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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce je jistou formou zprávy, která pojednává o mém absolvování individuální 

odborné praxe ve firmě Taurid Ostrava s.r.o.  

Popisuje odborné zaměření firmy a mé pracovní zařazení. Jsou zde popsány zadané úkoly 

během praxe a můj postup při jejich řešení. Dále pak hodnotím, které znalosti získané během 

studia jsem využil a naopak, které mi scházely. V poslední řadě je zde uvedeno zhodnocení a 

přínos, který pro mě tato praxe měla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

This bachelor work is a kind of report, which deals with my experience from an individual 

technical work practice in the firm Taurid Ostrava s.r.o.  

It describes technical specialization of the firm and my official position. Demanded tasks, which 

I was given during my work experience, are described there and there is also my process of their 

solving. Further, I evaluate, which knowledge from that I acquired during my studies I used and 

which I lacked. In the end, my evaluation and personal benefit from this work experience is 

mentioned. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 

Symbol Název Jednotka 

cosφ Účiník  [-] 

I Jmenovitý proud [A] 

ID Dovolený proud stanovený výrobcem [A] 

IDN Jmenovitá dovolený proud [A] 

IP Jmenovitá provozní proud [A] 

k1 Koeficient uložení vodiče  [-] 

k2 Koeficient respektující zvýšenou teplotu okolí [-] 

l Délka vodiče [m] 

n Otáčky motoru [ot/min] 

ΔP Ztrátový výkon [W] 

P Jmenovitý výkon [W] 

R Elektrický odpor vodiče na jednotku délky [ . m 
–1

] 

S Průřez vedení [mm
2
] 

Si Průřez jednotlivých vodičů v paralelním zapojení [mm
2
] 

t Čas průchodu proudu [s] 

Δu Procentní vyjádření úbytku  napětí [%] 

ΔU Úbytek napětí na vodiči  [V] 

ΔUDOV Dovolený úbytek napětí na vodiči [V] 

Un Jmenovité napětí [V] 

US Sdružené napětí vodiče [V] 

+RM1 Značení rozváděče v zakázce Hlohovec, mořící vana  

ρ Měrná elektrická vodivost [Ω∙mm
2
∙m

-1
] 

   

 

 

 

 

 

  



 

  

Obsah 
Úvod .............................................................................................................................................. 1 

1. Popis odborného zaměření firmy, u které student vykonal odbornou praxi ......................... 2 

1.1. Hlavní aktivity firmy ..................................................................................................... 2 

1.2. Popis pracovního zařazení studenta .............................................................................. 2 

2. Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné praxe s vyjádřením jejich časové 

náročnosti ...................................................................................................................................... 3 

3. Postup řešení zadaných úkolů ............................................................................................... 4 

3.1. Mořící linka ................................................................................................................... 4 

3.1.1. Zadání projektu ..................................................................................................... 4 

3.1.2. Technické řešení.................................................................................................... 4 

3.1.3. Postup tvorby projektové dokumentace ................................................................ 5 

3.1.4. Montáž a oživení rozváděče ................................................................................ 11 

3.2. Výpočet průřezu kabelu .............................................................................................. 12 

4. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné studentem 

v průběhu odborné praxe. ............................................................................................................ 16 

5. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné praxe .............................. 17 

6. Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové zhodnocení ........................... 18 

Literatura ..................................................................................................................................... 19 

Přílohy ........................................................................................................................................... 1 

I. Elektrodokumentace: Řízení a regulace pro topení mořících van ..................................... 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Úvod 

 

Tato bakalářská práce absolvována formou individuální odborné praxe popisuje a prezentuje mé 

působení ve firmě Taurid s.r.o. Tato firma se zaměřuje na realizaci řízení výrobních procesů pro 

zákazníky na celém světě. 

Pro tuto formu bakalářské práce jsem se rozhodl, protože mi byla nabídnuta pozice projektanta 

řídicích systémů ze stávající pozice montážního technika. Mohl jsem si vyzkoušet uplatnit své 

teoretické znalosti, které jsem načerpal během studia a získat praktické zkušenosti při řešení 

daných úkolů.  

Průběh odborné praxe s popisem řešených problémů a realizovaných projektů jsou uvedeny v 

této bakalářské práci. 
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1. Popis odborného zaměření firmy, u které student vykonal 

odbornou praxi 

 

Taurid Ostrava s.r.o. realizuje řízení výrobních procesů v komplexních dodávkách a službách 

pro zákazníky na celém světě. Nabízí osvědčená řešení s přiměřenou dávkou inovace, dbá na 

vysokou kvalitu poskytovaných služeb, rozvíjí dlouhodobou spolupráci se zákazníky na bázi 

vzájemné důvěry a spolehlivosti. [10] 

 

1.1. Hlavní aktivity firmy 

 

 Projekční činnost v oblasti automatizační techniky 

 Projekční práce v CAE ePLAN v.5 a P8 

 Vývoj uživatelského software pro řídicí systémy, operátorské panely, vizualizační a 

monitorovací stanice 

 Projektování lokálních průmyslových sítí LAN, Wlan 

 Vývoj softwarových modulů 

 Simulace, modelování a optimalizace výrobních systémů 

 Projektování elektrických stejnosměrných a střídavých regulovaných pohonů 

 Montáž MaR techniky v ČR i zahraničí 

 Montáž ELEKTRO zařízení v ČR i zahraničí[10] 

 

1.2. Popis pracovního zařazení studenta 

Student bude zaměstnán jako montážní technik a projektant řídicích systémů. Postupně bude 

vykonávat tyto pracovní činnosti: 

 montážní technik a projektant řídicích systémů ve firmě Taurid Ostrava s.r.o. 
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2. Seznam úkolů zadaných studentovi v průběhu odborné praxe s 

vyjádřením jejich časové náročnosti 

 

Student byl zaměstnán u firmy Taurid Ostrava s.r.o. na pracovní pozici montážní technik. Poté 

absolvoval pracovní činnost jako projektant řídicích systémů. Projekční činnost student vykoná 

v rámci sídla firmy. Montážní činnost může studen absolvovat i mimo sídlo firmy. 

Pracovní zařazení bylo závislé na aktuálně řešených projektech a realizovaných zakázkách. 

Časová náročnost plněných úkolů bude individuální dle právě řešených problémů. Studen měl 

standartní pracovní dobu, tedy 8 hodin. Na pozici projektanta řídicích systémů bude studentovi 

poskytnuta kancelář s počítačem a telefonem. 

Hlavní část odborné praxe bude studen absolvovat na pracovní pozici projektanta řídicích 

systémů, kde se zaměřil na projekční část úkolu. Poté bude mít student možnost si otestovat 

zařízení na dílně firmy Taurid Ostrava s.r.o., a podle potřeby, se zúčastní montáže u zákazníka. 

U montáže mimo sídlo firmy bude student dohlížet na průběh práce a provede kontrolu 

zapojení. Po kontrole otestuje zařízení v rozsahu, které mu určí vedoucí zakázky. 
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3. Postup řešení zadaných úkolů 

 

Při absolvování odborné praxe jsem si vyzkoušel pracovní pozici jako projektant řídicích 

systémů, kterou jako jednu z mnoha nabízí firma Taurid Ostrava s.r.o. Během praxe jsem využil 

znalosti a dovednosti dosažené během studia na vysoké škole. Díky těmto znalostem jsem mohl 

řešit vzniklé problémy, s kterými jsem se setkal. 

Úkoly a postupy řešení problémů při plnění pracovních povinností na dané pracovní pozicí jsou 

popsány v následujících částech. 

 

3.1. Mořící linka 

 

První projekt, na kterém jsem pracoval, byla mořící linka. Zákazníkem byla firma Ekomor s.r.o 

a cílový zákazník byla firma BEKAERT HLOHOVEC s.r.o. Zadáním bylo vytvoření 

projektové dokumentace pro mořící linku. To spočívalo v komunikací se zákazníkem a výrobci 

daných strojních zařízení. Následně pak dohled nad realizací projektu, montáž a testování 

zařízení. 

 

3.1.1. Zadání projektu 

Vytvoření elektro projektu pro mořící linku. Jedná se o dvě samostatné mořící vany, které mají 

identické zařízení a jsou ovládány z jednoho rozváděče. Tyto vany obsahují roztok, který musí 

mít konstantní teplotu. Pro zajištění ohřívání roztoku se použije tepelný výměník propojený 

s mořící vanou. Tento tepelný výměník je napojen na horkou páru, která zajišťuje ohřívání 

výměníku. 

 

3.1.2. Technické řešení 

Podle zadání projektu bylo vytvořeno technické řešení projektu.  Vyhřívání tepelného výměníku 

zajišťuje pára. Cirkulací roztoku mezi tepleným výměníkem a mořící vanou bude docházet 

k ohřevu roztoku. Teplota roztoku se zjišťuje přes odporový snímač teploty. Tento snímač je 

umístěn na výstup z výměníku. Touto zvolenou pozicí snímače se zajišťuje stále konstantní 

teplota roztoku proudícího do vany a nemůže dojít tedy k přehřátí v určitých částech mořící 

vany. Regulací přívodu páry se ovlivní teplota tepelného výměníku. Vložením zdvihového 

ventilu mezi přívod páry a tepelný výměník bude zajištěna teplotní regulace. Ovládání 

zdvihového ventilu zajistí regulátor teploty. Podle výstupní teploty roztoku bude regulátor 

ovládat zdvihový ventil a zajišťovat konstantní teplotu roztoku. 
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3.1.3. Postup tvorby projektové dokumentace  

Tvorba projektové dokumentace probíhala dle podkladů zákazníka. Zákazník si určil zařízení, 

které bude použito a podle této specifikace byla zpracována projektová dokumentace. Součástí 

dokumentace je kusovník, seznam kabelů a seznam náhradních dílů.  

 

Cirkulační čerpadlo: 

Typ cirkulačního čerpadla byl vyspecifikován zákazníkem. Jedná se o cirkulační čerpadlo CM 

MAG-P30, motor:IEC GR90 B3-B5. 

 Parametry cirkulačního čerpadla: 

ot/min2900 V,400 W,2200  nUP  

Podle štítkových hodnot bude pro cirkulační čerpadlo použit motorový spouštěč s tepelnou 

spouští o hodnotě 4,7 A. Zvolil jsem motorovou ochranu 3RV1011-1GA10 od firmy Siemens. 

Tepelná spoušť je nastavitelná v rozsahu 4,5 ÷ 6,3 A. Ovládání cirkulačního čerpadla zajišťuje 

stykač 3RT1015-1BB41 od firmy Siemens. Jmenovitý proud stykače je 7 A pro zátěž AC - 3, 

která odpovídá induktivní zátěži. 

 

Obr. 3.1 Štítkové údaje cirkulačního čerpadla 
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Odporový snímač teploty (Pt 100): 

Odporový snímač teploty byl zvolen on firmy JSP s.r.o. sídlem v Jičíně. Typové označení je 

T1070. Tento snímač teploty má čtyřvodičové vnitřní vedení. Rozsah teplot snímače je -70 až 

+500 °C. Snímač je v provedení do jímky a vsazen na výstupní stranu z teplotního výměníku. 

Propojovací kabel musí být stíněný.[8] 

 

  

Obr. 3.2 Odporový snímač teploty (Pt 100) 
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Zdvihový ventil: 

Zdvihový ventil je od firmy Belimo CZ spol. s.r.o. sídlem v Praze. Typ ventilu je NVK24A. 

Ventil je napájený 24 V DC a ovládaný spojitým signálem 0 - 10 V. Jištění přívodního kabelu  

je jističem 2 A s vypínací charakteristikou C. Ventil má bezpečnostní pojistku, která při 

výpadku napájení ventil uzavře. Propojovací kabel musí být stíněný.  

 

 

 

Obr. 3.3 Zdvihový ventil 
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Regulátor: 

Pro regulaci teploty ve výměníku byl zvolen regulátor od firmy Omron. Zvolený typ regulátoru 

musel mít výstupní napěťový analogový signál pro ovládání ventilu a zároveň analogový 

proudový signál 4 - 20 mA, který posílal informaci o teplotě do místního řídicího systému. Po 

konzultaci s technikem od firmy Omron, mi byl doporučen tento typ E5CN-HV2MD-500 

AC/DC 24 s rozšiřujícím modulem E53-CNBFN2. Zvolený typ regulátoru má analogový 

napěťový signál a 3 programově nastavitelné spínací kontakty. Vstupní signál do regulátoru 

může být odporový snímač teploty, termoelektrický článek, analogový napěťový nebo proudový 

signál. 

Typ regulátoru E5CN-HV2MD-500 AC/DC 24 má výstupní analogový napěťový signál 0 - 10 

V. Rozšiřující modul E53-CNBFN2 poskytuje analogový proudový signál 4 - 20 mA. 

Regulátor byl nastaven přes vlastní ovládací panel. Bylo nutné u regulátoru změnit typ 

vstupního signálu na odporový snímač teploty místo přednastaveného termoelektrického článku. 

Výstupní analogové napětí pro ovládání ventilu je už nastaveno typem regulátoru. V základním 

nastavení je nastavena regulace On/Off, která spíná a vypíná výstupní signál podle nastavené 

teploty. Protože máme ventil se spojitým napěťovým signálem, změní se typ regulace na PID. 

PID regulace se může nastavit 2 způsoby: 

1. Manuální zadání PID konstant 

2. Automatické vypočítání PID konstant 

Vzhledem k požadavkům provozovatele, je dostačující nastavit automatický výpočet PID 

konstant. [4] 

 

Obr. 3.4 Regulátor teploty 
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Tvorba dokumentace: 

Po specifikaci hlavních součástí zařízení jsem začal tvořit projekt. Začal jsem výpočtem 

instalovaného výkonu, který je přibližně 5 kW. Podle instalovaného výkonu a velikostí proudu 

čerpadel, jsem zvolil pro hlavní jištění v rozvaděči pojistky o velikosti 16 A typu gG. Těmto 

pojistkám je předřazen hlavní jistič. Průřez přívodního kabelu byl určen podle odběru proudu a 

délky. Vzdálenost mezi rozvaděčem a napájecím rozvaděčem nebyla určena. Předpokládaná 

délka byla 50 m, a proto byl zvolen průřez S = 4 mm
2
. Podle selektivity jištění a průřezu 

přívodního kabelu je doporučeno pojistkové předjištění o velikosti 25 A typu gG.  

Ovládací zařízení v rozvaděči jako jsou stykače a regulátory potřebují napájení 24 V DC. Musel 

být tedy vložen zdroj 24 V DC s odpovídajícím výstupním proudem, který je 4 A. Použitím 

těchto ovládacích zařízení zapínáme a vypínáme cirkulační čerpadla, nebo přivádíme napájení k 

regulátorům. 

 

Obr. 3.5 Dispozice ovládacích prvků na rozvaděči +RM1 
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Systém ovládání čerpadel je založen na zapnutí a vypnutí stykačů. Zapnutí a vypnutí stykače se 

provede tlačítky na rozvaděči. Stlačením tlačítka „Čerpadlo P5 zapnuté“ přivedeme na cívku 

stykače napětí a sepneme stykač, k udržení sepnutého stykače musíme zajistit napájení cívky 

stykače i při odepnutí tlačítka. Proto stykač sepne svůj pomocný spínací kontakt, který zajistí 

trvalé napětí na cívce stykače i při odpojení tlačítka. Pro vypnutí stykače se použije tlačítko 

„Čerpadlo P5 vypnuté“, které při stlačení rozpojí přívodní napájení k cívce stykače.  

 

Ovládací napětí rozvaděče 24 V DC pracuje na stejném principu jako ovládání stykačů motoru. 

Použité tlačítka pro zapnutí ovládacího napětí jsou „Ovládací napětí zapnuté“ a pro vypnutí je 

„Ovládací napětí vypnuté“. Těmito tlačítky přímo ovládáme veškeré výstupy z rozvaděče. 

 

Signálka „Porucha“ signalizuje vypnutí jednoho nebo obou motorových spouštěčů. Tato 

signálka slouží výhradně k informaci obsluze, že nastala porucha cirkulačního čerpadla. 

 

Přepínače „Zavřít/Automat TV01“ a „Zavřít/Automat TV02“ slouží pro elektro ventily. Při 

přepnutí do stavu „automat“ přivedeme ovládací napětí z regulátoru do elektro ventilu. U stavu 

„zavřít“ rozepneme ovládací napětí a dojde k uzavření ventilu.  

 

 

Obr. 3.6 Rozvaděč +RM1 
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3.1.4. Montáž a oživení rozváděče 

 

Výroba rozvaděče byla provedena na dílně firmy Taurid Ostrava s.r.o. Kde hlavní výhodou 

bylo, že ještě před samotnou montáží rozváděče na Slovensku, jsem mohl odzkoušet veškeré 

ovládací prvky, nastavit a otestovat regulátory. 

Montáž se prováděla na Slovensku ve městě Hlohovec pro firmu BEKAERT HLOHOVEC 

s.r.o. Dohlížel jsem na průběh montáže a oživení rozvaděče. Montáž měl na starosti zkušený 

montér z naší firmy. Po domluvě s místním elektrikářem a vedoucím výroby, jsme připravily 

trasu pro vedení kabelů. Přívodní kabel pro rozvaděč přivedli místní elektrikáři dle doporučení v 

projektu. Po přivedení kabelů pro motory, snímače a ventily začalo testování zařízení. Úkolem 

testování bylo ověřit správný směr točení motorů, ověření správného měření teplotních snímačů 

a funkčnost zdvihových ventilů. Během testu bylo zjištěno, že jeden z motorů se točí opačným 

směrem. Přehozením dvou fází na svorkách motoru už čerpadlo fungovalo správně. Po 

úspěšném provedení testů byla zákazníkovy předvedena funkčnost mořící linky a její ovládání. 

Posléze byl zkreslen skutečný stav dokumentace podle úprav na montáži. A dokumentace byla 

předána zákazníkovi.   
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3.2. Výpočet průřezu kabelu  

 

Další úkol, který mi byl určen, byl výpočet průřezu kabelu. Jedná se o přívodní kabel pro Mořící 

linku instalovanou v Pákistánu. Výkon u tohoto zařízení je P = 240 kW. Musel jsem navrhnout 

různé varianty kabelů s ohledem na úbytek napětí, oteplení a zkratové odolnosti. 

Při výběru kabelu rozhodoval protékající proud a vzdálenost. Přívodní kabel měl délku l = 150m 

a protékal jim proud o hodnotě I = 365A při účiníku 95,0cos  . Pákistán má především 

vnitrozemské subtropické klima. Proto se musí zohlednit při výpočtu rozdílné teploty okolí. 

Pro výpočtový proud pak platí vztahy: 

Trojfázový proud 

                                       cos .  . 3

 . 1000
 

SU

P
I                                                       (3.1) 

Dimenzování průřezu vodiče na dovolený proud vychází z dovoleného oteplení vodiče. 

Průchodem elektrického proudu vodičem dochází k jeho ohřívání. Největší oteplení pro vodič 

představuje zkratový proud, proto se musí zvolit správný jistící prvek, který vybaví dříve, než 

dojde k překročení maximální dovolené teploty vodiče. Maximální dovolenou teplotu vodiče 

určuje sám výrobce.[2] 

Pro tepelné ztráty platí: 

Teplo vznikající ve vodiči se řídí Jouleovým zákonem. Množství tepla ΔP je úměrné druhé 

mocnině proudu I a elektrickému odporu vodiče R v čase t. 

                                         
 t . .   2IRP 

              
                                             (3.2) 

 

Musí se provést kontrola oteplení a tím ověřit, že velikost provozního proudu IP je menší, než 

velikost dovoleného proudu stanoveného výrobcem ID [3] 

                                         
DP II 

              
                                                     (3.3) 

                                         
DND IkkI  . . 21

              
                                           (3.4) 

 

Pro ověření zda zvolený vodič vyhovuje, musíme znát proud ID.  Ten vychází ze znalostí proudu 

IDN, koeficientu uložení vodiče k1 a koeficientu respektujícího zvýšenou teplotu okolí k2. 

Všechny tyto informace se nacházejí v normě ČSN 3320000-5-523 ED.2. 
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Dovolený úbytek napětí 

Vodiče a kabely musí být dimenzovány tak, aby při předpokládaném zatížení nezpůsobily 

nedovolený pokles napětí. Úbytek napětí na daném kabelu tedy nemůže přesáhnout dovolenou 

hodnotu úbytku napětí. Hodnota úbytku napětí je rovna rozdílu hodnoty napětí na začátku 

vedení a hodnoty napětí na konci vedení U = U1 – U2.[2] 

 

Výpočet průřezu vodiče z dovoleného úbytku napětí: 

Pro síť 3 x 400V bylo nutno navrhnout kabel, kterým celá mořící linka bude napájena. Je nutno 

proto vypočítat průřez vedení pro různé varianty. Maximální úbytek napětí nesmí překročit 

hodnotu 5% jmenovitého napětí. Z údajů které jsem měl k dispozici, bylo nutno určit účiník, 

který je nezbytný pro samotný výpočet. 

Neměl jsem přímo zadané, o jaký typ materiálu se jedná, proto jsem se rozhodl určit 

nejekonomičtější variantu, což obnáší výpočet jak pro měděný materiál vodiče, tak i hliníkový. 

Materiálové konstanty: měrná elektrická vodivost hliníku                ρAl = 1/33 Ω∙mm
2
∙m

-1
 

                                      měrná elektrická vodivost mědi                    ρCu = 1/56 Ω∙mm
2
∙m

-1
 

Zadané hodnoty: 

%5,m100,95,0cos,V400,kW240  ulUP   

Dovolený úbytek napětí: 

V20400
100

5

100
nDOV 


 U
u

U
                                                                              (3.4) 

Proud:  

A365
95,04003

240000

cosU3

P









I

                                                                         (3.5) 

Průřez vodiče pro měděné jádro: 

22

DOV

Cu
Cu mm95mm6,8095,0365150

2056

3
cos

3








 


Il

U
S

                   (3.6) 

Průřez vodiče pro hliníkové jádro: 

22

DOV

Al
Al mm150mm5,13695,0365150

2033

3
cos

3








 


Il

U
S

                 (3.7) 
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Výpočtem průřezu hliníkového a měděného vodiče je určen jeho minimální průřez pro úbytek 

napětí 5%. Použitý průřez vodiče pro měděné jádro musí být 95mm
2
 nebo větší. Použitý průřez 

vodiče pro hliníkové jádro musí být 150 mm
2
 nebo větší.  

Pro jištění proudu 365 A byl zvolen jistič rozvaděče s jištěním 435 A. Předjištění se 

dimenzovalo podle selektivity jištění rozvaděče a to na 630 A. Pomocí programu Sichr jsem 

provedl výpočet oteplení vodiče. Předpokládaná teplota okolí bude 50 °C a způsob uložení 

kabelu bude v zemi a následně s mezerami na mřížkových žlabech v kabelovém kanále. 

Zadáním parametrů do programu Sichr, jsem namodeloval vypínací charakteristiku jističů. 

Vložením kabelu s určeným způsobem uložení a velikosti okolní teploty provede program 

výpočet oteplení kabelu, který zobrazí v grafické podobě společně s vypínací charakteristikou 

vypínačů.  

 

Obr. 3.7 Vypínací charakteristika, průřez vodiče 150mm
2
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Obr. 3.8 Vypínací charakteristika, průřez vodiče 450mm
2
 

Průřez vodiče s hliníkovým jádrem: 

Na obrázku 3.7 je patrné, že proud protékající vodičem při dané okolní teplotě bude přetěžovat 

izolační stav kabelu. Volbou většího průřezu se zajistí teplotní ochrana izolace vodiče. Zvolil 

jsem tedy použití paralelního zapojení vodičů a průřez o velikosti S = 450 mm
2
, to znamená 3 

paralelně zapojené vodiče, každý o průřezu 150mm
2
. Na obrázku 3.8 je vykreslení vypínacích 

charakteristik pro dodržení selektivity, pro použitý průřez S = 450mm
2
, a je patrné, že zvolený 

průřez bude dostačující. 

Průřez vodiče s měděným jádrem: 

U měděného vodiče je to obdobné jako u hliníkového. Průřez S = 95 mm
2
 je nedostačující a 

kabel bude teplotně namáhán. Bude tedy zvoleno paralelní zapojení vodičů. Výsledný průřez 

bude S = 285 mm
2
 z 3 paralelně zapojených vodičů o průřezu Si = 95 mm

2
. 

Zhodnocení: 

Po předložení svých výpočtů a mnou doporučených průřezů vodičů se vedení firmy rozhodlo 

pro hliníkový vodič a to hlavně z důvodu pořizovací ceny. Dále byl změněn průřez 

z původníhch 450  mm
2
 na 480 mm

2
 a to paralélním vedením 2 vodičů o průřezu 240 mm

2
. 
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4. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu 

studia uplatněné studentem v průběhu odborné praxe. 

 

V průběhu odborné praxe jsem využil své znalosti získané v průběhu studia a byly mi hodně 

prospěšné a užitečné při řešení zadaných úkolů. Za nejvíce využité znalosti a dovednosti 

považuji tyto: 

 znalost funkce a využití elektrických přístrojů a strojů, 

 orientování se v elektro produktech a porovnávání jejich specifikací pro vybrání 

konkrétního zařízení, 

 způsoby zpracování signálů regulátory 

 při plnění zadaných úkolů jsem plně využil doposud získané znalosti čtení 

konstrukčních a elektro dokumentací 

Hlavním přínosem při plnění úkolů zadaných během odborné praxe byla znalost elektrických 

přístrojů. Především šlo o znalost konstrukce a funkčnosti. Usnadňovalo to výběr konkrétního 

zařízení. 

Užitečnou znalostí byla specifikace vodiče. Výpočet průřezu a úbytek napětí je nejčastější úkol, 

s kterým jsem se setkal během odborné praxe. Určení hospodárného průřezu pro co nejmenší 

náklady na ztráty ve vodiči. Dostatečné dimenzování pro případné navýšení protékajícího 

proudou vodičem. 

Nejčastěji jsem se během odborné praxe věnoval tvorbě elektrodokumentace. Jeden z největších 

přínosů v této oblasti je pro mě orientace ve značení a symbolech elektrických zařízení. Tvorba 

elektrodokumentace je velmi obsáhlá a složitá, ale mé dosavadní znalosti byly dostačující pro 

zpracování projektu a jeho následné prezentování. 
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5. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné 

praxe 

 

Základním nedostatkem byla nezkušenost s programy AutoCAD a ePlan. Program ePlan je 

převážně ke tvorbě elektrodokumentace a v průběhu studia jsem neměl moc příležitostí se 

s takovým programem setkat. Program AutoCAD jsem během studia měl možnost použít, ale 

s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jsem se musel hodně věcí doučit během odborné 

praxe. 
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6. Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové 

zhodnocení 

 

Při absolvování odborné praxe jsem byl zaměstnán ve firmě Taurid s.r.o. jako montážní technik 

a projektant řídicích systémů. V rámci praxe v této firmě, jsem měl možnost vyzkoušet pozici 

projektanta řídicích systém, kde jsem se věnoval projekční a montážní části zakázky. 

Největší část své odborné praxe jsem absolvoval na pozici projektanta řídicích systém. Zde jsem 

si vyzkoušel komunikaci se zákazníkem. Konzultoval jsem jejich požadavky, dotazy a výtky, a 

navrhoval možná řešení. Seznámil jsem se s tvorbou projektové dokumentace a všech 

základních požadavků, které jsou součástí její tvorby. Zúčastnil jsem se montáže, kde jsem 

mohl vyzkoušet navrhované zařízení v provozu a zjistit jak probíhá montáž. Nejdůležitější 

zkušeností pro mě bylo vidět, jak dané zařízení funguje v praxi po té co jsem ho teoreticky 

zpracoval do projektové dokumentace. 

Při pracích na jednotlivých projektech jsem porozuměl jejich časové náročnosti na dílčích 

úkonech. Při tvorbě nových zakázek je důležitý čas, který se musí věnovat přípravě, tvorbě a 

následné montáži zakázky. Vědomost časové náročnosti zakázky je důležitá při tvorbě cenové 

nabídky. 

Hlavním přínosem absolvované praxe bylo získání a následné prohlubování zkušeností jak 

postupovat při řešení zadaných úkolů nebo řešených problémů při tvorbě elektrodokumentace. 

Dalším podstatným poznatkem bylo seznámení se s nejrůznějšími přístroji a jejich vlastnostmi. 

Dalším přínosem byl náhled na fungování reálné firmy, seznámil jsem se s postupem 

zpracování zakázek a projektů. 
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I. Elektrodokumentace: Řízení a regulace pro topení mořících van 

 

 

  



 



 
  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


