast�íká do drážek a do 
zvláštních p�iložených forem, ve kterých se vytvo�í kruhy. 

Rotor je od statoru odd�len malou vzduchovou mezerou a otá�í se p�sobením to�ivého magnetického 
pole. To�ivý moment se na pohán�ný stroj p�enáší pomocí h�ídele, který vy�nívá ze zadního 
ložiskového štítu. H�ídel je upraven tak, že se na n�j m�že nasadit �emenice nebo jeden kotou� spojky. 

Zadním štítem motoru se nazývá ten štít, ze kterého vy�nívá h�ídel. Tato strana se nazývá strana 
pohonu motoru. P�ední ložiskový štít je na opa�né stran� pohonu. 

H�ídel je uložen ve dvou obvykle valivých ložiskách, která jsou upevn�na v ložiskových štítech. 
Ložiskové štíty jsou svým tvarem p�izp�sobeny tvaru statorové kostry a tvo�í s ní jednotný celek. 
P�ívod proudu k vinutí umož�uje statorová svorkovnice 10, zakrytá lisovaným plechovým krytem. 
Chlazení obstarává ventilátor 9, který je u zav�ených motor� nasazen zvenku a upraven tak, že ofukuje 
proudem vzduchu její žebrovaný povrch. 

Obrázek 3: �ez trojfázovým zav�eným motorem s povrchovým chlazením [6]

1 — statorový svazek, 2 — statorové vinutí, 3 — žebrovaná kostra, 4 — rotor s klecí, 
5 — ty�e klece, 6 — kruhy klece, 7 — p�ední ložiskový štít, 8 — zadní ložiskový štít, 
9 — vn�jší ventilátor, 10 — statorová svorkovnice 

Obrázek 4: Patkový trojfázový zav�ený asynchronní motor s povrchovým chlazením [6] 
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Obrázek 5: Montážní schéma trojfázového zav�eného motoru s povrchovým chlazením [6]

1.5.3 Mechanická charakteristika asynchronního motoru 
  
Normální pr�b�h momentové charakteristiky motoru s kotvou nakrátko je na obrázku 6. V motorické 
oblasti je v rozsahu s = (0 až 1), což odpovídá rozsahu otá�ek 00 ažnn = . Zvláš	 se vyzna�í 

jmenovitý moment nM , odpovídající jmenovitým otá�kám a moment maximální, nazývaný také tzv. 

moment zvratu maxM . 

Obrázek 6: Normální pr�b�h momentové charakteristiky [6]
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1.5.4 Kroužkové motory  

Obrázek 7: Zapojení statoru kroužkového 
motoru [6]

Obrázek 8: Zapojení rotoru kroužkového 
motoru [6]

Na kroužky dosedají kartá�e a spole�n� spojují rotorové vinutí s odporovým spoušt��em. Ten se 
skládá ze t�í sériov� spojených skupin rezistor� a p�epína�e, který postupn� vy�azuje jednotlivé 
rezistory, až nakonec spojí vinutí do krátka. P�ipojení rotorového spoušt��e je nutné pro omezení 
záb�rného proudu a zárove� se tím zv�tšuje záb�rný moment motoru, protože p�ipojením rezistoru do 
série s vinutím rotoru dochází ke zv�tšení sklonu p�ímkové �ásti momentové charakteristiky, a tím i 
posunu skluzu zvratu blíž k ose momentu, tedy ke skluzu s = 1. Hodnota maximálního momentu se 
nem�ní. Postupným vy�azováním rezistor� bude stroj p�echázet na odpovídající charakteristiky až na 
charakteristiku motoru nakrátko.  

Obrázek 9: Proudová charakteristika 
kroužkového motoru [10] 

Obrázek 10: Momentová charakteristika 
kroužkového motoru [10]
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Obrázek 11: a) Momentové charakteristiky pro r�zný odpor rotoru, 
  b) zm�na otá�ek p�i zm�n� zatížení  [6]

  
Z charakteristik patrné omezení spoušt�cího proudu je využíváno zejména p�i práci s velkými výkony, 
kde by p�i p�ímém p�ipnutí na sí	 motor na krátko mohl zp�sobit pokles nap�tí v síti. Díky rozvoji 
výkonové elektroniky je v sou�asné dob� kroužkový motor nahrazován kombinací motoru nakrátko 
a frekven�ního m�ni�e. 

1.6 Elektrické p�ístroje 

Elektrické p�ístroje jsou za�ízení ur�ená ke spínání, jišt�ní, ochran�, spoušt�ní, ovládání a �ízení 
elektrických stroj�, zdroj�, vedení a spot�ebi�� elektrické energie. Elektrické p�ístroje musí mít 
dostate�nou elektrickou i mechanickou pevnost, dále musí odolávat vlhku, teplu, zkrat�m a ot�es�m. 
Vyráb�jí se pro normalizovaná jmenovitá nap�tí, pro jmenovité proudy a pro r�znou hustotu spínání. 

Spínací p�ístroje se skládají z �ástí: 
1. kontakty 
2. proudovodná dráha 
3. izolátory 
4. mechanismus 
5. zhášecí komora 
6. ov�šení    [10]

1.6.1 Odpojova�e 

Používají se pro zapojování a odpojování elektrických obvod� bez zatížení (I = 0 A) a k viditelnému 
odpojení elektrického za�ízení od nap�tí. Používají se k odpojování �ástí vedení, sítí, stroj� a za�ízení 
za ú�elem revize, opravy �i zm�ny �azení. V sítích vysokého nap�tí nesta�í jen odpojení proudu 
vypína�em, ale obvod musí být p�erušen ješt� viditeln� ve druhém míst� odpojova�em.  
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Obrázek 12: Skláp�cí odpojova� uvnit� kiosku

1.6.2 Odpína�e 

Odpína�e jsou spína�e schopné zapínat a vypínat proudy až do hodnoty svého jmenovitého proudu. 
Nejsou tedy schopné vypínat zkratové proudy, ale v zapnutém stavu je musí p�enášet bez poškození. 
K p�erušení proudu dojde, až se oddálí opalovací kontakty. Vznikne oblouk, jenž je ofukován 
stla�eným vzduchem a tím je hašen. Opalovací kontakty vedou proud jen p�i vypínání, nebo	
v zapnutém stavu jsou p�eklenuty hlavním nožem. K rychlému oddálení kontakt� a p�erušení oblouku 
slouží pružinový mechanismus. 

Obrázek 13: Odpína� uvnit� kiosku v�etn� zkratovacího mechanismu
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1.6.3 Uzem�ova�e 

Uzem�ova�e jsou nožové spína�e, které uzem�ují vypnuté �ásti elektrického obvodu pro bezpe�nost 
obsluhy. �asto se kombinují s odpojova�i – odpojova� odpojí danou �ást obvodu a zárove� ji 
uzem�ova� uzemní. 

1.6.4 Zkratovací mechanismus. 

Zkratovací mechanismus je spína�, který vzájemn� spojí odpojené fáze elektrického obvodu pro 
bezpe�nost obsluhy. Bývá kombinován s odpína�em. 

Obrázek 14: Zkratovací mechanismus

1.6.5 Výkonové vypína�e 

Výkonové vypína�e jsou spína�e schopné vypínat nebo zapínat všechny provozní proudy vyskytující 
se v elektrických obvodech, tedy i proudy zkratové. Mají spouš	, která p�i zkratu samo�inn� obvod 
rozpojí. Je u nich d�ležitý takzvaný jmenovitý vypínací výkon, což je sou�in jmenovitého proudu a 
zotaveného nap�tí. Podle zhášení elektrického oblouku rozeznáváme vypína�e: 

1. magnetické 
2. kapalinové 
3. tlakovzdušné 
4. plynotlaké 
5. vakuové 

1.6.5.1 Vakuové vypína�e 

Vakuová zhášedla se dnes stále více používají pro své velké výhody – jsou neho�lavá, p�i své funkci 
tichá, nevyfukují ionizované plyny nebo plameny, mají o jeden až dva �ády nižší obloukové nap�tí, a 
tím i zhášecí energii – ztrátový výkon. Mají minimální opot�ebení a malý pot�ebný zdvih kontakt�
umož�uje použít jednoduchý mechanismus. Zhášedlo je zcela uzav�ené, a proto m�že pracovat 
v jakémkoliv prost�edí. Vyžaduje minimální údržbu a má dlouhý bezrevizní chod. [4] 
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Obrázek 15: Vakuový styka� pro p�ipojení 6 kV 
motor�

Obrázek 16: Vakuový vypína�

1.6.6 Styka�e 

Styka� je v podstat� dálkov� ovládaný p�ístroj ur�ený pro �asté a p�evážn� krátkodobé spínání motor�
a jiných spot�ebi��. Styka� má stabilní jen jednu polohu, zpravidla polohu vypnutou. Do druhé polohy 
se kontakty p�evád�jí strojním mechanismem a setrvávají v ní, jen pokud tento mechanismus stále 
p�sobí. Jakmile p�estane p�sobit, kontakty vrátí do výchozí polohy vypínací pružina (stabilní poloha 
vypnuto). Aby pot�eba vratné síly byla co možná nejmenší, používají se výhradn� kontakty s �elním 
stykem. 

Zapínací mechanismus styka�e m�že být trojího druhu: va�kový, pneumatický nebo nej�ast�jší 
elektromagnetický. Ovládací elektromagnet m�že být na stejnosm�rný nebo st�ídavý proud a m�že být 
napájen z pomocného zdroje nebo p�ímo ze sít�. 

Obrázek 17: Schéma zapojení elektromagnetického relé [4]

Styka� je ur�en pro �asté, ale spíše krátkodobé spínání provozních proud�. Po�et spínaných cykl� za 
hodinu m�že dosahovat i hodnoty 1 000. [4] 
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1.6.7 Vysokonap��ové pojistky 

Pojistka je vym�nitelná �ást obvodu obsahující tavný vodi�. U vysoko nap�	ových pojistek je nutné 
požadovanou vypínací schopnost zajistit zmenšením pr��ez� vodi�� asi o �ád, nebo podstatným 
zv�tšením po�tu míst zúženého pr��ezu v porovnání s nízkonap�	ovými pojistkami. P�edstavuje proto 
nejslabší �lánek obvodu, v n�mž se tepelným ú�inkem nadproud� tavný vodi� p�etaví. To má za 
následek vznik elektrického oblouku, po jehož zániku dojde k p�erušení proudu. P�sobí tedy 
jednorázov�. 

Pojistka reaguje velice rychle na velké poruchové proudy, na malé nadproudy vyvolané provozním 
p�etížením reaguje pomalu – doba tavení naroste. Pojistky jsou tedy vhodné p�edevším k jišt�ní sítí 
v��i zkratovým proud�m, naopak jsou nevhodné k jišt�ní elektromotor�. 

Vysokonap�	ové pojistky se vyráb�jí pro jmenovité proudy do 100 A, takže k jišt�ní s v�tšími proudy 
se používá paralelní �azení n�kolika patron. [4]

Obrázek 18: Vysokonap��ové pojistky (6 kV, 100 A) chránící kompenzaci pásového vozu

1.6.8 Svodi�e p�ep�tí 

1.6.8.1 P�ep�tí 

O p�ep�tí se hovo�í v p�ípad�, kdy maximální hodnota nap�tí vodi� – zem p�esáhne maximální 
hodnotu nejvyššího nap�tí vodi� - zem. Z hlediska jakým vznikají, se p�ep�tí d�lí na: 

1. atmosférická p�ep�tí 
2. spínací p�ep�tí 
3. do�asná p�ep�tí 
4. p�echodná p�ep�tí 

Jelikož by p�ep�	ové vlny mohly zna�n� poškodit za�ízení rozvoden, p�ipojují se do obvodu takzvané 
svodi�e p�ep�tí. Podstata jejich �innosti spo�ívá v tom, že po p�ekro�ení dovoleného nap�tí se vedení 
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uzemní nejrychlejším zp�sobem, a to pr�razem jisk�išt�, které p�edstavuje cílen� nejslabší izola�ní 
místo chrán�né �ásti sít�. Kone�nou fází �innosti svodi�e p�ep�tí je op�tovné p�erušení spojení se 
zemí, které by jinak bylo poruchovým stavem sít�. 

1.6.8.2 Druhy svodi��

1. r�žková bleskojistka 
2. vyfukovací bleskojistka – Torokova trubice 
3. ventilová bleskojistka 
4. omezova�e p�ep�tí – odporníky ZnO  [5]
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2. P�echodné jevy p�i spínání elektrických za�ízení

2.1 Definice p�echodného jevu 

P�echodný jev je d�j, který se odehrává mezi dv�ma ustálenými stavy. Obvyklý p�echodový d�j 
v obvodech se soust�ed�nými parametry �eší r�zné kombinace základních prvk� R, L, C, a G obvodu.  

Obrázek 19: Náhradní schéma elektrického vedení [7]

Takové �ešení však nelze uplatnit v obvodu, jehož rozm�ry jsou srovnatelné s délkou vlny 
p�ivád�ného signálu. P�íkladem jsou obvody vysokofrekven�ní techniky nebo v elektroenergetice 
analýza ší�ení p�ep�tí po vedení. Signál na jedné stran� vedení se na druhý konec dostává až za ur�itou 
dobu a v každém míst� vedení se tak elektrické veli�iny m�ní s �asem. Takový obvod je ozna�ován 
jako obvod s rozprost�enými parametry a v prost�edí lomu se s touto problematikou nesetkáme, délky 
vedení jsou podstatn� kratší než délka vlny. [5]
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Dalším �lenem, který ovliv�uje p�echodné jevy, je sám vypína�. Odpor skute�ného vypína�e se p�i 
vypínání m�ní bezprost�edn� s �asem – nar�stá z ur�ité kone�né velikosti na velikost velmi velkou, 
teoreticky nekone�nou.  

Tato skute�nost komplikuje výpo�et p�echodných jev�, protože diferenciální rovnice, které popisují 
p�echodný jev, se stávají rovnicemi s prom�nnými koeficienty. Z tohoto d�vodu si p�i �ešení vypína�
idealizujeme, a to tak, že mu p�ipíšeme následující vlastnosti:  

a) V zapnutém stavu má nulový odpor: 0=zapR

b) Ve vypnutém stavu má nekone�n� velký odpor: ∞→vypR

c) Zapnutí a vypnutí prob�hne za dobu 0, =vypzapT

2.2 Zapínání obvodu napájeného trojfázovou soustavou nap�tí 

P�i sou�asném spínání vypína�� v jednotlivých fázích, a jsou-li parametry obvodu konstantní, je 
možné zapínací pochod v trojfázové soustav� uvažovat jako zapínání t�í nezávislých obvod�. V tomto 
p�ípad� jsou nap�tí ve všech fázích stejná, �asov� posunutá o úhel ��. Jsou-li jednotlivé fáze stejn�
zatíženy, je stejná ustálená složka proudu a ve všech fázích posunutí o stejný úhel � vzhledem k 
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nap�tí. Pr�b�hy p�echodných složek jsou r�zné, protože jejich po�áte�ní velikosti v jednotlivých 
fázích nejsou stejné. 

Obrázek 20: Zapínání obvodu trojfázové soustavy, póly vypína�e zapínají sou�asn� [4]

Spínají-li kontakty nesou�asn�, je pr�b�h spínacího pochodu jiný. Pól, který spíná první, spíná bez 
proudu. Druhý zapíná na obvod se zát�ží 2Z sdružené nap�tí 

)4.2(32 fmUu = [4]

Je-li p�i sou�asném zapnutí amplituda ustáleného proudu v jedné fázi 
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je p�i nesou�asném zapínání amplituda ustáleného proudu druhé zapínané fáze 
menší, a to 
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T�etí pól zapíná poslední a uskute�ní kone�né trojfázové zapnutí celé soustavy. Nastane nový 
p�echodný jev ve všech fázích, protože kone�ná ustálená složka musí být  

)7.2()sin( ϕχω −+= tI fm [4] 

Po�áte�ní hodnoty nových p�echodových proud� jsou rovny rozdílu ustálených proud� jednotlivých 
fází v okamžiku zapnutí t�etího pólu spína�e a proud� skute�n� procházejících obvodem. Pól spínající 
poslední spíná za stejných podmínek jako p�i sou�asném zapnutí všech t�í pól�.  
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Obrázek 21: Zapínání obvodu trojfázové soustavy, póly vypína�e nezapínají sou�asn� [4]
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3. Legislativní rámec elektroúdržby dle Státní bá�ské správy 

Stát Horním zákonem (�. 44/1988 Sb.) a Zákonem o hornické �innosti, výbušninách a o státní správ�
(�. 61/1988 Sb.) definuje základní zásady, podmínky a pojmy provozu lomu. Dále ukládá povinnost 
dohledu nad touto sférou �eskému bá�skému ú�adu, definuje jeho strukturu, práva a povinnosti. 

3.1 Zákon �eské republiky �. 61/1988 Sb.  

Ze zákona �. 61/1988 Sb. plynou tyto poznatky: 

§ 38: Úst�ední orgán státní bá�ské správy �eské republiky je �eský bá�ský ú�ad v Praze, lomy 
akciové spole�nosti Severo�eské doly podléhají Obvodnímu bá�skému ú�adu pro Ústecký kraj 
v Most�. 

§ 39: Orgány státní správy vykonávají vrchní dozor nad dodržováním horního zákona a p�edpis�
vydaných na jeho základ�. Spole�nost je povinna orgán�m státní bá�ské správy kdykoliv umožnit 
vstup do objekt�, za�ízení a na pracovišt�, p�edložit pot�ebné materiály, dokumentaci, odborné 
posudky a podat požadované informace a vysv�tlení. 

§ 40: P�i výkonu vrchního dozoru �eský bá�ský ú�ad ukládá opat�ení k zajišt�ní hospodárného 
využívání ložisek nerost�, bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a bezpe�nosti provozu a za tím 
ú�elem organizuje, �ídí a provádí zvláštní prov�rky. 

§ 41: Obvodní bá�ské ú�ady provád�jí prohlídky objekt�, za�ízení a pracoviš	 a p�i tom kontrolují, jak 
jsou spln�ny povinnosti vyplývající z horního zákona. Zjiš	ují na míst� stav, p�í�iny a následky 
závažných provozních nehod, závažných pracovních úraz� a ohrožení bezpe�nosti práce a dále 
na�izují odstranit zjišt�né závady a nedostatky, kontrolují provád�ní prohlídek a zkoušek technických 
za�ízení. 

D�ležitý je poznatek, že vyhlášky obvodního bá�ského ú�adu jsou na�ízeními a na rozdíl od �SN musí 
být dodržovány. [16] 

3.2 Vyhlášky �BÚ 

Dále se budu zabývat p�ímo vyhláškami �ešícími oblast elektrotechniky. Budou vytknuty �ásti týkající 
se elektrotechniky, zejména témata související s údržbou. 

3.2.1 Vyhláška �eského bá�ského ú�adu o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci a bezpe�nosti 
provozu p�i úprav� a zušlech�ování nerost� – p�edpis �. 51/1989 Sb. 

P�edpis �. 51/1989 Sb. z velké �ásti udává bezpe�nostní postupy p�i užívání elektrických za�ízení, 
udává také zásady pro údržbu nehled� na fakt, že kontrola správného užívání elektrických za�ízení 
pat�í rovn�ž mezi úkoly údržby. Není bez zajímavosti, že zcela identické texty obsahuje i p�edpis �. 
26/1989 Sb. – Vyhláška �eského bá�ského ú�adu o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci a 
bezpe�nosti. 
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§ 48:  Elektrická za�ízení musí svým provedením odpovídat prost�edí a prostor�m, ve kterých jsou 
provozována, a to zejména z hlediska nebezpe�í úrazu elektrickým proudem a výbuchu uhelného 
prachu nebo jiných látek tvo�ících se vzduchem výbušnou sm�s. 

§ 49: Elektrická stanice musí být umíst�na a provedena tak, aby elektrické za�ízení v ní nebylo 
vystaveno nep�íznivým vliv�m, zejména p�sobení vody a prachu a nebezpe�í mechanického 
poškození. 

§ 50: Kabely musí být ukládány, spojovány a p�ipojovány tak, aby nebyly nep�ízniv� namáhány nebo 
poškozovány a aby nap�tí v tahu nebylo p�enášeno na vodi�e. Uložené, avšak nepoužívané kabely 
musí být zkratovány a na obou koncích zaizolovány nebo jinak bezpe�n� ukon�eny. 

§ 56 
Práce na elektrickém za�ízení 
(1) Práce na elektrickém za�ízení pod nap�tím, krom� sd�lovacích za�ízení, m�že být provád�na jen 
výjime�n�. 
(2) P�ed zahájením práce na elektrickém za�ízení pod nap�tím musí být v okruhu nejmén� 1 m 
odstran�n a, není-li to možné, zneškodn�n ho�lavý prach. 
(3) Práce na elektrickém za�ízení pod nap�tím mohou provád�t pouze ur�ení pracovníci s kvalifikací 
nejmén� pro samostatnou �innost.  
(4) Další požadavky na zajišt�ní bezpe�nosti práce na elektrickém za�ízení stanovuje zvláštní p�edpis. 

§ 57 
Údržba elektrických za�ízení 
(1) Údržba elektrických za�ízení musí být provád�na podle § 47 a zvláštních p�edpis�.  
(2) Zp�soby a lh�ty prohlídek, údržby a revizí elektrických za�ízení ur�í organizace v provozní 
dokumentaci. 
(3) P�i prohlídkách musí být kontrolováno, zda 
a) elektrická za�ízení a kabelové rozvody nejsou poškozeny nebo nesprávn� používány, 
b) vyhovuje ochrana p�ed nebezpe�ným dotykovým nap�tím (ochranné uzemn�ní, kryty apod.), 
c) je kolem elektrického za�ízení udržována �istota a po�ádek, dodržován volný prostor a jsou v 
dobrém stavu ochranné pom�cky a hasicí p�ístroje. 
(4) Nadproudové ochrany do 1 kV musí být zkoušeny p�ed uvedením do provozu a dále nejmén�
a) jednou za 3 roky u za�ízení s p�íkonem v�tším než 100 kVA, 
b) jednou za 5 let u ostatních za�ízení. V prostorách bez nebezpe�í výbuchu se tyto zkoušky provádí 
jen u za�ízení zajiš	ujících stupe� dodávky I.  
(5) P�ímé nadproudové ochrany u za�ízení nad 1 kV musí být zkoušeny a funk�n� ov��eny p�ed jejich 
uvedením do provozu a dále nejmén� jedenkrát za t�i roky. 
(6) Na releových ochranách a automatikách musí být provád�ny 
a) primární zkoušky na elektrických za�ízeních vysokého a velmi vysokého nap�tí 
1. p�i uvedení elektrického za�ízení do provozu, 
2. místo každé t�etí sekundární zkoušky, 
b) sekundární zkoušky 
1. na elektrických za�ízeních hlavních transforma�ních stanic vysokého a velmi vysokého nap�tí 
jednou za rok, 
2. u ostatních elektrických za�ízení vysokého a velmi vysokého nap�tí jednou za 2 roky, 
3. u elektrických za�ízení do 1 kV v rozsahu kontroly a ov��ení správné funkce jednou za 3 roky. 
(7) Nadproudová ochrana se zkouší ve všech �láncích. �lánek jistící proti p�etížení se zkouší 
vypnutím podle charakteristiky ochrany p�i nastavení na jmenovitý proud spot�ebi�e. �lánek jistící 
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proti zkratu, je-li jím ochrana vybavena, se zkouší p�i nejmenším proudu, p�i kterém má podle údaj�
výrobce �lánek p�sobit. Elektronické ochrany se zkouší podle návodu výrobce. 
(8) Pro zkoušky releových ochran a automatik musí být k dispozici provozní dokumentace. [12] 

3.2.2 Vyhláška �eského bá�ského ú�adu o vyhrazených elektrických za�ízeních – �. 74/2002 Sb.  

Vyhláška definuje, co je a co není vyhrazeným za�ízením. Dále upozor�uje na nutnost získat pat�i�né 
oprávn�ní pro nakládání s vyhrazenými elektrickými za�ízeními a požadavky na odbornou zp�sobilost 
organizací pro získání tohoto oprávn�ní. 

§ 2 
Vyhrazená elektrická za�ízení 
(1) Vyhrazeným elektrickým za�ízením je: 
a) elektrické za�ízení v prostorech s nebezpe�ím výbuchu plyn� a par, elektrické za�ízení v prostorech 
s nebezpe�ím požáru nebo výbuchu prach� nebo výbušnin, elektrické za�ízení v prostorech z hlediska 
nebezpe�í úrazu elektrickým proudem zvláš	 nebezpe�ných a elektrické za�ízení v plynujících dolech 
a uhelných dolech a také za�ízení, kterým je v souvislosti s t�mito prostory a doly zajišt�na ochrana 
p�ed bleskem a p�ed nebezpe�nými ú�inky statické elekt�iny,  
b) elektrické za�ízení silové v ostatních prostorech a s tímto za�ízením související spínací a �ídicí 
za�ízení; za spínací a �ídicí za�ízení se považují i ovládací a bezpe�nostní obvody. 
(2) Za vyhrazené elektrické za�ízení se nepovažuje: 
a) elektrické za�ízení držené v ruce do nap�tí 400 V st�ídavých nebo 440 V stejnosm�rných, pokud 
toto není pevn� p�ipojené k elektrické síti, 
b) elektrické za�ízení p�enosné do nap�tí 400 V st�ídavých nebo 440 V stejnosm�rných, pokud toto 
není pevn� p�ipojené k elektrické síti, 
c) elektrické za�ízení nep�enosné nebo upevn�né do nap�tí 400 V st�ídavých nebo 440 V 
stejnosm�rných, pokud toto není pevn� p�ipojené k elektrické síti, 
d) pohyblivé p�ívody a š��rová vedení pro elektrická za�ízení do nap�tí 400 V st�ídavých nebo 440 V 
stejnosm�rných, která mají pr��ez fázového nebo krajního vodi�e 6 mm2 nebo menší, pokud nejsou 
pevn� p�ipojená k elektrické síti. 

§ 3 
Požadavky na odbornou zp�sobilost organizací a zp�sob jejího prov��ování pro vydání oprávn�ní 
(1) Odborn� zp�sobilou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických za�ízení je 
organizace, která spl�uje požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a bezpe�nosti 
provozu p�i �innosti na vyhrazených elektrických za�ízeních stanovené zvláštním právním p�edpisem 
a která má k této �innosti platné oprávn�ní vydané obvodním bá�ským ú�adem.  
(2) Žádost o vydání oprávn�ní se podává u místn� p�íslušného obvodního bá�ského ú�adu, v jehož 
obvodu p�sobnosti má organizace sídlo, pop�ípad� místo podnikání, nebo podnikající fyzická osoba 
místo trvalého pobytu. Není-li takové místo na území �eské republiky, �ídí se p�íslušnost podle místa 
zamýšlené �innosti, k níž je oprávn�ní t�eba. 
(3) Organizace žádající o prov��ení odborné zp�sobilosti a vydání oprávn�ní k montáži, opravám, 
revizím a zkouškám vyhrazených elektrických za�ízení prokáže alternativn� ve vztahu k 
požadovanému rozsahu oprávn�ní, nejpozd�ji p�i prov��ování odborné zp�sobilosti, že 
a) k �ízení prací na vyhrazeném elektrickém za�ízení má odborn� zp�sobilou osobu, pop�ípad� osoby, 
b) k �innosti má pot�ebné technické vybavení a prostory, 
c) má zajišt�no provád�ní montáže, oprav a p�edepsaných kontrol, zkoušek a revizí vyhrazených 
elektrických za�ízení odborn� zp�sobilou osobou s odpovídající elektrotechnickou odborností.  
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(4) V žádosti o vydání oprávn�ní organizace uvede rozsah požadovaného oprávn�ní, údaje dokládající 
spln�ní požadavk� podle odstavce 3 a dále pak 
a) obchodní jméno nebo název, jde-li o právnickou osobu, pop�ípad� jméno a p�íjmení, jde-li o 
fyzickou osobu, 
b) sídlo, pop�ípad� místo podnikání právnické osoby, pop�ípad� adresu místa trvalého pobytu fyzické 
osoby, 
c) identifika�ní �íslo, bylo-li p�id�leno, pop�ípad� datum narození fyzické osoby, 
d) jméno a p�íjmení osoby ur�ené k �ízení prací a adresu místa jejího trvalého pobytu v�etn� jejího 
osv�d�ení o zp�sobilosti k výkonu funkce a data jejího narození. 
(5) Obvodní bá�ský ú�ad ov��í, zda jsou spln�ny podmínky pro vydání oprávn�ní, jinak oprávn�ní 
nevydá. 
(6) Obvodní bá�ský ú�ad v oprávn�ní uvede 
a) obchodní jméno nebo název, jde-li o právnickou osobu, pop�ípad� jméno a p�íjmení, jde-li o 
fyzickou osobu, 
b) sídlo, pop�ípad� místo podnikání právnické osoby, pop�ípad� adresu místa trvalého pobytu fyzické 
osoby, 
c) identifika�ní �íslo, bylo-li p�id�leno, pop�ípad� datum narození fyzické osoby, 
d) p�edm�t �innosti (montáž, opravy, revize, zkoušky), 
e) v eviden�ním �ísle rozsah �innosti podle p�ílohy, 
f) datum vydání oprávn�ní a dobu, na kterou se vydává. 
(7) Oprávn�ní pozbývá platnost, když organizace neplní podmínky uvedené v odstavci 3. [13] 

3.2.3 Vyhláška �eského bá�ského ú�adu o bezpe�nosti provozu elektrických technických 
za�ízení používaných p�i hornické �innosti a �innosti provád�né hornickým zp�sobem – p�edpis 
�. 75/2002 Sb.  

Vyhláška vysv�tluje základní pojmy a požadavky spojené s bezpe�ností elektrických za�ízení. 
Rozd�luje elektrická za�ízení do t�íd a skupin, definuje požadavky na za�ízení p�i provozu a pro 
uvedení do provozu, �eší bezpe�nost provozovaných za�ízení, nutné kontroly a revize, v neposlední 
�ad� udává rovn�ž požadavky na odbornou zp�sobilost osob �ídících nebo pracujících na za�ízení. 

§ 2 
Výklad pojm�
Pro ú�ely této vyhlášky se rozumí 
a) prací na elektrickém za�ízení - obsluha, montáž, demontáž, oprava, prohlídka, kontrola, údržba, 
zkoušení a m��ení a revize elektrických za�ízení, 
b) prohlídkou - �innost sm��ující k ov��ení, zda volba elektrického za�ízení odpovídá provozním 
podmínkám, zda elektrické za�ízení je �ádn� instalováno a provozováno a zda jsou respektovány 
požadavky jeho výrobce, dovozce, osoby zplnomocn�né výrobcem nebo dovozcem, pop�ípad�
distributora (dále jen "výrobce"), jakož i výrobc� jeho jednotlivých �ástí na jeho instalaci a provoz a 
že za�ízení není viditeln� poškozeno tak, že by tím byla ohrožena bezpe�nost práce a provozu, 
c) organizací - právnická nebo fyzická osoba oprávn�ná k podnikání, pokud vykonává n�kterou z 
�inností uvedených v této vyhlášce, 
d) �ádem prohlídek, údržby a revizí - písemný dokument jakožto sou�ást provozní dokumentace, 
kterým organizace vymezuje požadavky, lh�ty, postupy, pravidla a záznamy v provozní knize p�i 
prohlídce a údržb� elektrických za�ízení, v�etn� preventivní údržby, a ur�uje lh�ty pravidelných 
revizí, 
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e) zkouškou - zkoušení a m��ení podle �ásti B p�ílohy �. 4, pop�ípad� i soubor dalších technických 
úkon� ur�ených pr�vodní dokumentací k ov��ení, že opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti práce a provozu 
v�etn� bezpe�nosti elektrického za�ízení a návazného technického za�ízení, bez ohledu na jeho druh, 
plní sv�j ú�el, 
f) revizí - souhrn pot�ebných úkon� podle p�ílohy �. 4, kterými se ov��uje bezpe�ný stav elektrického 
za�ízení uvád�ného do provozu nebo již provozovaného, 
g) zprávou o revizi - písemný doklad o výsledku revize vypracovaný revizním technikem elektrických 
za�ízení podle p�ílohy �. 3 s využitím informací nezbytných pro provád�ní revize, z n�hož je patrný 
stav elektrického za�ízení v dob� vykonání revize a spln�ní požadavk� kladených na bezpe�nost práce 
a provozu, na bezpe�nost provozu tohoto za�ízení a na jeho provozní dokumentaci, 
h) uvedením elektrického za�ízení do provozu - úkon, kterým po provedení p�edepsané revize na 
elektrickém za�ízení nebo jeho kontroly ke zjišt�ní jeho stavu a vlivu na okolí a na pracovní prost�edí 
a po zhodnocení dosažených výsledk� bylo za�ízení uznáno schopným trvalého užívání nebo 
používání a bezpe�ného provozu, 
i) elektrickým za�ízením t�ídy ochrany I - za�ízení, které má na všech �ástech alespo� pracovní izolaci 
a ochrannou svorku nebo ochranný kontakt; elektrické za�ízení t�ídy ochrany I m�že mít n�které �ásti 
s dvojitou nebo zesílenou izolací nebo �ásti, které mají bezpe�né malé nap�tí,  
j) elektrickým za�ízením t�ídy ochrany II - za�ízení, které má dvojitou nebo zesílenou izolaci, 
k) elektrickým za�ízením t�ídy ochrany III - za�ízení, které je ur�eno pro p�ipojení na zdroj 
bezpe�ného malého nap�tí a které nemá žádné vnit�ní ani vn�jší obvody s nap�tím v�tším, než je 
bezpe�né malé nap�tí. 

§ 4 
Elektrická za�ízení t�íd A a B 
(1) Elektrickým za�ízením t�ídy A je: 
a) elektrické za�ízení v prostorech s nebezpe�ím výbuchu plyn� a par, elektrické za�ízení v prostorech 
s nebezpe�ím požáru a výbuchu prach� nebo výbušnin, elektrické za�ízení v prostorech z hlediska 
nebezpe�í úrazu elektrickým proudem zvláš	 nebezpe�ných a elektrické za�ízení v plynujících dolech 
a uhelných dolech, 
b) elektrické za�ízení silové v ostatních prostorech a s tímto za�ízením související spínací a �ídicí 
za�ízení; za spínací a �ídicí za�ízení se považují i ovládací a bezpe�nostní obvody, 
c) elektrické za�ízení t�žních za�ízení pro svislou dopravu, 
d) elektrické za�ízení uvedené v odstavci 3 písm. c) a d), pokud je pevn� p�ipojené k elektrické síti, 
e) za�ízení, kterým je zajišt�na ochrana p�ed bleskem, 
f) za�ízení, kterým je zajišt�na ochrana p�ed nebezpe�nými ú�inky statické elekt�iny v prostorech s 
nebezpe�ím výbuchu plyn�, par, prach� nebo výbušnin. 
(2) Elektrické za�ízení t�ídy A podléhá provád�ní výchozích, pravidelných, pop�ípad� mimo�ádných 
revizí revizním technikem s osv�d�ením p�íslušného rozsahu podle p�ílohy �. 1. 
(3) Elektrickým za�ízením t�ídy B je: 
a) elektrické za�ízení silové držené v ruce do nap�tí 690 V st�ídavých nebo 440 V stejnosm�rných, 
b) elektrické za�ízení silové p�enosné do nap�tí 690 V st�ídavých nebo 440 V stejnosm�rných, 
c) elektrické za�ízení silové nep�enosné nebo upevn�né do nap�tí 690 V st�ídavých nebo 440 V 
stejnosm�rných, pokud toto není pevn� p�ipojené k elektrické síti, 
d) pohyblivé p�ívody a š��rová vedení pro silové elektrické za�ízení do nap�tí 690 V st�ídavých nebo 
440 V stejnosm�rných, která mají pr��ez fázového nebo krajního vodi�e 6 mm² nebo menší, pokud 
nejsou pevn� p�ipojená k elektrické síti. 
(4) Elektrické za�ízení t�ídy B podléhá provád�ní pravidelných, pop�ípad� mimo�ádných kontrol 
osobou s elektrotechnickou kvalifikací alespo� pracovníka znalého podle zvláštního právního 
p�edpisu.  [14] 
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4. Zásady provád�ní údržby elektroza�ízení na lomu 

Údržba je provád�na preventivn� p�i plánovaných preventivních a provozních odstávkách nebo b�hem 
provozu. Odstra�ují se závady a nedostatky zjišt�né p�i provozu a p�i pravidelných kontrolách. 
P�ednost mají závady ohrožující bezpe�nost provozu a osob, teprve pak následují závady ohrožující 
plynulý provoz lomu. Bezpe�nost musí být zaru�ena i za cenu p�erušení provozu. 

�innost elektroúdržby musí být schválena p�íslušným nad�ízeným – elektromechanikem provozního 
úseku. P�i zásahu do funkce za�ízení musí být vyhotovena a schválena dokumentace. 

Preventivní údržba se provádí p�i plánovaných preventivních odstávkách, je snaha o využití i jiných 
technologických prostoj�. Informace o provedené �innosti musí být zaznamenána do Provozního 
deníku elektroúdržby, dle pot�eby i do jiných služebních knih. 

Pravidelné prohlídky se �ídí ádem prohlídek, údržby a revizí. V �ádu jsou popsány podmínky, lh�ty, 
postupy, pravidla, povinnosti, které je nutno p�i prohlídkách dodržovat. 

Elektrická za�ízení jsou rozd�lena do dvou t�íd A a B, p�i �emž t�ída A podléhá provád�ní 
pravidelných revizí. Za�ízení v uhelných lomech na velkostrojích a za�ízení dálkové pásové dopravy 
v�etn� jejich dopl�kových za�ízení (kabelové vozy, drti�e, shazovací vozy) v�etn� napájecích vedení a 
p�íslušných mobilních nebo p�esuvných transformoven pat�í do skupiny A2. 

Zajišt�ním prohlídek, zkoušek a údržby je pov��en provozovatel. D�ležité je neopomenout požadavky 
výrobce dle dodané dokumentace. Provozovatel odpovídá za v�asné a odborné odstran�ní závad, 
rovn�ž musí vést p�edepsanou dokumentaci a uchovávat ji v rozsahu daném obecn� závaznými 
p�edpisy nebo technickými normami.  
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Záv�r 

Ve své práci jsem nejd�íve popsal t�žební proces povrchového lomu, nebo	 jsem považoval za 
d�ležité, aby byla pochopena náro�nost a rozm�ry tohoto prost�edí. Následn� jsem se v�noval 
základním používaným elektrickým p�ístroj�m a asynchronním motor�m. 

Co jist� stojí za pozornost, je fakt, že nej�ast�jší závady nejsou v elektrických �ástech za�ízení, ale 
v mechanických. U kroužkových motor� dochází jak k opot�ebení (obroušení) uhlík�, tak i samotných 
kroužk�. To pat�í k základním vlastnostem a nevýhodám asynchronních kroužkových motor�. �etnost 
tohoto jevu se zvýší, pokud dojde k vyosení kroužk� a vzniku kmit�. Podstatným jevem je vznik 
prachu z uhlík�, který musí být z prostoru kroužk� odstran�n. Jistým �ešením by bylo kroužkové 
motory nahradit t�mi nakrátko s m�ni�i. To by si však vyžádalo kompletní rekonstrukci pohán�cí 
stanice a investici ve výši asi 15 000 000 K� na jednu pohán�cí stanici.  

U malých motor� jsou nej�ast�jší závadou zni�ená ložiska, eventueln� také spálené vinutí následkem 
mechanického nedostatku a absence regulace.  

Krom� �ešení oprav po havárii má údržba za úkol rovn�ž provád�ní pravidelných kontrol a revizí. 
�etnost revizí je dána p�edpisy dle t�ídy za�azení konkrétního za�ízení a pokud jsou provád�ny 
správn�, vedou ke v�asnému odhalení závad a jejich následné oprav� d�íve, než dojde k závažn�jšímu 
poškození za�ízení. Tímto zp�sobem je možné výrazn� prodloužit životnost elektrického za�ízení, 
odložit pot�ebu generální opravy a ušet�it nemalé finan�ní prost�edky. 

S dodržováním intervalu kontrol bývá �asto problém, protože pro jejich provedení musí být velkostroj 
zastaven, což znamená riziko nepln�ní plánu a finan�ní ztráty. V praxi je snaha kontroly a revize 
provád�t namísto v pevn� stanovené datum spole�n� s dalšími technologickými odstávkami. V potaz 
se musí vzít i požadavky výrobce, které mohou mít vliv na délku záruky. 
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