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Abstrakt 

Předmětem předkládané disertační práce je problematika zvyšování spolehlivosti dodávky 

elektrické energie v lokální distribuční soustavě průmyslového podniku s využitím databáze poruch a 

odstávek vyšetřované soustavy. 

První část práce je zaměřena na sběr informací a zpracování dokumentace o provozování 

lokální distribuční soustavy v areálu průmyslové společnosti zaměřené na výrobu a další zpracování 

surového železa a na hutní a strojírenskou výrobu. 

Dále se práce zabývá výpočtem spolehlivostních ukazatelů zařízení a prvků, které jsou 

následně využity při určení spolehlivosti dodávky elektrické energie vybrané části soustavy. 

Závěrečná část se zaměřuje na analýzu příčin vzniku poruch u vstupních vedení z nadřazené 

soustavy, přenosových transformátorů, kabelových vedení a spínacích prvků lokální distribuční 

soustavy. 

 

 

 

Klíčová slova 

Spolehlivost, lokální distribuční soustava, průmyslový podnik, dispečink, rozvodna, intenzita 

poruch, střední doba poruchy, pravděpodobnost bezporuchového chodu. 

 



 

Abstract 

The subject and scope of the PhD thesis is the issue of increasing of reliability within electric 

power supply in a local distribution system of an industrial plant using the operation failure database 

on the system inspected. 

The first part is focused on a collection of information and documentation related to the 

operation of the local distribution system in the premises of the industrial plant which focuses on pig 

iron and metallurgy production and processing, as well as on engineering production. 

Additionally, the work deals with calculation of reliability indices of equipment and 

components that are later used to determine the reliability of the power supply within selected parts of 

the distribution system. 

The final part brings the analysis of failure causes at the entrance overhead lines of the 

superior system, transmission transformers, cable lines and switching elements of the local distribution 

system. 
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Reliability, local distribution system, industrial plant, control centre, distribution plant, failure 

rate, mean time to repair, faultless operation probability. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

ASAI (–) střední ukazatel spolehlivosti 

  (Average Service Availability Index) 

ASRU  automatický systém regulace napětí 

CAIDI (min ·  výpadek-1) průměrná doba trvání výpadku u odběratele 

(Customer Average Interruption Duration Index) 

CEER  Rada evropských energetických regulačních orgánů 

(Council of European Energy Regulators) 

CML (min) celková doba nedodávky 

ČEZ, a.s.  energetická společnost podnikající v ČR 

DS  distribuční soustava 

E.ON  energetická společnost podnikající v ČR 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

ES  elektrizační soustava 

EU  Evropská unie 

HIM  hmotný investiční majetek 

HOS  hutní a ocelářská společnost 

HRJ  hlavní rozvodna jih 6 kV 

HRS  hlavní rozvodna sever 6 kV 

Imax (A) maximální dovolený proud 

In (A) jmenovitý proud 

KOSZ  kontrola ochran a silového zařízení 

LDS  lokální distribuční soustava 

MTN  měřicí transformátor napětí 

MTP  měřicí transformátor proudu 

PC  stolní počítač, notebook 

PDS  provozovatel distribuční sítě 

PNZ  primární napěťová zkouška 

PPDS  pravidla provozování distribuční soustavy 

PRE  energetická společnost podnikající v ČR 

PRJ  podružná rozvodna jih 6 kV 

PRS  podružná rozvodna sever 6 kV 

PS  přenosová soustava 

Q (–) pravděpodobnost poruchy 
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R (–) pravděpodobnost bezporuchového chodu 

RCM  spolehlivostně orientovaná údržba 

  (Reliability Centred Maintenance) 

SAIDI (min ·  rok-1)  průměrná systémová doba trvání výpadku 

  (System Average Interruption Duration Index) 

SAIFI (výpadek ·  rok-1)  průměrná systémová intenzita poruch 

  (System Average Interruption Frequency Index) 

Sn (V·A) jmenovitý zdánlivý výkon 

TG  turbogenerátor 

Un (V) jmenovité napětí 

UNIPEDE  Mezinárodní svaz výrobců a distributorů elektřiny 

(International Union of Producers and Distributors of 

Electrical Energy) 

VS  vlastní spotřeba 

VSME  vedoucí směny elektro 

ZN  zemnicí nože 

e  Eulerovo číslo 

ek (%) napětí nakrátko transformátoru 

f(t)  funkce hustoty pravděpodobnosti poruchy  

k  parametr pravděpodobnostního rozdělení 

nn  nízké napětí 

t (čas) čas, doba 

vn  vysoké napětí 

vvn  velmi vysoké napětí 

x (čas) doba do poruchy 

β  parametr pravděpodobnostního rozdělení 

λG (výpadek ·  rok-1) četnost výpadku (globální ukazatel) 

λp (čas-1) intenzita poruch 

λu (čas-1) intenzita údržby 

τG (min ·  výpadek-1) střední doba trvání výpadku (globální ukazatel) 

τGV (min ·  rok-1) souhrnná doba výpadku (globální ukazatel) 

τp (čas) střední doba poruchy 

τu (čas) střední doba údržby 

 

Ostatní symboly a zkratky se vyskytují v textu s jejich okamžitým vysvětlením. 
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Úvod 

Elektřina se stala každodenní součástí našeho života a patří mezi nejvyužívanější typy energií. 

Bez elektřiny, kterou nelze nahradit jinou formou energie, nebudou fungovat například 

telekomunikace, doprava, informační technika, bankovnictví, zdravotnictví aj. Stále rostoucí potřebu 

elektrické energie v průmyslu a domácnostech mohou uspokojit nejen dostatečně výkonné elektrárny, 

ale také její spolehlivá doprava každému koncovému uživateli přes elektrizační soustavu. 

Elektrizační soustava slouží k přenosu a rozvodu elektrické energie z místa výroby až do místa 

spotřeby. Obvykle se skládá ze soustav přenosových a soustav rozvodných (distribučních). 

V podmínkách velké hutní a ocelářské společnosti se pak jedná o průmyslovou lokální distribuční 

soustavu (LDS), která zabezpečuje přenos velkých výkonů od turbogenerátorů k rozvodným zařízením 

s důrazem na spolehlivou a bezpečnou dodávku elektrické energie spotřebě. Hlavní provozy hutí, 

koksovna, ocelárna, vysoké pece apod. vyžadují dodávku elektrické energie podle 1. stupně 

zajištěnosti, tedy dodávku se zvýšenou provozní spolehlivostí. Problematice spolehlivosti 

elektroenergetických soustav je věnována velká pozornost v mnoha vědeckých článcích a literaturách. 

Jedná se ale zejména o spolehlivost národních, případně kontinentálních přenosových a distribučních 

sítí. Problematika spolehlivosti průmyslových distribučních sítí je specifická, protože jsou tyto sítě 

vystaveny i působení takových vnějších vlivů, jako mohou být např. výskyt vody, rázy, otřesy, 

vibrace, vysoká prašnost, vysoké okolní teploty či agresivní prostředí. Proto je velmi přínosné se i zde 

zabývat spolehlivostí těchto lokálně provozovaných sítí a určit základní spolehlivostní ukazatele. 

Prvním krokem k jejich určení, je navržení metodiky sběru a zpracování informací z 

provozování lokální distribuční soustavy v areálu průmyslové společnosti alespoň za několik let, 

přičemž tato metodika musí být přizpůsobena potřebám a charakteru vyšetřované průmyslové sítě. 

Nashromážděná data je nutné vhodně utřídit, zpracovat a vytvořit tak databázi zahrnující jak vzniklé 

poruchy, tak prováděnou údržbu zařízení ve sledovaném období. Z takto vytvořené databáze jsou 

vypočteny spolehlivostní ukazatele zejména těch zařízení a prvků, které jsou z funkčního hlediska pro 

chod soustavy zásadní. Těmito prvky jsou sběrnicové a vývodové odpojovače, vypínače, přípojnice, 

kabelová vedení a transformátory na těch napěťových hladinách, které jsou v LDS provozovány. 

V další části práce je těchto vypočítaných spolehlivostních ukazatelů využito k určení 

spolehlivosti dodávky elektrické energie vybrané části sítě. Tím bude navržená metodika aplikována 

na provozní data a ověřena její účelnost a funkčnost.  

Závěrečná část práce je zaměřena na hlubší analýzu vytvořené poruchové databáze s důrazem 

na maximální využití informací, které nabízí. Možnosti dalšího využití databáze je široké a záleží jen 

na uživateli, jaké informace z ní bude filtrovat. Jako příklad možného využití databáze budou 

analyzovány vybrané informace, které povedou k pojmenování příčin vzniku poruch vstupních vedení, 

transformátorů 22 / 6 kV, kabelových vedení a spínacích prvků vyšetřované LDS. 
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1 Cíle disertační práce 

Cílem této disertační práce je vytvořit obecnou metodiku pro určení prvkové spolehlivosti vn a 

vvn zařízení průmyslové lokální distribuční soustavy. Metodika bude ověřena na LDS hutní a 

ocelářské společnosti (LDS HOS). Výsledky prvkové spolehlivosti budou použity při srovnávacím 

výpočtu poruchovosti vybrané části soustavy a dalších spolehlivostních analýzách. Práce se nebude 

zabývat výpadky jednotlivých konzumů napájených z rozvoden 6 kV (např. motorů, provozních 

transformátorů vn / nn apod.), protože jsou mimo delimitační oblast provozovatele LDS. 

 

1.1 Metodika pro určování spolehlivosti zařízení průmyslové sítě 

Aby bylo možné určit prvkovou spolehlivost, bude nejprve potřeba vytvořit metodiku pro: 

- sběr dat o výpadcích a poruchách dodávky elektrické energie, 

- vytvoření hlášenky poruchové události, 

- vytvoření souboru číselných kódů zařízení, 

- vytvoření souboru číselných kódů poruchových událostí, 

- vytvoření pasportizace zařízení. 

 

1.2 Aplikace metodiky 

Pro ověření metodiky bude v rámci disertační práce provedeno: 

- expertní přepracování tištěných textových popisů poruch a údržby do formy vhodné pro 

počítačové zpracování - hlášenky, 

- zpracování dat za časové okno 5 let, 

- vytvoření aplikace pro dispečera v prostředí MS Excel - vyplňování hlášenky s 

implementací číselníků a filtrace anomálií, 

- vytvoření aplikace pro provozovatele v prostředí MS Excel - práce s databází všech 

událostí, 

- analýza databáze - spolehlivostní ukazatele prvků, srovnání prvků z různých oblastí sítě, 

analýza příčin poruch, srovnání s výsledky databáze distribučních sítí, 

- výpočet spolehlivosti dodávky - použití zjištěných spolehlivostních ukazatelů prvků při 

výpočtu spolehlivosti konkrétní oblasti sítě. 
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2 Spolehlivost v elektroenergetice 

Spolehlivost elektrizační soustavy je obecně chápána jako spolehlivost celého systému, 

zahrnujícího zdrojovou část, přenosovou a distribuční síť a zařízení, nebo technologie, sloužící ke 

konečné spotřebě elektrické energie. Zahrnuje také schopnost soustavy zajistit nepřetržitou a kvalitní 

dodávku elektrické energie spotřebitelům. Pojem spolehlivost definuje ČSN IEC 50(191) takto: 

Spolehlivost je obecná vlastnost objektu, spočívající ve schopnostech plnit požadované 

funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase podle 

stanovených technických podmínek. 

Spolehlivost elektrických sítí se obvykle soustředí na řešení tří základních otázek: 

- spolehlivost jednotlivých částí sítí v období tvorby projektové dokumentace, 

- spolehlivost již provozovaných sítí, 

- spolehlivost v přípravě provozu elektroenergetického systému. 

 

2.1 Základní pojmy a definice z oblasti spolehlivosti 

Spolehlivost je komplexní vlastnost, může tedy zahrnovat např. bezporuchovost, životnost, 

udržovatelnost, skladovatelnost a bezpečnost. 

Bezporuchovost – je schopnost objektu plnit nepřetržitě požadované funkce po stanovenou 

dobu a za stanovených podmínek. Číselně ji vyjadřuje např. pravděpodobnost poruchy, 

pravděpodobnost bezporuchového provozu, intenzita poruch, střední intenzita poruch, střední doba do 

poruchy, střední doba mezi poruchami apod. 

Životnost – je schopnost objektu plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při 

stanoveném systému předepsané údržby a oprav. Číselně se vyjadřuje např. technickým životem s 

předepsanou pravděpodobností, středním technickým životem nebo střední dobou používání. 

Projektovaná životnost je pak očekávaná doba nebo počet cyklů založený na návrhu objektu, během 

kterých zůstává daný objekt provozně efektivní a ekonomicky užitečný před opotřebením. 

Udržovatelnost – je vlastnost objektu spočívajícího ve způsobilosti k předcházení poruch 

předepsanou údržbou. Číselně se vyjadřuje např. pravděpodobností provedení údržby ve stanovené 

době, střední dobou údržby nebo intenzitou údržby. 

Skladovatelnost – je schopnost objektu zachovávat nepřetržitě bezvadný (a tedy 

provozuschopný) stav po dobu skladování a přepravy při dodržení předepsaných podmínek. Číselně se 

vyjadřuje např. střední dobou skladovatelnosti. 
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Pohotovost – je komplexní vlastnost objektu, zahrnující bezporuchovost a opravitelnost 

objektu v podmínkách provozu. Číselně se vyjadřuje ukazatelem pohotovosti, např. pravděpodobností, 

že se objekt bude nacházet v libovolně zvoleném okamžiku v provozuschopném stavu. 

Bezpečnost – je vlastnost objektu neohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí při plnění 

předepsané funkce po stanovenou dobu a za stanovených podmínek. Číselně se vyjadřuje např. 

pravděpodobností výskytu nebezpečné poruchy v daném časovém intervalu, intenzitou nebezpečných 

poruch apod. 

Objekt – je předmět stanoveného určení uvažovaný z hlediska jeho zamýšleného poslání, 

jehož spolehlivost se studuje, zkoumá nebo zkouší. Objektem může být systém (soustava) nebo jeho 

(její) prvek. Při studiu spolehlivosti je nutno rozlišovat dva typy objektů – obnovované a 

neobnovované. Obnova je přitom chápána jako vlastní přechod z poruchového do bezporuchového 

stavu činností označovanou jako oprava. Neobnovovaný může být objekt proto, že je neopravitelný 

(žárovka, pojistka), je na nepřístupných místech (družice) nebo je jeho oprava nerentabilní. 

Prvek – je samostatně uvažovaná část objektu. 

Systém (soustava) – je souhrn vzájemně spjatých prvků určených k plnění předepsaných 

funkcí. 

Z některých dalších spolehlivostních pojmů je možné uvést následující: 

Stáří – měřítko celkové doby zatížení, vyjádřené jako počet provozních hodin, počet cyklů, 

nebo jiných jednotek od nové nebo poslední údržby. 

Údržba – všechny akce nezbytné pro udržení objektu ve specifikovaném stavu před poruchou 

nebo havárií (preventivní údržba) nebo proces obnovení objektu, aby se mohl navrátit do 

provozuschopného stavu (opravná údržba). 

Intenzita poruch – počet poruch na jednotkovou míru životnosti. Intenzita poruch je 

považována za konstantní během periody praktické životnosti. 

Střední doba mezi poruchami – celkový provozní čas (často uváděný v hodinách) dělený 

celkovým počtem poruch. Střední doba mezi poruchami je úměrná převrácené hodnotě intenzity 

poruch. 

Spolehlivostně orientovaná údržba (Reliability Centred Maintenance – RCM) – cílem je 

vytvořit takovou strategii údržby, aby se minimalizovaly celkové provozní náklady při zachování 

nezbytné míry spolehlivosti, bezpečnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí provozovaných 

zařízení. 

Oprava – požadovaná činnost konaná po poruše za účelem obnovení provozuschopnosti 

objektu opravením specifického poškození, poruchy, špatných funkcí nebo poruchy v části, podsestavě 

či modulu. 
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Porucha – je jev spočívající v ukončení schopnosti objektu plnit úplně nebo částečně 

požadovanou funkci. Poruchy mohou nastat z různých příčin a mohou také různě ovlivňovat 

schopnosti provozu. Poruchy je možno rozdělit do několika skupin: 

a) Podle příčin vzniku poruchy 

- porucha z vnějších příčin – vzniká nedodržováním stanovených provozních podmínek, 

- porucha přetížením – vzniká zatížením prvku nad stanovenou (dovolenou) hodnotu, 

- porucha z vnitřních příčin – porucha způsobená vlastní nedokonalostí objektu při 

zachování stanovených provozních podmínek a předpisů pro zatěžování, 

- nezávislá porucha – porucha prvku, která nebyla způsobena výrobní vadou ani poruchou 

jiného prvku v soustavě, 

- závislá porucha – porucha prvku, která byla způsobena vadou jiného prvku v soustavě, 

- systematická porucha – porucha, která se u stejných výrobků opakuje a je způsobená 

konstrukčními nedostatky objektu, závadami ve výrobním procesu apod., 

- výrobní porucha – vzniká nedodržováním výrobních postupů. 

b) Podle důsledku poruchy 

- závada – drobná vada, která nemá vliv na schopnost objektu plnit požadovanou funkci 

v provozu, a která ještě nezpůsobí poruchu, 

- kritická porucha – porucha, jejímž důsledkem je ohrožení případně ztráta lidského života, 

anebo hmotná škoda. 

c) Podle časového průběhu změn parametrů 

- náhlá porucha – vzniká rychlou změnou hodnot jednoho nebo několika parametrů objektu. 

Na základě výsledků z předchozích prohlídek či zkoušek nemůže být obvykle předvídána, 

- postupná porucha – vzniká v důsledku postupné změny hodnot jednoho nebo několika 

parametrů objektu. Prováděním prohlídek či zkoušek může být obvykle předvídána, 

- občasná porucha – trvá po omezenou dobu, po níž se objekt dostane bez vnějšího zásahu 

zpět do bezporuchového stavu. 

d) Podle stupně porušení provozuschopnosti 

- úplná porucha – vzniká u objektu v důsledku odchylek hodnot jednoho nebo více 

parametrů od úrovně stanovené technickými podmínkami, které zcela zabraňují dalšímu 

použití objektu, 

- částečná porucha – vzniká u objektu v důsledku odchylek hodnot jednoho nebo více 

parametrů od úrovně stanovené technickými podmínkami, nikoliv však takových, které 

zcela zabraňují použití objektu. Částečné poruchy se projevují v počátečním období 

provozu. Jejich výskyt s rostoucím časem klesá, 
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- havarijní porucha – porucha, která je náhlá a úplná, 

- degradační porucha – porucha, která je postupná a částečná, je obvykle způsobená stářím 

objektu. 

Dělení poruch do jednotlivých skupin je často relativní. Nicméně, každá porucha má svou 

příčinu, kterou lze po zjištění prvotní poruchy stanovit. Ke každé poruše spojené s určitým 

charakteristickým projevem tak přísluší určitá nápravná opatření vedoucí k tomu, aby byl obnoven 

bezporuchový stav objektu. 

Vanová křivka – křivka podmíněné pravděpodobnosti, znázorňující vztah stáří - spolehlivost 

určitých objektů. Vyznačuje se oblastí časných poruch zvanou oblastí „dětských nemocí“, oblastí s 

relativně konstantní mírou rizika a oblastí opotřebení objektu způsobené jeho stárnutím. 

Období časných poruch („období dětských nemocí“) – relativně vysoká podmíněná 

pravděpodobnost poruchy okamžitě poté, co byl objekt uveden do provozu. Tyto poruchy jsou 

způsobeny skrytými vadami ve výrobě, které nebyly kontrolou kvality odhaleny. 

 

2.2 Základní pojmy a definice z oblasti provozované LDS 

Bezpečnost zařízení LDS – vlastnost LDS neohrožovat život nebo zdraví osob, zvířat, 

majetek nebo životní prostředí při zajišťování dodávky elektřiny a při zachování stanovených 

parametru v průběhu času v mezích podle technických podmínek. 

Dispečink provozovatele LDS – technický dispečink, odpovídající za dispečerské řízení 

výroby a distribuce elektřiny v LDS. 

Distribuce elektřiny – doprava elektřiny distribuční soustavou. 

Distribuční soustava (DS) – vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, 

s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a 

vedení a zařízení o napětí 0,4 / 0,23 kV; 3 kV; 6 kV; 10 kV; 22 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění 

distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systému měřicí, ochranné, řídicí, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví 

provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném 

zájmu. 

Elektrická stanice – soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje 

transformaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků nezbytných 

pro zajištění jejich provozu. V dalším textu bude používán výraz „rozvodna“. 

Elektrizační soustava (ES) – vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, 

transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, 

ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 
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Lokální distribuční soustava hutní a ocelářské společnosti (LDS HOS) – vzájemně 

propojený soubor vedení a zařízení 0,4 / 0,23 kV; 5 kV; 6 kV; 10,5 kV; 22 kV; 110 kV případně jiné 

napěťové úrovně, sloužící k zajištění distribuce elektřiny v areálu HOS i mimo něj, včetně systému 

měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 

Obnova provozu – proces obnovení provozu po rozpadu soustavy nebo výpadku části sítě a 

obnovení dodávky odběratelům a dodávky od výrobců. 

Odběratel – fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu z LDS. 

Odpovědný pracovník – pracovník pověřený svým zaměstnavatelem provádět stanovené 

úkony související s provozem LDS. 

Pilotní uzel – rozvodna, ve které je udržováno sekundární regulací U / Q zadané napětí. 

Provozovatel LDS – fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci 

elektřiny a působí na částech vymezeného území provozovatele DS s vlastním vymezeným územím a 

napěťovou úrovní. 

Přenosová soustava (PS) – vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a 

vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, 

sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními 

soustavami sousedních států, včetně systému měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

Příprava provozu LDS – činnost prováděná při dispečerském řízení LDS, při které se 

zpracovává soubor technicko – ekonomických a organizačních opatření v oblasti výroby, distribuce a 

spotřeby elektřiny, jejímž cílem je zajištění spolehlivého a bezpečného provozu. 

Řád preventivní údržby – základní dokument pro provádění údržby technického zařízení 

HOS, příp. údržby technických zařízení jiných uživatelů LDS, prováděné podle smluvního vztahu. 

Řízení provozu LDS v reálném čase, Řízení výroby, Řízení odběru – činnost při 

dispečerském řízení LDS probíhající v reálném čase, při které se uskutečňují záměry stanovené 

přípravou provozu při současném řešení vlivu nepředvídaných provozních událostí v DS a LDS. 

Sekundární regulace U / Q (ASRU) – lokální udržování zadané velikosti napětí v pilotních 

uzlech a rozdělování vyráběného jalového výkonu na jednotlivé zdroje pracující do daného uzlu. 

Výpadek LDS – stav, kdy celá LDS nebo její významná část je bez napětí. 

Zabezpečenost provozu LDS – schopnost LDS zachovat normální stav po poruchách na 

jednotlivých zařízeních v síti 110 kV a přípojnicích stanic 110 kV / vn. 

Zákazník – fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrným elektrickým zařízením, 

které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě, která nakoupenou elektřinu pouze 

spotřebovává nebo přeúčtovává. 
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2.3 Základy teorie spolehlivosti a ukazatele spolehlivosti 

Kritériem k hodnocení spolehlivosti se používá pravděpodobnostní přístup. Z toho vyplývá, že 

spolehlivost objektů a systémů je určována nebo ovlivňována náhodnými jevy a činiteli. Proto mají 

ukazatele spolehlivosti náhodný charakter. Používaným aparátem je teorie pravděpodobnosti a 

matematická statistika. 

Základním ukazatelem bezporuchovosti neopravovaných výrobků je pravděpodobnost 

bezporuchového provozu a z ní odvozené veličiny: pravděpodobnost poruchy, hustota poruch, 

intenzita poruch a střední doba bezporuchového provozu. Bezporuchovost objektů se zpravidla sleduje 

v závislosti na čase. Někdy lze bezporuchovost sledovat také v závislosti na jiné veličině než čas 

(např. počet sepnutí u vypínače) [L1]. 

 

Základní ukazatele spolehlivosti 

Dále budou popsány pouze ty spolehlivostní ukazatele, které svými parametry patří 

k nejvýznamnějším a současně je uvažován stav, že objekt může být buď ve stavu bezporuchového 

provozu, nebo ve stavu poruchy a že přechod mezi těmito dvěma stavy je okamžitý. 

Mezi nejběžnější spolehlivostní ukazatele patří [L2]: 

- intenzita poruch λ (rok-1), 

- střední doba trvání poruchy τ (h), 

- pravděpodobnost bezporuchového chodu R (-), 

- pravděpodobnost poruchy Q (-), 

- střední doba mezi poruchami tS (h). 

Intenzita poruch se vyjadřuje v počtu poruch za jednotku času, v elektroenergetice zpravidla 

určitý počet za rok. Střední doba trvání poruchy se udává v hodinách, případně ve dnech. 

Pravděpodobnost bezporuchového chodu, stejně jako pravděpodobnost poruchy se udává jako 

poměrné číslo nebo je udávána v procentech. Tyto hodnoty jsou vztaženy na dobu, za kterou se 

pravděpodobnost určuje. Pravděpodobnost bezporuchového chodu (nebo poruchy) je i u zařízení s 

konstantní intenzitou poruch funkcí času, tj. doby, na kterou se spolehlivost vztahuje. Součet 

pravděpodobnosti bezporuchového chodu a pravděpodobnosti poruchy téhož systému je roven 1[L2]. 

 

Vztahy mezi základními spolehlivostními ukazateli 

Ukazatele spolehlivosti mohou být popsány teoretickými a empirickými charakteristikami. 

Teoretické charakteristiky vycházejí z počtu pravděpodobnosti, empirické charakteristiky jsou 

bodovým hodnocením statisticky oprávněného náhodného výběru. V teorii spolehlivosti je základní 
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sledovanou náhodnou veličinou čas. Vychází-li se z předpokladu, že daný objekt zahájí svoji činnost 

v čase t = 0 a v čase t = x dojde k poruše, je doba x nazývána dobou do poruchy.  Podle charakteru 

daného objektu se může jednat o: 

- skutečnou dobu do poruchy měřenou běžným astronomickým časem (např. doba, během 

které vedení pracuje bez poruchy), 

- počet provozních cyklů (např. počet sepnutí výkonového vypínače), 

- počet ujetých kilometrů (např. u pneumatik automobilů), 

- počet provozních hodin (např. u čerpadel). 

 

Pravděpodobnost bezporuchového chodu R(t) – je pravděpodobnost, že v časovém intervalu 

od 0 do t nedojde k poruše objektu. Funkce se nazývá funkcí spolehlivosti. 

 
( ) ( )tR P x t= >  (2.1) 

kde x je spojitá náhodná veličina reprezentující dobu do poruchy.  

 

Pravděpodobnost poruchy Q(t) – je pravděpodobnost, že v čase x ≤ t dojde k poruše objektu. 

Je-li doba do poruchy x nezáporná náhodná veličina s distribuční funkcí: 

 
( ) ( )( ) 1t tQ P x t R= ≤ = −  (2.2) 

pak tato distribuční funkce vyjadřuje pravděpodobnost toho, že na intervalu (0, t) dojde k poruše. R(t) 

je nerostoucí funkce času, Q(t) je neklesající funkce času. Obě veličiny jsou kladná bezrozměrná čísla 

nejvýše rovná jedné. Zpravidla je předpoklad, že R(0) = 1, R(∞) = 0. Poruchový a provozuschopný stav 

se navzájem vylučují a může nastat vždy jen jeden z těchto stavů. Proto platí: 

 ( ) ( ) 1t tR Q+ =  (2.3) 

 

Hustota pravděpodobnosti poruchy (hustota poruch) příslušná k spojité distribuční funkci 

Q(t) je dána vztahem: 

 ( ) ( )
( )

t t
t

dQ dR
f

dt dt
= = −  (2.4) 

 

Intenzita poruch – vyjadřuje se jako poměr hustoty pravděpodobnosti poruchy a 

pravděpodobnosti bezporuchového provozu. 

 ( )
( )

( )

t
t

t

f

R
λ =  (2.5) 
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Veličiny f(t) a λ(t) mají rozměr (čas-1), obvykle se udávají v jednotkách (h-1) nebo (rok-1). Každá 

ze čtyř základních veličin R(t), Q(t), f(t) a λ(t) popisují stejně úplně bezporuchovost neobnovovaného 

objektu a z každé z nich je možné odvodit tři zbývající. 

Funkce intenzity poruch λ(t) je v teorii spolehlivosti značně důležitou a užitečnou funkcí a patří 

k nejdůležitějším spolehlivostním ukazatelům používaných v praxi. Je definována pro dobu do 

poruchy x se spojitou distribuční funkcí Q(t) a hustotou f(t) pro taková t, pro která platí Q(t) < 1: 

 ( )
( )

( )1
t

t

tQ

f
λ =

−
 (2.6) 

Na Obr. 2.1 je graf s vykreslenou typickou charakteristikou intenzity poruch. Tato křivka se 

nazývá „vanová křivka“ a dělí se na tři úseky (I, II a III). 

 

 

Obr. 2.1 Vanová křivka 

 

V prvním období (I) křivka intenzity poruch klesá. Období je nazýváno obdobím časných 

poruch nebo také obdobím „dětských nemocí“, protože je intenzita poruch ovlivněna především 

výskytem časných poruch. Jde o poruchy způsobené vadami materiálu a technologií výroby. Dlouhé 

období časných poruch ukazuje na nedokonalost výrobku, nízkou úroveň technologie výroby apod. 

Druhé období (II) je obdobím ustáleného (normálního) provozu. Je charakterizováno 

výskytem náhodných poruch, kdy k poruchám dochází většinou z vnějších příčin. Nedochází zde k 

opotřebení, které by změnilo funkční vlastnosti výrobku. Během ustáleného provozu je při 

exponenciálním rozdělení doby bezporuchového provozu hodnota intenzity poruch konstantní a 

dosahuje nejmenších hodnot. Tato doba může trvat i několik desítek tisíc hodin. 

Třetí období (III) je obdobím stárnutí, kdy procesy opotřebení a stárnutí mění funkční 

vlastnosti výrobku a intenzita poruch postupně narůstá. Třetí období se nazývá období poruch dožitím. 

I II III t 

λ(t) období 

počátečního 

provozu 

období normálního provozu období stárnutí 
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Prvky ES jsou obvykle provozovány v prvním a druhém období vanové křivky, a to i díky 

pravidelné údržbě. Její rozsah stanovuje „Revizní řád elektrického zařízení“, který je podkladem pro 

provádění prohlídek, kontrol a revizí elektrického zařízení podle ČSN 33 1500 v rozsahu působnosti 

provozovatele LDS HOS. Proto je možné pro spolehlivostní výpočty elektrotechnických systémů 

zavést předpoklad o konstantní intenzitě poruch během období normálního provozu. Dále se obvykle 

zanedbává i počáteční období a zavádí se předpoklad konstantní intenzity poruch v průběhu celé 

životnosti prvku.  

Intenzitou poruch je úplně popsáno rozdělení doby do poruchy a naopak. Mezi funkcí 

spolehlivosti a intenzitou poruch platí: 

 ( t ) (t )

0

exp
t

R dtλ
 

= − 
 
∫  (2.7) 

Z toho pak pro intenzitu poruch platí vztah: 

 ( t )
(t )

(t )

1 dR

R dt
λ = −  (2.8) 

 

2.4 Modely rozdělení používaná v energetice 

Časové průběhy základních ukazatelů spolehlivosti objektů se získávají z údajů o provozu co 

největších počtů objektů a za co nejdelší dobu, tedy statisticky. Jen tak se statistické odhady blíží 

pravděpodobnostním ukazatelům. Někdy, jsou-li známy mechanismy poruch, lze časové průběhy 

základních ukazatelů spolehlivosti objektů určit i tímto způsobem, tedy deterministicky. Druhý způsob 

se používá zřídka. Při statistickém sledování se zaznamenávají doby poruch jednotlivých objektů nebo 

počty poruch objektů v dosti krátkých časových intervalech. Jedním z možných způsobů udání 

spolehlivostních charakteristik je tabulka naměřených hodnot. Naměřené hodnoty se vynášejí do grafů 

a získanými body se může proložit křivka. Oba tyto tzv. neparametrické způsoby se běžně 

nepoužívají. Výhodnější je porovnat průběh rozdělení poruch s některým zákonem rozdělení poruch 

odvozených z určitého pravděpodobnostního modelu. Jedná se tedy o parametrický způsob zpracování 

dat. Parametry ale musí být určeny tak, aby takový zákon rozdělení co nejlépe uvedená data vystihoval 

a bezporuchovost určit těmito parametry. Zákon rozdělení se volí podle průběhu charakteristiky 

poruch [L3] [L4]. 

V teorii spolehlivosti se používá pro diskrétní náhodnou proměnnou nejvíce binomické a 

Poissonovo rozdělení. Pro spojitou náhodnou proměnnou pak zejména exponenciální rozdělení, 

Weibullovo rozdělení, normální rozdělení, logaritmicko - normální rozdělení a gama rozdělení [P1] 

[P3]. 
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Exponenciální rozdělení – má konstantní intenzitu poruch λ (λ(t) = λ = konst., λ > 0, t ≥ 0) a je 

proto podle vanové křivky vhodnou aproximací pro II. období, tedy pro období normálního provozu, 

protože se zde neprojevuje období počátečního provozu ani období stárnutí objektu. Výhodou 

exponenciálního rozdělení je jednoduchost výrazů pro určení bezporuchovosti, což dovoluje poměrně 

jednoduše řešit i složité systémy. Konstantní intenzita poruch λ znamená, že je objekt vystaven jen 

vnějším náhodným poruchám a že k poruchám vyplývajícím ze stárnutí, opotřebení, či degenerace 

materiálu buď nedochází vůbec, nebo že jim předchází zavedením systému preventivní údržby.  

Pro exponenciální rozdělení platí: 

 ( ) e t
tR λ−=  (2.9) 

 ( ) 1 e t
tQ λ−= −  (2.10) 

 ( ) e t
tf λλ −=  (2.11) 

Vztah 2.9 vyjadřuje závislost intenzity poruch a pravděpodobnosti bezporuchového chodu a 

nazývá se exponenciálním zákonem poruch. 

 

Poissonovo rozdělení – udává pravděpodobnost, že k poruchám k dojde v intervalu (0, t), a že 

doby mezi jednotlivými poruchami jsou nezávislé náhodné veličiny o konstantní intenzitě λ.  

Pro Poissonovo rozdělení platí: 

 
( )

( ) e
!

k

t
k t

t
Q

k
λλ −= ⋅  (2.12) 

Poissonovo rozdělení lze použít jen tam, kde se nebere v úvahu potřebná doba pro opravy, 

výměny a obecně prostoje objektů, resp. kde je střední doba opravy velmi krátká a zanedbatelná ve 

srovnání se střední dobou do poruchy. 

 

Weibullovo rozdělení – představuje zobecnění exponenciálního rozdělení s parametry β > 0, 

λ > 0 a pro čas t ≥ 0. 

Pro Weibullovo rozdělení platí: 

 ( )
( ) 1 e t
tQ

β
λ−

= −  (2.13) 

Weibullovo rozdělení velmi dobře pokrývá všechny části vanové křivky. Rozdělení s 

parametrem β < 1 vystihuje rozdělení doby do poruchy prvku, u něhož se často vyskytují skryté vady. 

Období dobře vystihuje I. období vanové křivky. Parametr β = 1 znamená, že rozdělení přechází 

v exponenciální, vystihuje tak II. období vanové křivky. Třetí období pak nejlépe vystihuje dobu do 

poruchy s parametrem β > 1, kdy se již u prvků nevyskytují skryté vady, zato stárnou a degenerují. 



Spolehlivost v elektroenergetice 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
24 

Binomické rozdělení – udává pravděpodobnost výskytu m jevů při n nezávislých pokusech. 

Používá se zejména tam, kde je použita jistá nadbytečnost, zálohování a pro spolehlivou funkci 

systému je potřeba, aby bylo v činnosti hned několik zařízení ze všech. Pomocí binomického rozdělení 

se např. určuje součinitel zabezpečenosti elektrárenské soustavy. 

 

Obecně a zjednodušeně lze ve stručnosti konstatovat, že se v teorii spolehlivosti používají pro 

popis ukazatelů především tato rozdělení: 

- Spojitá 

a) Exponenciální 

b) Weibullovo 

 

- Diskrétní 

a) Binomické 

b) Poissonovo 

 

2.5 Výpočet ukazatelů spolehlivosti zařízení a prvků 

Problematiku spolehlivosti je možné rozdělit do dvou částí. První z nich je otázka získávání 

vstupních dat, druhá pak samotný výpočet spolehlivosti. Podle způsobů získání vstupních dat pro 

výpočet lze spolehlivost rozdělit do dvou základních skupin [L5]: 

 

Spolehlivost empirická – vstupní údaje pro výpočet spolehlivosti jsou získány z údajů o 

činnosti daného zařízení, nebo podobného zařízení, které pracuje v obdobných podmínkách. Zde platí, 

že čím je množství údajů o činnosti zařízení objemnější, tím jsou spolehlivostní výsledky 

věrohodnější. Podkladem k výpočtům jsou údaje o poruchách vypínačů, odpojovačů, transformátorů, 

vedení a dalších prvků podle napěťové hladiny a konkrétního typu prvku. Samozřejmostí jsou údaje o 

počtu a rozsahu zkoumaného systému. 

Empirické metody vyžadují přesné záznamy o poruchách. Aby byla daná poruchová databáze 

statisticky významná, vyžaduje to většinou mít k dispozici údaje o poruchách za mnoho let zpět.  

 

Spolehlivost apriorní – vstupní údaje jsou většinou určovány výrobcem daného zařízení. Ze 

znalosti možných stavů daného zařízení se vyjádří pravděpodobnost bezporuchového chodu, intenzitu 

poruch apod. 
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Stanovení základních spolehlivostních ukazatelů prvků 

Protože jsou vstupní údaje pro výpočet spolehlivosti LDS HOS získávány z údajů o činnosti 

zařízení, jedná se tedy o empirický způsob získávání vstupních dat. Sledování poruchovosti LDS HOS 

je tedy základem pro výpočet její empirické spolehlivosti a bezporuchového chodu. 

Analýza vytvořené pětileté databáze umožňuje stanovit základní spolehlivostní údaje 

jednotlivých prvků [L1]. 

Pro intenzitu poruch platí: 

 

-1(rok )
N

Z X
λ =

⋅
 (2.14) 

kde: 

N je počet poruch (-) 
Z je počet prvků příslušného typu v síti (-) 
X je délka sledovaného období (rok) 

 

Pro intenzitu poruch vedení platí: 

 -1(rok / km)
N

λ
L P

=
⋅

 (2.15) 

kde: 

N  je počet poruch 

L  je délka vedení příslušného typu (km) 
P  je délka sledovaného období (rok) 

 

Pro střední dobu poruchy platí: 

 

1 (h)

N

i
i

PN

τ

τ ==
∑

 
(2.16) 

kde: 

NP je počet poruch prvku příslušného typu (-) 
τi je doba poruchy prvku příslušného typu (h) 

 

Pro určení pravděpodobnosti bezporuchového chodu s uvažování údržby platí: 

 
1 ( )

8760
p p u uR

λ τ λ τ⋅ + ⋅
= − −  (2.17) 
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2.6 Metoda výpočtu spolehlivosti 

Pro řešení spolehlivosti systémů existuje celá řada metod. Systém je konstruován jako souhrn 

vzájemně vázaných prvků, které se obvykle uvažují jako dvoustavové. Mohou se tedy vyskytovat buď 

v provozuschopném stavu, nebo ve výpadku. Výpadek je definován poruchou, nebo vyřazením 

z důvodu údržby. Přechod mezi oběma stavy lze zjednodušeně považovat za okamžitý. V blokovém 

schématu se uvažuje vzájemná nezávislost prvků. Tento předpoklad v praxi však často neplatí, proto je 

nutné blokové schéma doplnit o prvky, které existující vzájemné ovlivňování prvků simulují [L1]. 

 

Základní metody výpočtu spolehlivosti, které byly na katedře elektroenergetiky odzkoušeny: 

- metoda spolehlivostních schémat, 

- Markovovy procesy, 

- simulační metody. 

 

Metoda spolehlivostních schémat 

Metoda spolehlivostních schémat patří mezi základní metody řešení spolehlivosti zkoumaného 

systému. Principem metody je sestavení spolehlivostního schématu, přiřazení příslušných 

spolehlivostních veličin k jednotlivým prvkům a následné zjednodušování schématu až na jeden prvek 

[L1]. 

Mezi hlavní výhody metody spolehlivostních schémat patří: 

- studované systémy ještě nemusí vůbec reálně existovat, 

- postup řešení je přehledný a matematicky nenáročný, 

- k výpočtům postačí běžně dostupný tabulkový software, 

- matematický postup nevyžaduje iterační výpočet,  

- přesnost výsledků je závislá pouze na přesnosti vstupních parametrů. 

 

Metoda spolehlivostních schémat má však i svoje nevýhody: 

- nelze provádět výkonovou bilanci sítě (přetížení větví), 

- odbočení typu „T“ je možno modelovat pouze přibližně. 

 

Metoda spolehlivostních schémat využívá k výpočtu spolehlivosti teorii pravděpodobnosti, 

z čehož plyne, že jev, který nikdy nenastane, má pravděpodobnost výskytu 0. Naproti tomu jev, který 

nastane v každém případě, má pravděpodobnost výskytu 1. Oba tyto jevy se ale navzájem vylučují a 

lze je dosáhnout pouze teoreticky. Matematický součet pravděpodobností jejich výskytu je roven 1. 
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Důležitým pravidlem z teorie pravděpodobnosti je pravidlo o násobení pravděpodobností. 

Spočívá-li nějaký jev v tom, že nastane určitý počet jednotlivých a nezávislých událostí, pak 

pravděpodobnost tohoto jevu je rovna součinu jednotlivých pravděpodobností všech dílčích jevů. 

Jsou-li např. dva nezávislé jevy A a B, pak pravděpodobnost, že oba jevy nastanou současně, lze 

matematicky vyjádřit: 

 ( ) ( ) ( )P A, B   P A P B= ⋅
 

(2.18) 

kde P (A), P (B) – je pravděpodobnost výskytu jevu A, resp. B 

 

Pravidlo o násobení je základním pravidlem řešení spolehlivosti různých zapojení prvků. Při 

řešení spolehlivosti systému je nutno sestrojit tzv. spolehlivostní schéma, ve kterém je každý prvek 

systému nahrazen jedním nebo více prvky s předem definovanou spolehlivostí.  

Spolehlivostní blokové schéma je grafické uskupení, které může být sériové, paralelní nebo 

sérioparalelní. Každá jednotka (obdélník) v blokových schématech představuje spolehlivostní 

ekvivalent prvku, objektu, obvodu, systému nebo podsystému. Směr přenosu udávají šipky. 

 

Sériový systém 

Sériový systém je takové zapojení jednotek, kde porucha kteréhokoliv z funkční jednotky 

způsobí poruchu celého systému. Blokové schéma sériového systému s n jednotkami je znázorněn na 

Obr. 2.2. 

Porucha jediného prvku vede k poruše celku. 

 

Obr. 2.2 Blokové schéma sériového zapojení prvků 

 

Jsou-li jednotlivé prvky sériového spolehlivostního schématu na sobě navzájem nezávislé, pak 

lze pravděpodobnost bezporuchového chodu vypočítat: 

  1 2
1

......
n

n i
i

R R R R R
=

= ⋅ ⋅ = ∏
 

(2.19) 

kde: 

R1 je pravděpodobnost bezporuchového chodu prvního prvku 

R2 je pravděpodobnost bezporuchového chodu druhého prvku 

n je počet prvků řazených v sérii 

 

1 2 n 
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Paralelní systém 

Paralelní systém je takové zapojení jednotek, kde poruchu systému může způsobit pouze 

porucha všech jednotek systému. Při poruše jedné jednotky, přebírá její funkci druhá jednotka. Jedná 

se tedy o jednoduchou formu zálohování. Blokové schéma paralelního systému s n jednotkami je 

znázorněn na Obr. 2.3. 

 

Obr. 2.3 Blokové schéma paralelního zapojení prvků 

 

Jsou-li jednotlivé prvky paralelního spolehlivostního schématu na sobě navzájem nezávislé, 

pak lze pravděpodobnost poruchy vypočítat: 

 
1 2

1

......
n

n i
i

Q Q Q Q Q
=

= ⋅ ⋅ = ∏  
(2.20) 

a pravděpodobnost bezporuchového chodu:  

 

1

1
n

i
i

R Q
=

= −∏  (2.21) 

 

Řešení spolehlivosti dle směrnice ČEZ 22 / 80 

Vychází se z metody spolehlivostních schémat, přičemž metoda uvažuje s údržbovými prostoji 

a do výpočtu je možné zahrnout i manipulace. Počítá tedy s tzv. studenými rezervami. Nevýhodou je, 

že tato metodika nezahrnuje tzv. koordinaci údržby. Rozlišují se tyto provozní stavy [L1]: 

- provoz, 

- poruchový prostoj, 

- údržbový prostoj. 

 

Předpoklady a zjednodušení, které tato metodika využívá: 

- neuvažuje se vliv počasí na intenzitu poruch a oprav, 

- uvažuje se exponenciální rozdělení dob poruch a oprav pro všechny prvky elektrické sítě, 

- vychází se z průměrných údajů. 

2 

1 

n 
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Metodika umožňuje výpočet spolehlivosti téměř všech druhů elektrických sítí. Základem 

výpočtu spolehlivosti je řešení dílčích spolehlivostních zapojení dvou prvků. Jsou definována tři 

zapojení [L1]: 

- sériové zapojení, 

- paralelní zapojení (horká rezerva), 

- paralelní zapojení s manipulací (studená rezerva). 

 

Sériové zapojení prvků 

Sériové zapojení je takové zapojení jednotek, kde porucha kterékoliv z funkční jednotky 

způsobí poruchu celého systému. Může se stát, že sériové spojení v uvedeném smyslu nemusí vždy 

fyzicky souhlasit s realizovaným spojením jednotek.  

Předpokládá se, že jsou poruchy jednotek na sobě navzájem nezávislé, tzn., že porucha 

libovolné jednotky nebo skupiny jednotek nemá vliv na pravděpodobnostní veličiny ostatních 

jednotek. Každá jednotka reprezentuje v sériovém spojení jeden samostatný díl. 

 

 

Obr. 2.4 Schéma sériového zapojení dvou prvků se spolehlivostními vztahy 

 

Pro uvedené zapojení, které má dva prvky, platí: 

 
1

P P1 P2    (rok )λ λ λ −= +
 

(2.22) 

 1
U U1 U2    (rok )λ λ λ −= +  (2.23)  

 1
P U    (rok )λ λ λ −= +  (2.24) 

kde: 

λP  je intenzita poruch (rok-1) 

λU  je intenzita údržby (rok-1) 

λ  je intenzita prostoje (údržba + oprava) (rok-1) 

 

 

λP1   τP1 

λU1   τU1 

λP2   τP2 

λU2   τU2 
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Pro střední doby prostojů dvouprvkového sériového zapojení platí vztahy: 

 ( )P1 P1 P2 P2 -1
P

P

 .    . 
  (h; rok ;h)

λ τ λ τ
τ

λ

+
=  (2.25) 

 ( )U1 U1 U2 U2 -1
U

U

 .    . 
  (h; rok ;h)

λ τ λ τ
τ

λ

+
=  (2.26) 

Uvedené vztahy nerespektují tzv. koordinaci údržby. Má-li se provést údržba dvou prvků 

zapojených v sérii, provede se, pokud je to možné, ve stejné době. Intenzita údržby sériového zapojení 

pak není součtem intenzit údržby jednotlivých prvků, ale má hodnotu maxima z intenzit údržby prvků. 

 

Paralelní zapojení prvků 

Paralelní zapojení je takové zapojení jednotek, kde poruchu systému může způsobit pouze 

porucha všech jednotek systému. Při poruše jedné jednotky, přebírá její funkci druhá jednotka. Opět se 

předpokládá, že poruchy jednotek jsou na sobě navzájem nezávislé, tzn., že porucha libovolné 

jednotky nebo skupiny jednotek nemá vliv na pravděpodobnostní veličiny jednotek ostatních. 

 

Obr. 2.5 Schéma paralelního zapojení dvou prvků se spolehlivostními vztahy 

 

Pro intenzitu poruch a střední dobu poruchy platí: 

 ( )PP U1 P2 U1 U2 P1 U2 P1 P2 P1 P2

1
(h)

8760
λ λ λ τ λ λ τ λ λ τ τ= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ +  

 (2.27) 

 U1 P2 U2 P1
PP U1 P2 U1 U2 P1 U2 P1 P2 P1 P2

PP U1 P2 U2 P1

1
(h)

8760

τ τ τ τ
τ λ λ τ λ λ τ λ λ τ τ

λ τ τ τ τ

 ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ 

⋅ + + 
(2.28) 

 

Při tomto zapojení nemůže nastat údržbový prostoj, protože při poruše jednoho prvku nebude 

zahájena údržba prvku druhého. 

Pravděpodobnost bezporuchového chodu: 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2resp. 1 1 1 (1 ) (1 ) ( )Q Q Q R Q Q Q R R R R R R= + = − = − ⋅ = − − ⋅ − = + − ⋅ −  (2.29) 

λP1   τP1 

λU1   τU1 

λP2   τP2 

λU2   τU2 
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Paralelní zapojení prvků - studená rezerva 

Při tomto zapojení jednotek je předpoklad, že se poruchy projeví okamžitě po jejich vzniku. 

Přitom se počítá s tím, že přepínač je absolutně spolehlivý a že indikace poruchy je věrohodná. Dále se 

předpokládá, že během přepnutí na zálohu nevzniknou žádné přechodové stavy ovlivňující správnou 

funkci systému [L1]. 

Při tomto zapojení musí být do výpočtu zahrnut manipulační čas. Vychází se z úvahy, že je v 

provozu prvek 1 a při jeho poruše se po provedené manipulaci uvede do provozu prvek 2. Systém tak 

opět plní svou funkci. 

Původní paralelní zapojení je nahrazeno sérioparalelním spolehlivostním schématem. Na 

obrázku je toto zapojení znázorněno i s příslušnými parametry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6 Schéma sérioparalelního zapojení se studenou rezervou a spolehlivostními vztahy 

 

Zapojení studené rezervy je nahrazeno zapojením horké rezervy, ke které je připojen sériový 

prvek s nulovými údržbovými parametry. Za poruchové parametry se dosadí λP1 a τM. Doba přepínání 

je brána jako porucha sériového prvku. Intenzita přepínání, tedy “poruch sériového prvku”, je stejná 

jako intenzita poruch prvku, který je zálohován. Střední doba trvání poruchy je pak dobou manipulace. 

Pro výsledné poruchové hodnoty paralelního zapojení spolehlivostního schématu se studenou 

rezervou platí: 

 1
PM PP P1 (rok )λ λ λ −= +  (2.30) 

 ( )PM PP PP P1 M
MP

1
(h)τ λ τ λ τ

λ
= ⋅ + ⋅  (2.31) 

 kde: 

τM  je manipulační čas (h)  

 

λP1   τP1 

λU1   τU1 

λP2   τP2 

λU2   τU2 

λP1   τM 

0      0 
λPP   τPP λP1   τM λPM   τPM 

⇒ ⇒ 
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Pravděpodobnost bezporuchového chodu se vypočítá z výsledných spolehlivostních 

parametrů, viz vzorec 2.17. 

 

Základní metodika spolehlivostních schémat se v oblasti elektroenergetiky téměř nepoužívá. 

Dá se říci, že se výhradně používá uvedená metodika ČEZu, která je modifikací základní metody 

spolehlivostních schémat, protože základní metoda spolehlivostních schémat neuvažuje údržbové 

prostoje a do výpočtů nelze zahrnout manipulační čas. 

 

Metoda simulační – Monte Carlo 

 Simulací se rozumí numerická metoda, která spočívá v experimentování s matematickými 

modely reálných systémů pomocí software v PC. K simulaci je nutná znalost intenzity poruch i 

intenzity údržby a střední doby výpadku všech prvků zkoumané soustavy [L2]. 

Na katedře elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava je pro výpočet spolehlivosti využívána 

simulační metoda Monte Carlo.  

Výhody simulační metody [L2]: 

- studované systémy nemusejí ještě vůbec reálně existovat, 

- studovaný systém může být příliš složitý pro použití analytických postupů, 

- simulace umožňuje studium chování systémů v reálném, zrychleném či zpomaleném čase, 

- simulací lze ověřit výsledky získané jinými nezávislými postupy, 

- je možno modelovat odbočky typu „T“, 

- je provedena jednoduchá výkonová bilance schématu, u přetížených prvků je vždy 

simulován výpadek. 

 

Nevýhody simulační metody [L2]: 

- výstavba užitečného simulačního modelu bývá značně zdlouhavá. Většinou je potřeba 

vytvořit několik variant modelu, 

- simulace je numerická metoda, takže řešení určitého problému obvykle nelze přenést na 

problémy obdobné, 

- výsledky získané ze stochastických simulačních modelů jsou hodnoty náhodných veličin, 

Zvyšování jejich přesnosti klade značné nároky na spotřebu strojového času, 

- přesnost výsledků závisí na počtu iterací, 

- potřebný počet iterací je závislý na rozsahu řešené sítě a na požadované přesnosti.  
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2.7 Globální ukazatele spolehlivosti 

Spolehlivost distribučních sítí lze popsat pomocí různých ukazatelů, které jsou pro tyto sítě 

určeny a které se v jiných oblastech elektroenergetiky nepoužívají. Ukazatele spolehlivosti 

distribučních sítí lze rozdělit na ukazatele: 

- základní, 

- globální. 

 

Metody výpočtu spolehlivosti distribuční sítě vyjadřují spolehlivost dodávky elektrické 

energie v určitém bodě či bodech zkoumané sítě. Aby však bylo možno vyčíslit spolehlivost dodávky 

elektrické energie v určité oblasti, je potřeba pro výpočet použít tzv. globální ukazatele spolehlivosti 

elektrické energie. 

 

Globální ukazatele vychází z doporučení mezinárodní organizace UNIPEDE. Volba těchto 

ukazatelů spolehlivosti vychází z jejich dostupnosti pro jednotlivá zařízení s ohledem na dostatečné 

množství údajů získaných provozováním zařízení a vhodnosti použití pro zvolenou metodu. Mezi 

základní globální ukazatele spolehlivosti elektrické energie patří [L1]: 

- četnost (intenzita) výpadků (počet výpadků / rok / odběratele), 

- celková doba trvání všech výpadků (min / rok / odběratele), 

- doba trvání jednoho výpadku (min / výpadek). 

 

Z doporučení UNIPEDE lze stanovit tři základní přístupy ke stanovení globálních ukazatelů 

spolehlivosti dodávky elektrické energie:  

- důsledky výpadku se vztahují na počet odběratelů postižených výpadkem, 

- důsledky výpadku se vztahují na nedodaný výkon (instalovaný nebo deklarovaný), 

- důsledky výpadku se vztahují na počet postižených stanic nebo transformátorů. 

 

V současné době se v České a Slovenské republice vypočítávají globální ukazatelé podle 

přílohy 2 Pravidel provozování distribučních soustav. Ve vyhodnocení musí být uvedeno, jakého 

postupu bylo při výpočtu použito. Jedna událost v distribuční soustavě může vést k několika 

výpadkům, které postihnou některé nebo všechny původně postižené odběratele a v některých 

případech i další odběratele. Ve výpočtech však je jako počet zákazníků uvažován počet odběrných 

míst. [L6]. 
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Pro variantu omezení odběratelů (je znám počet postižených odběratelů a je známa doba trvání 

výpadku) platí, že četnost výpadků je: 

 -1(výpadek rok )
j

j
G

S

n

SAIFI λ
N

= = ⋅

∑
 (2.32) 

 

Souhrnná doba trvání všech výpadků vztažená na jednoho odběratele je: 

 -1

( )

(min rok )
j j

j
GV

S

n t

SAIDI
N

τ

⋅

= = ⋅

∑
 (2.33) 

 

Doba trvání jednoho výpadku je: 

 -1

( )

(min výpadek )
j j

j
G

j
j

n t

CAIDI
n

τ

⋅

= = ⋅

∑

∑
 (2.34) 

kde: 

nj je počet odběratelů ve skupině postižených odběratelů j (-) 

tj je střední doba trvání výpadku pro odběratele skupiny j (min) 

Ns je celkový počet zásobovaných odběratelů (-) 

 

Střední doba tj se určí dle vztahu: 

 1 1 0 1 2 2 1 2 3 2

1

( ) ( ) ( ) / 2 ( )
(min)j

Z T T Z Z T T Z T T
t

Z

⋅ − + + ⋅ − + ⋅ −
=  (2.35) 

 

Ukazatelé charakterizují střední průměrnou spolehlivost dodávky a její důsledky z pohledu 

odběratele. Pro jejich výpočet je zapotřebí znát ke každé poruchové události následující údaje: 

- T0 datum a čas začátku události (poruchy), 

- T1 datum a čas začátku manipulací pro vymezení poruchy, 

- T2 datum a čas konce manipulací pro vymezení poruchy, 

- T3 datum a čas obnovení dodávky v úseku ovlivněném událostí (poruchou), 

- Z1 počet postižených zákazníků v čase T0, 

- Z2 počet postižených zákazníků T2. 

Rozdíly dob (T1 – T0), (T2 – T1) a (T3 – T2) musí být dosazeny v minutách. 
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Obr. 2.7 Zjednodušená závislost počtu postižených zákazníků na době manipulací řešené poruchy 

 

Ve vzorci 2.35 je střední doba výpadku vztažená na všechny postižené odběratele Z1 tj. na 

odběratele, kteří byli postiženi výpadkem na začátku události (Z1 je největší počet postižených 

odběratelů během dané události). Zvýšení počtu postižených odběratelů během manipulací se 

nepředpokládá. 

Výraz v čitateli stanoví časové omezení zákazníků a je rozdělen do tří částí. První část tvoří 

doba od vzniku poruchy do počátku manipulací. Zde je postiženo nejvíce odběratelů tj. Z1. Druhou 

část tvoří doba manipulací až do vymezení poruchy. V této době se předpokládá, že počet postižených 

odběratelů se s časem lineárně snižuje z hodnoty Z1 na hodnotu Z2. Třetí část je tvořena dobou od 

vymezení poruchy do úplného obnovení dodávky elektrické energie. V této době je postiženo Z2 

odběratelů. Nedojde-li při vymezování poruchy ke změně počtu postižených odběratelů, je doba 

výpadku rovna rozdílu časů T3 – T0. 

 

Dalším používaným ukazatelem spolehlivosti dodávky elektrické energie, mající rovněž 

charakter globálního ukazatele spolehlivosti a který je možné určit pomocí prvkové spolehlivosti je 

ASAI. Je to střední ukazatel spolehlivosti a vyjadřuje pravděpodobnost bezporuchového chodu. 
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 (2.36) 

kde: 

λi  je intenzita výpadků sítě v bodě „i“ (rok-1) 

τi je střední doba výpadku sítě v bodě „i“ (min) 

Ni je počet připojených odběratelů sítě v bodě „i“ 

T0 T1 T2 T3 t 

Z2 

Z1 

Z 
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3 Současný stav vyhodnocování spolehlivostních ukazatelů 

Spolehlivostní ukazatele jsou využívány k vyhodnocování uplynulého jednoročního období, 

ke zjištění trendů a zákonitostí z toho vyplývajících, ale také ke srovnání jednotlivých provozovatelů 

distribučních soustav. Přesto porovnání mezi jednotlivými státy může být obtížné z důvodů rozdílných 

geografických podmínek, rozdílného sběru a vyhodnocování dat, a také rozdílného pohledu na 

zařazování výpadků v důsledku živelních pohrom. Rozdílné geografické podmínky se na tomto 

obtížném srovnávání projevují nejvíce. Jednotlivé státy či oblasti se od sebe navzájem často liší 

značně rozdílnými terény a jsou vystaveny jiným podmínkám a působení vnějších vlivů včetně počasí 

a zvířat. 

Dalším důvodem pro používání těchto ukazatelů je snaha zlepšit spolehlivost dodržením 

nastavených hodnot. Ukazatele jsou také výhodné pro regulátora, který se tím snaží motivovat, pod 

hrozbou sankcí, dodavatele elektrické energie na základě hodnot z uplynulého období. I přes otevřený 

trh s elektrickou energií, kdy zákazník má možnost nakupovat elektrickou energii na základě své 

volby mezi nízkou cenou a spolehlivostí, zůstává neustále připojen ke své distribuční síti v dané 

lokalitě, a je tak omezen jejím technickým stavem a provozem, určující do značné míry spolehlivost 

dodávky [L7]. 

 

3.1 Využití ukazatelů spolehlivosti v okolních zemích 

V Evropě není jednotné členění dob přerušení. To může mít při porovnávání ukazatelů 

spolehlivosti za následek jisté zkreslení výsledků. 

Ve většině evropských zemí jsou výpadky rozděleny dle normy ČSN EN 50160 na krátké do 

tří minut, dlouhé nad tři minuty a transientní v řádu milisekund. Toto rozdělení je platné pro napěťové 

hladiny do 35 kV. V Tab. 3.1 jsou zobrazeny údaje o definici jednotlivých typů výpadků podle jejich 

délky v jednotlivých zemích EU [L8] [L9]. 

Výpadek dodávky elektrické energie může postihnout různý počet odběratelů. Lokální 

výpadky mohou postihnout omezený počet odběratelů, ale při rozsáhlých výpadcích mohou být bez 

elektrické energie i velké oblasti. Ze zprávy CEER [L8] [L9] je zřejmé, že se v různých zemích 

používají různé ukazatele. Více ukazatelů tak dává i více možností k pozorování a porovnávání trendů. 

SAIFI a SAIDI jsou základní indexy, které jsou používány téměř ve všech zemích, byť pod 

různými názvy a často i s různými metodami pro počet přerušení. Metoda výpočtu pak ovlivňuje 

výsledky a má za následek různé zaujatosti vůči různým typům zákazníků. Je-li měření založeno na 

počtu zákazníků, je s každým zákazníkem zacházeno stejně, bez ohledu na jeho velikost a úroveň 

spotřeby. 
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Tab. 3.1 Definice typů výpadků v zemích EU 

Země Přechodná přerušení Krátký výpadek Dlouhý výpadek 

Rakousko nedefinováno nedefinováno T > 3 min 

Bulharsko T < 1 sek T < 3 min T > 3 min 

Kypr nedefinováno nedefinováno nedefinováno 

Česká republika 20 ms < T ≤ 1 sek 1 sek < T ≤ 3 min T > 3 min 

Dánsko nedefinováno nedefinováno T ≥ 1 min 

Estonsko nedefinováno nedefinováno T > 3 min 

Finsko nedefinováno T < 3 min T ≥ 3 min 

Francie T < 1 sek 1 sek ≤ T ≤ 3 min T > 3 min(1) 

Německo nedefinováno nedefinováno T > 3 min 

Velká Británie T < 3 min T < 3 min T ≥ 3 min(2) 

Řecko nedefinováno T ≤ 3 min T > 3 min 

Maďarsko T ≤ 1 sek 1 sek < T ≤ 3 min T > 3 min 

Irsko nedefinováno nedefinováno T ≥ 3 min(3) 

Itálie T ≤ 1 sek 1 sek < T ≤ 3 min T > 3 min 

Lotyšsko nedefinováno T ≤ 3 min T > 3 min 

Litva T < 3 min T < 3 min T ≥ 3 min 

Lucembursko nedefinováno T ≤ 3 min T > 3 min 

Holandsko nedefinováno nedefinováno T ≥ 5 sek 

Norsko nedefinováno T ≤ 3 min T > 3 min 

Polsko nedefinováno T ≤ 3 min T > 3 min 

Portugalsko nedefinováno T ≤ 3 min T > 3 min 

Rumunsko T ≤ 1 sek 1 sek < T ≤ 3 min T > 3 min 

Slovensko nedefinováno T ≤ 3 min T > 3 min 

Slovinsko poskytováno na dotaz T ≤ 3 min T > 3 min 

Španělsko nedefinováno T ≤ 3 min T > 3 min 

Švédsko nedefinováno 100 ms < T ≤ 3 min T > 3 min 

(1) Do roku 2010: T ≥ 3 min 
(2) Při opakovaném výpadku neuvažuje ty zákazníky, kteří již byli postiženi prvotním výpadkem 
(3) Do roku 2010 včetně: T ≥ 1 min 

 

3.2 Systémový standard ve Finsku 

Finská distribuční síť prošla v nedávné minulosti rozsáhlou renovací. Kromě zohlednění 

základního požadavku na spolehlivost sítě, byly při obnově sítě také zohledněny aspekty ekonomické 

a ekologické. Dále bylo nutné provést detailní analýzu spolehlivosti distribuční sítě a tím vytvořit 

databázový základ umožňující výpočty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny před a po její 

renovaci. 
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Analýza spolehlivosti distribuční sítě byla poměrně snadná, protože provoz sítě je radiální. 

Základní vstupní data pro analýzu sítě byla intenzita poruch všech prvků sítě. Kromě intenzity poruch, 

bylo nutné získat i další informace pro spolehlivostní analýzy, jako např. doby trvání výpadků a další. 

Intenzita poruch (počet poruch / rok) byla tradičně považována za konstantní pro každý prvek. 

Nicméně v praxi má vliv na výslednou poruchovost prvku také provozní opotřebení, vliv životního 

prostřední a stáří prvku. Například pravděpodobnost poruchy volného vedení v zalesněném prostředí 

je ovlivněna výpadky více než vedení, které je umístěno ve volném prostoru, např. v poli. 

Základním principem modelování intenzity poruch prvků ve Finsku bylo použití různých 

činitelů (faktorů) intenzit poruch pro různé prvky. Ty byly následně rozděleny do několika dílčích 

poruchovostí. Celková intenzita poruch byla vypočítána jako součet dílčích činitelů intenzit poruch 

podle rovnice 3.1. Dílčí intenzity poruch a jejich váhy byly složené na základě shromážděných 

statistických údajů o výpadcích. Celková intenzita poruch byla pro každý prvek rozdělena do několika 

různých poruchových oblastí podle jejich příčiny výpadku [L10].  

 
1 1 2 2( ... )TOT n nw w wλ λ λ λ= ⋅ + ⋅ + + ⋅  (3.1) 

kde: 

λ1, λ2, λn jsou dílčí intenzity poruch prvků (rok-1) 

w1, w2, wn jsou váhy pro dílčí intenzitu poruch prvků 

λTOT  je celková intenzita poruch simulovaného prvku (rok-1) 

 

Vlastní dílčí intenzity poruch byly definovány pro nejdůležitější faktory ovlivňující celkovou 

intenzitu poruch v souladu se statistikami. Např. pro volné vedení byla dílčí intenzita poruch 

stanovena pro vítr, sníh a pro bouřky. Ostatní výpadky byly pro dílčí intenzity poruch definovány pro 

každý prvek zvlášť. U vybraných prvků, byly dílčí intenzity poruch upraveny různými váhami, které 

berou v úvahu účinky prostředí a typ prvku. Tímto způsobem je docela jednoduché vytvářet různé 

váhy, ovlivňující pouze určitou dílčí intenzitu poruch v určité oblasti. 

Údaje pro určení vah, potřebných v rovnici 3.1, byly shromážděny z několika finských 

distribučních společností. Společnosti byly požádány, aby poskytly statistické údaje výpadků a 

přechodných přerušení zpětně za několik let. Shromážděné údaje se skládaly z asi 2 400 poruch, 

z nichž více než 60 % tvořily poruchy dálkových nadzemních vedení. Např. váhové koeficienty pro 

venkovní vedení byly pro finskou distribuční síť nastaveny takto [L10]: 

a) pro vedení umístěné v poli – váha 0, 

b) pro vedení umístěné podél silnice – váha 0,5, 

c) pro vedení procházející lesem – váha 1, 

d) pro vedení procházející lesem s vysokou intenzitou poruch – váha 1,5. 

Ostatní váhové koeficienty byly definovány podobným způsobem. 



Současný stav vyhodnocování spolehlivostních ukazatelů 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
39 

Ze znalosti všech intenzit poruch prvků, dob trvání výpadků, určení váhových koeficientů a 

dalších parametrů sítě bylo možné přistoupit k analýze stávající distribuční sítě. Na základě této 

analýzy vznikly následující výsledky: 

1. Pro každý zátěžný bod 

 - počet výpadků, 

 - trvání výpadků, 

 - počet krátkodobých poklesů napětí, 

 - počet přechodných poruch, 

 - celkové náklady na výpadky. 

 

2. Pro každý prvek 

- náklady na výpadek způsobený jedním výpadkem, 

- celkové náklady na výpadek způsobené poruchou prvku, 

- počet výpadků způsobených prvkem. 

 

3. Pro celou síť 

- globální ukazatele (T-SAIFI, T-SAIDI) [L9], 

- celkové náklady na výpadky, 

- seznam zátěžných bodů s největšími náklady na výpadky, 

- seznam prvků vedoucích k největším nákladům odstávek. 

 

Různé země používají různé ukazatele a různé váhové metody. V případě Finska jsou 

používány ukazatele  T-SAIFI (transformer SAIFI) a T-SAIDI (transformer SAIDI) [L9] [L10]. 

Přestože se v každé zemi používají různé názvy a různé metody výpočtu, výsledky jsou uvedeny ve 

stejných diagramech. Jedná se o skupiny ukazatelů: „doba trvání přerušení“ (SAIDI, CML, ASIDI, T-

SAIDI nebo TIEPI) a „počet přerušení za rok“ (SAIFI, CI, ASIFI, T-SAIFI nebo NIEPI). Proto při 

interpretaci výsledků, a to zejména při srovnání mezi jednotlivými zeměmi, by měly být uváženy 

rozdíly ve výpočtu indexů a napěťových úrovní, na kterých jsou tyto události sledovány [L8] [L9]. 

 

3.3 Systém nepřetržitosti dodávky v Kanadě a USA 

V Kanadě a v USA je k regulaci nepřetržitosti dodávky elektrické energie používán systém 

tzv. výkonnostní sazby, který odměňuje ty distribuční společnosti, poskytující dobrou úroveň 

spolehlivosti a naopak penalizují ty distribuční společnosti, které poskytují nízkou úroveň 

spolehlivosti sítě. Výkonnost distribuční společnosti je měřena systémovými ukazateli nepřetržitosti 

dodávky, ukazatelem průměrné četnosti výpadků SAIFI a systémovým ukazatelem průměrné střední 

doby trvání výpadků SAIDI [L11]. Určení jmenovaných systémových ukazatelů vychází ze znalosti 
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prvkové spolehlivosti v distribučních sítích obou zemí. Vyjádření intenzity poruch a střední doby 

poruch je zde do značné míry komplikované vzhledem k velkým rozlohám obou zemí, kdy se při 

vyjadřování těchto parametrů negativně projevují zejména různé vnější vlivy včetně počasí a zvířat, 

které na distribuční sítě působí [L12] [L13]. 

Výkonnostní sazby jsou rozděleny do tří samostatných částí, tzv. zón. Principem 

výkonnostních sazeb je, že nachází-li se hodnota příslušného systémového ukazatele v tzv. neutrální 

zóně, společnost poskytuje odběratelům standardní spolehlivost dodávky elektrické energie a neplatí 

tedy penále ani neobdrží žádné bonifikace. Je-li však spolehlivost posuzovaná podle příslušného 

ukazatele horší než je hranice neutrální zóny, platí společnost penále. Jeho výše může být nezávislá na 

míře překročení hranice neutrální zóny nebo může být přímo úměrná překročení hranice až po 

definovanou hodnotu ukazatele a dále pak konstantní. Princip bonifikace při dosažení lepší úrovně 

spolehlivosti, než udává neutrální zóna, je ve své podstatě obdobný. Zavedení bonifikace však není 

nutnou podmínkou používání výkonnostních sazeb, je možné používat výkonnostní sazby obsahující 

pouze penalizace [L14]. 

Kvalita dodávky elektrické energie je posuzována z hlediska spolehlivosti, spokojenosti 

zákazníků nebo cenového standardu. Z hlediska spolehlivosti jsou sledovány hodnoty spolehlivostních 

ukazatelů, jak uvádí Tab. 3.2. Tento systém zahrnuje sankce a bonusy, jak byly popsány výše. 

 

Tab. 3.2 Limity spolehlivostních ukazatelů 

Ukazatel Hranice bonusu Neutrální hranice Hranice penalizace 

SAIFI  (přerušení / rok) < 15,0 16,9 > 18,8 

CAIDI (min) < 3,6 4,6 > 5,6 
 

Z hlediska spokojenosti zákazníků se sleduje tzv. průměrné roční skóre spokojenosti pro 

každou kategorii zákazníků samostatně, nebo se z  dotazníků vyplněných zákazníky vyhodnocuje tzv. 

průměrné kladné skóre. 

Hledisko cenového standardu slouží k regulaci cen za dodávku elektrické energie tak, aby 

distribuční společnost bezdůvodně nenavyšovala ceny za elektrickou energii. 

 

3.4 Systémový standard v ČR 

Úroveň kvality v distribučních soustavách ČR je určena ukazateli nepřetržitosti přenosu nebo 

distribuce elektřiny podle § 21 vyhlášky č. 41/2010 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících 

služeb v elektroenergetice, v platném znění [L15]. Pro provozovatele přenosové soustavy jsou 

spolehlivostní ukazatele definovány podle vzorců na straně 34 takto [L16]: 



Současný stav vyhodnocování spolehlivostních ukazatelů 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
41 

a) průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném období (SAIFI),  

b) průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném 

období (SAIDI),  

c) průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v hodnoceném 

období (CAIDI).  

Předmětem tohoto sledování jsou ve smyslu vyhlášky ERÚ [L16]: 

- nahodilá (poruchová / neplánovaná) přerušení distribuce s trváním delším než 3 minuty, 

- plánovaná přerušení distribuce s trváním delším než 3 minuty (tzv. dlouhodobá přerušení 

distribuce ve smyslu ČSN EN 50160). 

 

Hodnoty systémových ukazatelů pro jednotlivé distributory v ČR za rok 2014 jsou uvedeny v 

Tab. 3.3 [L16]. 

Tab. 3.3 Ukazatele nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2014 

Ukazatel* ČEZ Distribuce E. ON Distribuce PRE Distribuce Česká republika 

SAIFI  (přerušení / rok) 2,77 2,27 0,74 2,38 

SAIDI (min / rok) 281,42 409,30 43,37 283,22 

CAIDI (min) 101,55 180,30 58,73 119,21 

∗ systémové ukazatele, které zahrnují veškeré kategorie přerušení dle vyhlášky č. 41/2010 Sb. 

 

V případě ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny jsou uvedeny hodnoty systémových 

ukazatelů. Uvedené ukazatele zahrnují veškeré kategorie přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny. 

V této souvislosti je potřeba upozornit, že vzhledem k velkým rozdílům v sítích jednotlivých 

provozovatelů distribučních soustav není možné mezi sebou jednoduše ukazatele spolehlivosti 

porovnávat. Z tohoto důvodu je důležitý profil společností, který popisuje charakter jednotlivých sítí. 

Hlavní vliv na ukazatele spolehlivosti má podíl kabelových vedení, způsob zapojení sítí, hustota 

odběru, geografické podmínky, počet zákazníků, atd. 

 

Obr. 3.1 Profil distribučních společností ČR 
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3.5 Oceňování nedodané energie 

V současné době se i v oblasti spolehlivosti výroby, přenosu a dodávky elektrické energie 

odběratelům uplatňují zásady tržní ekonomiky. Vzájemné vztahy dodavatelů a odběratelů jsou 

předmětem smluvních závazků, jejichž plnění je následně prováděno finančním vyrovnáním. Proces 

liberalizace trhu s elektrickou energií byl zahájen v České republice v roce 2001.  

Elektřina a energetické služby se staly obchodovatelnou komoditou. Na liberalizovaném trhu 

stala zbožím, u kterého je přesně stanovena kvalita dodávky elektrické energie a kvalita napětí. V ČR 

jsou upraveny podmínky podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích v zákoně 

č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Cílem je spolehlivá a kvalitní dodávka energie za minimální 

možnou cenu pro konečného zákazníka. Předmětem prováděcí vyhlášky č. 41/2010 Sb. [L15] k 

tomuto Zákonu je kvalita dodávky elektrické energie. Vyhláška stanovuje garantované standardy, 

včetně kompenzace vyplácené zákazníkům v případě nedodržení těchto standardů. 

Pro výpočet pravděpodobně nedodané elektrické energie je nutno kromě spolehlivostních 

ukazatelů znát také odebíraný výkon v daném uzlu elektrické sítě. Tato hodnota je ovšem proměnná, 

proto se určuje z průměrné hodnoty odebírané elektrické energie nebo z hodnoty maximálního 

odebíraného výkonu a hodnoty doby využití maxima. Pravděpodobně nedodanou elektrickou energii 

při výpadku dodávky elektrické energie lze také stanovit z typických diagramů zatížení jednotlivých 

odběratelů. Typické diagramy zatížení se stanoví z dlouhodobých měření a pomocí statistického 

zpracování naměřených dat. Tím jsou získány typické diagramy zatížení ve formě funkce času, z 

kterých lze určit pro odběratele pravděpodobně nedodanou elektrickou energii integrací této funkce od 

doby počátku výpadku do doby konce výpadku. 

K zavádění kompenzací za nedodržení obecných standardů kvality dodávky elektrické energie 

přistupuje stále větší počet zemí. Také v České republice jsou zavedeny finanční kompenzace za 

nedodržení kvality dodávky elektrické energie. Při porušení sjednaných parametrů kvality dodávky 

elektrické energie je dodavatel povinen platit odběratelům kompenzace, jejichž výše by měla být 

kompromisem mezi požadavky zákazníků a možnostmi distribučních společností. 

Ke stanovení velikosti kompenzací slouží různé metody, např. metoda výpočtu množství a 

měrné ceny nedodané energie. Tato metoda je vhodná pro velké průmyslové podniky, u kterých lze 

v případě výpadku dodávky elektrické energie očekávat ekonomické ztráty velkého rozsahu. Výhodou 

metody je její poměrně velká přesnost. Další metodou, která je naopak vhodná pro maloodběratele, je 

stanovení kompenzací pomocí limitů spolehlivostních ukazatelů. Nevýhodou metody je poměrně malá 

přesnost, protože jsou při výpočtech využívány průměrné hodnoty spolehlivostních ukazatelů [L17]. 

Existují i další metody, které se problematice oceňování nedodané energie věnují. Všechny 

však vycházejí z výpadků v dodávkách elektrické energie odběratelům a ve svých výpočtech tak 

neuvažují s prvkovou spolehlivostí. Tedy zatím žádná metoda nezachází do takových podrobností, 

který prvek způsobil výpadek dodávky elektrické energie. 
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4 Výroba a rozvod elektrické energie v průmyslovém podniku 

Pro výrobu elektrické energie se v teplárně HOS využívá parních turbín na přehřátou páru, 

která je vyráběna v kotlích z demineralizované vody řízeným spalováním uhelného prášku, 

koksárenského nebo vysokopecního plynu. Tyto plyny jsou vedlejším produktem při výrobě surového 

železa a koksu a jejich množství je úměrné velikosti výrob při těchto procesech. Parametry takto 

vyrobené páry jsou: 520 °C při tlaku 9,6 MPa. Turbíny pak pohání synchronní alternátory, které vyrábí 

elektrickou energii na napěťové hladině 6 kV. Ta je vyvedena kabelovými vedeními na dvě hlavní 

rozvodny teplárny HRJ a HRS, a odtud dále do lokální distribuční soustavy na rozvodny 6 kV, 

10,5 kV, 22 kV a 110 kV v areálu společnosti. Takto je zajištěna dodávka elektrické energie pro 

všechny odběratele a zároveň je systém LDS HOS propojen s nadřazenou soustavou PDS přes dvě 

rozvodny 110 kV. 

 

4.1 Vnější vazby rozvodného zařízení teplárny 

Oblast distribuční soustavy, na kterou je připojena akciová společnost HOS, je napájena 

systémovými transformátory vvn / 110 kV ze tří oblastí přenosové soustavy PDS. Při tvorbě zapojení 

sítě 110 kV je ze strany ústředí energetického dispečinku PDS dodržováno pravidlo napájení HOS ze 

dvou nezávislých uzlů PS. V případě, že není možné dodržet toto pravidlo, je dispečink – elektro velín 

teplárny HOS a provozovatele LDS na tuto situaci včas upozorněn [P2]. 

Lokální distribuční soustava společnosti HOS je napojena na nadřazenou přenosovou soustavu 

přes dvě rozvodny 110 kV vedeními s přenosovými schopnostmi uvedenými v Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Parametry přívodních vedení 

Vedení 
Počet a průřez vodičů In / I max Délka Rok 

pořízení (mm2) (A) (m) 

V1 3 x 240 AlFe + 1 x 180 AlFe 300 / 400 1542 1988 
V2 3 x 240 AlFe + 1 x 180 AlFe 300 / 400 1542 1988 

V3 3 x 240 AlFe + 1 x 180 AlFe 300 / 530 1139 1971 

V4 3 x 240 AlFe + 1 x 180 AlFe 300 / 530 1139 1971 

V5 3 x (1 x 300) Al Silythene 300 / 1200 280 1978 

V6 3 x (1 x 300) Al Silythene 300 / 1200 280 1978 

V7 2x 3x 1x 800 AlFe + 1x 300 AlFe 500 800 1998 
 

Vedení napájejí na straně HOS transformátory 110 / 22 kV (číslo transformátoru T1 – T6 je 

identické s příslušným číslem vedení V1 – V6, transformátory T7 – T9 jsou napájeny jedním 

přívodním vedením V7) s parametry uvedenými v Tab. 4.2. 
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Tab. 4.2 Parametry vstupních transformátorů 110 / 22 kV 

Transfor-
mátor 

Sn Převod U Převod I Zapojení uk Rok 
výroby (MVA) (kV) (A) (-) (%) 

T1 40 110 / 22 1004 / 210 YNyn0 11,2 1988 
T2 40 110 / 22 1004 / 210 YNyn0 11,2 1988 

T3 63 110 / 22 1581 / 331 Yy0(d) 10,9 1968 

T4 63 110 / 22 1581 / 331 Yy0(d) 10,9 1978 

T5 63 110 / 22 1581 / 331 YNyn0(d) 10,9 1978 

T6 63 110 / 22 1581 / 331 YNyn0(d) 10,9 1978 

T7 88 110 / 22 2214 / 463 YNyn0(d) 11,4 1998 

T8 88 110 / 22 2214 / 463 YNyn0(d) 11,9 1998 

T9 63 110 / 22 1581 / 331 YNyn0(d) 12,5 1998 
 

4.2 Vnitřní vazby teplárny a přenosové sítě 

Teplárna společnosti HOS patří do komplexu závodů v areálu společnosti HOS. Provoz 

teplárny a rozvodné sítě vn je řízen vedoucím směny elektro (VSME) z elektrodispečinku teplárny. 

Soustava výroby elektrické energie je tvořena kompaktním objektem budovy teplárny. Rozvod 

elektrické energie je už ze své podstaty decentralizovaný a je rozložen v celém areálu HOS, kde 

vytváří lokální distribuční soustavu tak, aby byla zajištěna dodávka elektrické energie všem závodům 

a provozům v požadované kvalitě a množství [P4]. 

Celkový instalovaný výkon teplárny je 254 MW a jeho technické maximum se pohybuje okolo 

210 MW, viz Obr. 4.1. Skutečná výroba elektrické energie teplárny závisí nejen na ekonomice 

provozu zejména v letních měsících, na aktuálních výrobních potřebách jednotlivých závodů 

z hlediska dodávky elektrické energie, ale závisí také na požadavcích dodávek dmýchaného vzduchu, 

stlačeného vzduchu, tepla apod. 

 

Obr. 4.1 Výroba elektrické energie v HOS v letech 2010 – 2014 



Výroba a rozvod elektrické energie v průmyslovém podniku 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
45 

Vyvedení výkonu synchronních generátorů uvedených v Tab. 4.5 resp. jejich provoz v 

reálném čase, je řízen na základě schválených modulových zapojení zdrojů a jednotlivých odběrů 

společnosti HOS dle aktuální provozní situace. Aktuální provozní varianty jsou zakresleny do 

schématu "Přenosy a řazení", který je umístěn na elektrodispečinku teplárny. Dojde-li ke změně 

v řazení LDS, je toto schéma bez prodlení aktualizováno obsluhou elektrodispečinku.  

 

Provozovaná LDS zabírá poměrně velkou plošnou rozlohu, kde jsou závody od sebe ve 

velkých vzdálenostech a jsou napájeny z podružných transformoven. Podružné transformovny jsou 

umístěny co nejblíže centru spotřeby a v rámci LDS jsou připojeny na okružní napájecí kabelový 

rozvod vn a vvn podle Obr. 4.2. Z podružných rozvoden mohou být konzumy po transformaci 

z 6 / 0,5 kV resp. 6 / 0,4 kV napájeny buď navazujícím okružním rozvodem, nebo paprskovým 

rozvodem podle Obr. 4.3.  

   

Obr. 4.2 Principiální schéma okružní sítě 

vysokého napětí 

Obr. 4.3 Principiální schéma paprskové sítě 

nízkého napětí 

 

4.3 Výrobní zařízení 

Zdrojem tepla je integrovaná soustava pro výrobu páry na parních kotlích K1 – K11 

(viz Tab. 4.3), která slouží pro výrobu elektrické energie na protitlakých a odběrových turbínách TG1 

– TG10 (viz Tab. 4.4), a dále na výrobu dmýchaného a stlačeného vzduchu. Parní turbíny pak pohání 

synchronní alternátory se shodným označením TG1 – TG10 (viz Tab. 4.5), které vyrábí elektrickou 

energii o napětí 6 kV. 
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Tab. 4.3 Provozované kotle 

Číslo Typ 
Parní výkon Tepelný výkon 

(t / h) (MWt) 

K1 práškový, plynový 80 62,1 
K2 plynový 80 62,1 
K3 práškový, plynový 100 77,4 
K4 plynový 80 62,1 
K5 práškový, plynový 100 77,4 
K6 práškový, plynový 100 77,4 
K7 práškový, plynový 100 77,4 
K8 práškový, plynový 100 77,4 
K9 práškový, plynový 200 154,2 

K10 práškový, plynový 200 154,2 
K11 práškový, plynový 230 178 

 

Tab. 4.4 Provozované turbíny 

Název turbíny Instalovaný výkon (MW) Typ turbíny 

TG1 25 protitlaká 
TG2 25 protitlaká 
TG3 25 kondenzační odběrová 
TG4 17,5 kondenzační odběrová 
TG5 25 protitlaká 
TG6 25 protitlaká 
TG7 17,5 kondenzační odběrová 
TG8 25 protitlaká, mimo provoz 
TG9 44 kombinovaná 

TG10 25 kondenzační odběrová 

 

Tab. 4.5 Provozované synchronní turbogenerátory 

Název 
generátoru 

Sn Un In Otáčky 
Poznámka 

(MVA) (V) (A) (ot. / min) 

TG1 31,5 6300 2870 3000  
TG2 31,5 6300 2870 3000  

TG3 31,5 6300 2870 3000  

TG4 31,5 6300 2870 3000 omezení výkonu turbíny na 17,5 MW 

TG5 31,5 6300 2870 1500  

TG6 31,5 6300 2870 3000  

TG7 31,5 6300 2870 3000 omezení výkonu turbíny na 17,5 MW 

TG8 31,5 6300 2870 3000 mimo provoz 

TG9 55 10500 3025 1500  

TG10 31,5 6300 2870 3000  
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5 Preventivní úkony k zajištění bezporuchového chodu LDS 

Rozvodny 6 kV; 10,5 kV; 22 kV a 110 kV v areálu společnosti HOS zajišťují elektrickou 

energii pro všechny odběratele a propojují systém LDS vn společnosti HOS s nadřazenou soustavou 

PDS. Porucha provozu kterékoliv z rozvoden LDS HOS vede k přerušení dodávky elektrické energie s 

následnými škodami ve výrobě a na zařízeních HOS, případně i na zdraví zaměstnanců. 

 

5.1 Vizuální a akustické prohlídky 

K předcházení poruchových stavů a pro bezpečnou a správnou funkci elektro zařízení vn a 

vvn, včetně pomocných zařízení, vykonávají pověření zaměstnanci (manipulanti) s příslušnou 

kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb., pravidelné vizuální a akustické prohlídky. Provádí se pro 

zjištění stavu elektrického zařízení dle vnějšího vzhledu, za dodržení bezpečných vzdáleností. Je 

zaměřena na kontrolu ukazatelů stavu náplní, těsnosti nádob, znečištění izolačních částí atd. Je 

prováděna za plného provozu elektrického zařízení pod napětím a to v pravidelných intervalech 

určených místními provozními předpisy, předpisy výrobců zařízení a instrukcí zpracovaných na 

základě provozních zkušeností. Frekvence těchto kontrol elektro zařízení závisí na jejich důležitosti 

z hlediska zajištění spolehlivé a bezpečné dodávky elektrické energie a dělí se na kontroly prováděné: 

- denně (rozvodny 22 kV a 110 kV, transformátory vvn / vn a transformátory vn / vn), 

- týdně (vybrané rozvodny 6 kV a vybrané kabelové kanály), 

- měsíčně (vybrané rozvodny 6 kV, transformátory 6 / 0,5 kV a transformátory 6 / 0,4 kV). 

 

5.2 Údržbové prohlídky 

Prováděná údržba elektrického zařízení je součástí řádu preventivní údržby, jehož úkolem je 

zajistit, aby prohlídky, kontroly a revize vyhrazeného elektrického zařízení souvisejícího s přenosem a 

rozvodem elektrické energie, byly nedílnou součástí prováděné údržby a zajistila se tak spolehlivost, 

ale zejména bezpečnost elektrického zařízení. Řád preventivní údržby obsahuje seznam 

provozovaných elektrických zařízení a zahrnuje veškeré úkony podle skutečného rozsahu zařízení a 

technické vybavenosti. Pro úspěšné provádění revizní činnosti musí být vedena přehledná technická 

evidence, která musí splňovat tyto podmínky: 

- účelně podchytit veškerá elektrická zařízení v působnosti provozovatele LDS, 

- obsahovat základní údaje elektrického zařízení, 

- umožnit evidenci základních hodnot a údajů zjištěných při revizi, 

- být prokazatelným dokladem o provedení revize, 
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- být základním dokladem pro odstranění zjištěných závad, 

- být dokladem pro provádění oprav, případně rekonstrukcí zařízení. 

 

Mezi základní zařízení podléhajícím pravidelným kontrolám a revizím patří: 

- transformátory a tlumivky vn a vvn, 

- jednotlivé kobky vn a vvn, 

- kabelové objekty vn a vvn, 

- související zařízení nn, 

- termovizní kontroly rozvodu vn a vvn. 

 

Podobně jako u vizuální a akustické prohlídky, jsou i zde prováděny kontroly a revize zařízení 

ve stanovených lhůtách. Perioda takové údržby se v podmínkách průmyslového podniku liší 

v závislosti na jeho důležitosti z hlediska dodávky elektrické energie a také na působení vnějších 

vlivů, které na zařízení působí. Každá rozvodna vvn / vn má proto zpracován protokol o stanovení 

vnějších vlivů na objekt. Mezi nejdůležitější vnější vlivy patří: 

- teplota, 

- vlhkost, 

- výskyt vody, 

- prach, 

- rázy, 

- vibrace, 

- otřesy, 

- přítomnost elektromagnetických, elektrostatických a ionizujících působení, 

- výskyt korozívních, znečišťujících nebo chemických látek v ovzduší apod. 

 

Příklady period prováděných kontrol a revizí: 

- 2 roky (transformátory 110 / 22 kV; kabelové prostory, kabelové kanály a mosty), 

- 3 roky (turbogenerátory, vybrané rozvodny 22 a 6 kV), 

- 4 roky (transformátory 22 / 6 kV, vybrané rozvodny 22 a 6 kV), 

- 5 let (ostatní rozvodny 22 a 6 kV, transformátory 6 / 0,5 kV). 
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6 Metodika pro sledování poruch a odstávek 

Každá elektrizační soustava (ES) představuje dílčí soustavu energetického hospodářství a 

jejím úkolem je dodávka požadovaného množství elektrické energie odběratelům v požadovaném 

množství a dohodnuté kvalitě, v požadovaném čase a s minimálními dopady na životní prostředí. 

ES se speciálním zaměřením na potřeby hutního průmyslu, zahrnující výrobní zdroje 

elektrické energie, technických plynů, tepla apod. včetně jejich rozvodů ke koncovým odběratelům, je 

z hlediska jejího provozování v podmínkách hutního průmyslu velmi složitá. Na nadřazenou soustavu 

vvn PDS je napojena pomocí 7 vedení ze 4 vstupních rozvoden vvn, ze kterých je pomocí kabelových 

tras elektrická energie rozváděna do všech lokalit její technologické spotřeby s přímou vazbou na 

rozvodná zařízení vlastní teplárny společnosti HOS. A protože je tato ES ohraničená, jedná se o 

průmyslovou LDS, jejíž delimitace začíná v místě připojení na nadřazenou distribuční soustavu ČR na 

hladině 110 kV a končí předávacími body, kterými jsou vývodové odpojovače kobek na rozvodnách 

6 kV s připojenými vn kabely jednotlivých konzumů. 

 

6.1 Sběr dat o výpadcích a poruchách dodávky elektrické energie 

Nejvíce informací o spolehlivosti dodávky elektrické energie v LDS je možno získat 

sledováním a vyhodnocováním jejího provozu. Účelné zaznamenání odstávek (při plánované údržbě 

zařízení), výpadků a poruch a následný rozbor následků, vede k získání souboru údajů, ze kterého lze 

vyhodnocovat různé spolehlivostní ukazatele. Aplikace teorie spolehlivosti však vyžaduje 

shromažďovat a zpracovat velký počet pozorování. Proto je nutné nejprve zajistit sběr prvotních 

informací, které budou tříděny a dále zpracovány. Roztříděné informace se pro rychlejší zpracování 

zakódují souborem číselných kódů. 

V podmínkách teplárny a současně provozovatele LDS zajišťuje sběr prvotních informací 

vrchní řadovník elektrodispečinku, který je na tomto pracovišti trvale přítomen. Je přímo podřízen 

vedoucímu směny elektro (VSME) a jeho hlavním úkolem a celé směny elektrodispečinku je [P5]: 

- operativním řízením zajišťovat bezpečnou, nepřetržitou a ekonomickou výrobu a dodávku 

elektrické energie do všech závodů v areálu HOS prostřednictvím LDS, 

- průběžně zaznamenávat všechny události související s provozováním LDS do Provozního 

deníku, tedy i informace o poruchových stavech. Tyto záznamy jsou prováděny ručně. 

 

Všichni zaměstnanci vykonávající funkci vrchního řadovníka, jsou na vysoké odborné i 

organizační úrovni a svou práci odvádí profesionálně. To už však neplatí v oblastech, které souvisejí s 

otázkami výpočtů spolehlivosti. Výsledkem je, že prvotní zaznamenané informace a data o 
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nestandardních stavech či poruchách v soustavě nemusejí být ucelené. Nezřídka se tak stává, že chybí 

např. časový údaj události, nebo je tento údaj zaznamenán nesprávně – je vztažen k jiné manipulaci.  

Sběr dat je do jisté míry záležitostí administrativní a není technicky náročný. Je však potřeba 

vytvořit metodiku, která by zajistila správné zaznamenání událostí. Metodika musí přesně určit, jaké 

prvotní informace musí být zaznamenávány.  

Jde zejména o tyto údaje: 

- informace o místě a jakým způsobem se porucha projevila, 

- za jakých podmínek porucha vznikla, 

- jaký byl průběh poruchy, 

- jaká byla příčina poruchy a její další vliv na provoz LDS, 

- typ postiženého zařízení / prvku, 

- časový údaj vzniku / zániku poruchy. 

 

6.2 Vytvoření hlášenky poruchové události 

Jak bylo uvedeno, všechny události související s provozováním LDS jsou zaznamenávány 

ručně vrchním řadovníkem elektrodispečinku do Provozního deníku, který slouží vedoucímu směny 

elektro jako podklad pro vyplnění záznamu o předání směny v prostředí aplikace Lotus Notes. Tato 

aplikace má charakter textového dokumentu a není určena k filtrování jakýchkoli položek či událostí. 

Vytvoření hlášenky o vzniklé poruchové události, kterou v případě, že dojde během směny k poruše, 

vyplní vedoucí směny elektro a následně ji předá pověřené osobě zodpovědné za vyhodnocování 

spolehlivého chodu LDS k dalšímu zpracování, je proto nezbytné. Zamezí se tím nechtěnému 

opomenutí např. méně závažných poruchových událostí. Údaje, které musí obsahovat hlášenka o 

poruchové události, jsou uvedeny v tabulce Tab. 6.1. Navržená forma hlášenky je vytvořena 

v prostředí programu MS Excel a je uvedena v Tab. 6.2 [S1]. 

Tab. 6.1 Údaje obsažené v hlášence 

Č. Údaj Popis 

1 rok události rok, ve kterém událost nastala. 
2 pořadové číslo pořadové číslo události v běžném roce. 

3 napájecí oblast výběr napájecí oblasti podle připojení k nadřazené soustavě. 

4 typ události 
u událostí se rozlišuje mezi nahodilými (výpadky, poruchy) a 
plánovanými, způsobenými jak ze strany provozovatele LDS, tak ze 
strany nadřazené soustavy. 

5 rozvodna název rozvodny z číselníku názvů rozvoden. 

6 typ rozvodny typ rozvodny podle počtu použitých systémů. 

7 napětí sítě 
jmenovité napětí sítě, které se událost týká, výběr napětí sítě je ze 
společného číselníku). 
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8 kategorie poruchy číselný kód z číselníku kategorie poruch. 

9 příčina události číselný kód z číselníku příčin události. 

10 druh zařízení číselný kód z číselníku druhu zařízení. 

11 
poškozený / 

revidovaný prvek 
číselný kód z číselníku prvků rozvodu. Poškozené / revidované 
zařízení reprezentuje prvek rozvodu. 

12 
druh zkratu /  

zemního spojení 
číselný kód z číselníku druhu zkratu / zemního spojení. 

13 výrobce výrobce poškozeného / revidovaného zařízení. 

14 rok výroby rok výroby poškozeného / revidovaného zařízení. 

15 T0 datum a čas začátku události (poruchy) - den, měsíc, hodina, minuta. 

16 T1 
datum a čas začátku manipulací - den, měsíc, hodina, minuta. 
Pozn.: U plánovaných událostí je datum a čas začátku události a 
manipulací shodný. 

17 T2 
datum a čas konce manipulací pro vymezení poruchy - den, měsíc, 
hodina, minuta. 

18 T3 
datum a čas obnovení dodávky v postiženém úseku - den, měsíc, 
hodina, minuta. 

19 T4 

datum a čas konce události, tj. čas obnovení schopnosti zařízení plnit 
svou funkci. 
Pozn.: U plánovaných událostí je datum a čas konce manipulací a 
události shodný. 

 

Tab. 6.2 Vzhled hlášenky o poruchové události v prostředí MS Excel 

Rok 
události 

Pořadové 
číslo 

Napájecí 
oblast 

Typ 
události 

Rozvodna 
Typ 

rozvodny 
Napětí 

sítě 
Kategorie 
poruchy 

Příčina 
události 

rrrr číslo číselník číselník číselník číselník číselník číselník číselník 

         

         

         

 

Druh 
zařízení 

Poškozený 
prvek 

Druh 
zkratu 

Výrobce 
Rok 

výroby 
T0 T1 T2 T3 T4 

číselník číselník číselník číselník rrrr 
dd.mm.rr 
hh:mm 

dd.mm.rr 
hh:mm 

dd.mm.rr 
hh:mm 

dd.mm.rr 
hh:mm 

dd.mm.rr 
hh:mm 

          

          

          

 

Příklad údajů a hodnot, kterými má být hlášenka vyplňována, uvádí Příloha B – F, která 

představuje současný způsob, jakým se události zaznamenávají. 
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6.3 Vytvoření souboru číselných kódů zařízení a poruchových událostí 

Údaje z ručně zaznamenaných prvotních podkladů, obsahující informace o místě, času a 

způsobu projevu poruchy, je nutné dále roztřídit, zakódovat a podle vyplněné hlášenky z Tab. 6.1 

vložit do poruchové databáze v PC. Kódování proběhne způsobem, že pro každou vhodnou položku je 

vytvořen rozbalovací soubor číselných kódů a uživatel databáze při vyplňování záznamu o poruchové 

události si z nabídky vybere ten nejvhodnější údaj. 

 

Seznam položek v databázi číselníků zařízení a poruchových událostí:  

 

1. Napájecí oblast 

Tab. 6.3 Napájecí oblast 

Kód Význam 

1 V1 
2 V2 

3 V3 

4 V4 

5 V5 

5 V6 

7 V7 

 

2. Typ události 

Tab. 6.4 Typ události 

Kód Význam 

1 porucha části zařízení, která vznikla v oblasti spadající do správy HOS 
2 porucha části zařízení, která vznikla v oblasti spadající do správy PDS 

3 údržba části zařízení, která vznikla v oblasti spadající do správy HOS 

4 údržba části zařízení, která vznikla v oblasti spadající do správy PDS 

 

3. Rozvodna 

Tab. 6.5 Rozvodna 

Kód Název Kód Název 

1 Rozvodna R. 1 – 6 kV  36 Rozvodna R. 32 – 22 kV 
2 Rozvodna R. 2 – 6 kV 37 Rozvodna R. 32.1 – 110 kV 

3 Rozvodna R. 3 – 6 kV 38 Rozvodna R. 33 – 6 kV 

4 Rozvodna R. 4 – 6 kV 39 Rozvodna R. 34 – 6 kV 
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5 Rozvodna R. 5 – 6 kV 40 Rozvodna R. 35 – 6 kV 

6 Rozvodna R. 6 – 6 kV 41 Rozvodna R. 36 – 6 kV 

7 Rozvodna R. 7 – 6 kV 
 

42 Rozvodna R. 37 – 6 kV 

8 Rozvodna R. 8 – 6 kV 43 Rozvodna R. 37.1 – 22 kV 

9 Rozvodna R. 9 – 6 kV 44 Rozvodna R. 38 – 22 kV 

10 Rozvodna R. 9.1 – 22 kV 45 Rozvodna R. 39 – 22 kV 

11 Rozvodna R. 9.2 – 110 kV 46 Rozvodna R. 40 – 22 kV  

12 Rozvodna R. 10 – 22 kV 47 Rozvodna R. 41– 6 kV 

13 Rozvodna R. 11 – 5 kV 48 Rozvodna R. 42 – 6 kV 

14 Rozvodna R. 12 – 6 kV 49 Rozvodna R. 43 – 6 kV 

15 Rozvodna R. 13 – 6 kV 50 Rozvodna R. 44 – 6 kV 

16 Rozvodna R. 14 – 6 kV 51 Rozvodna R. 45 – 6 kV 

17 Rozvodna R. 15 – 6 kV 52 Rozvodna R. 46 – 6 kV 

18 Rozvodna R. 16 – 6 kV 53 Rozvodna R. 47 – 6 kV 

19 Rozvodna R. 17 – 6 kV 54 Rozvodna R. 48 – 6 kV 

20 Rozvodna R. 17.1 – 22 kV 55 Rozvodna R. 49 – 6 kV 

21 Rozvodna R. 17.2 – 110 kV 56 Rozvodna R. 50 – 6 kV 

22 Rozvodna R. 18 – 6 kV / 22 kV 57 Rozvodna R. 51 – 6 kV 

23 Rozvodna R. 19 – 6 kV / 22 kV 58 Rozvodna R. 51.2 – 22 kV 

24 Rozvodna R. 20 – 6 kV 59 Rozvodna R. 52 – TG 9 

25 Rozvodna R. 21 – 6 kV 60 Rozvodna R. 53 – 6 kV 

26 Rozvodna R. 22 – 6 kV 61 Rozvodna R. 54 – 6 kV 

27 Rozvodna R. 23 – 6 kV 62 Rozvodna R. 55 – 6 kV 

28 Rozvodna R. 24 – 6 kV 63 Rozvodna R. 56 – 6 kV 

29 Rozvodna R. 25 – 6 kV 64 Rozvodna R. 57 – 6 kV 

30 Rozvodna R. 26 – 6 kV 65 Rozvodna R. 58 – 6 kV 

31 Rozvodna R. 27 – 6 kV 66 Rozvodna R. 58.1 – 22 kV 

32 Rozvodna R. 28 – 6 kV 67 Rozvodna R. 58.2 – 110 kV 

33 Rozvodna R. 29 – 6 kV 68 Rozvodna R. 59 – 6 kV 

34 Rozvodna R. 30 – 6 kV 69 Rozvodna R. 60 – 6 kV 

35 Rozvodna R. 31 – 6 kV 70 Rozvodna R. 61 – 6 kV 

 

4. Typ rozvodny 

Tab. 6.6 Typ rozvodny 

Kód Význam 

1 jednosystémová 
2 jednosystémová podélně dělená 

3 dvousystémová 

4 dvousystémová podélně dělená 

5 trojsystémová podélně dělená 
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5. Napětí sítě 

Tab. 6.7 Napětí sítě 

Kód Hodnota (kV) 

1 0,4 
2 5 

3 6 

4 10,5 

5 22 

6 110 

 

6. Kategorie poruchy 

Tab. 6.8 Kategorie poruchy 

Kód Význam 

1 nadřazená soustava 
2 systémová porucha 

3 vliv na distribuci elektrické energie 

4 omezení provozu závodů HOS 

5 vliv na výrobu elektrické energie 

6 drobné závady vn zařízení 

 

7. Příčina události 

Tab. 6.9 Příčina události 

Kód Význam Kód Význam 

1 porucha vn / vvn kabelu 11 porucha způsobená atmosférickými vlivy 
1a krádež vn / vvn kabelu 11a porucha způsobená vlivem okolí a prostředí 
2 porucha ovládacího kabelu 12 následek poruchy strojního zařízení 

2a krádež ovládacího kabelu 13 nedodržení technologie výroby 
3 porucha vn motoru 14 závady buzení synchronních strojů 

4 vada vypínače 15 porucha dálkového ovládání 
5 vada sběrnicového odpojovače 16 kompresorová stanice 

5a vada vývodového odpojovače 17 tlakový rozvod 
6 porucha transformátoru vn / vvn 18 AC, DC napájení 

6a porucha transf. – přepínače odboček 19 měření 
6b porucha transf. – MTN, MTP 20 kompenzace 

7 vadné působení ochran 21 vynucené vypnutí 
8 zásah do ochran 22 nedostatky v obsluze 

9 vadná manipulace 23 nesprávná údržba 
9a vadná manipulace – cizí pracovníci 24 ostatní 

10 porucha v nadřazené soustavě 25 příčina neobjasněna 
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8. Druh zařízení 

Tab. 6.10 Druh zařízení 

Kód Význam Kód Význam 

1 venkovní vedení jednoduché 7 pecní transformátor vn / nn 
2 venkovní vedení dvojité 8 rozvodna – kobkového provedení 

3 kabelové vedení vn / vvn 9 rozvodna – skříňového provedení 

4 kabelové vedení nn 10 rozvodna – zapouzdřená 

5 distribuční transformovna vn / vvn 11 rozvodna – venkovní (ohrada 110 kV) 

6 provozní transformovna vn / nn 12 rozvodna – skříně IRODEL 
 

9. Poškozený prvek 

Tab. 6.11 Poškozený prvek 

Kód Význam Kód Význam 

1 vodič 17 reaktor 
2 kabel 18 řídicí systémy 
3 odpojovač sběrnicový 19 nadproudová ochrana 

4 odpojovač vývodový 
 

20 zkratová ochrana 
 5 vypínač výkonový 21 tepelná ochrana 

6 přípojnice 22 rozdílová / diferenciální ochrana 
7 izolátor 23 plynová ochrana (Buchholzovo relé) 

8 pojistka, jistič 24 impedanční (distanční) ochrana 
9 transformátor vvn / vn 25 srovnávací ochrana 

10 transformátor vvn / nn 26 zpětná wattová ochrana 
11 transformátor vn / nn 27 zemní nádobová (kostrová) ochrana 

12 MTN – měřicí transformátor napětí 28 zemní směrová ochrana 
13 MTP – měřicí transformátor proudu 29 zemní nesměrová ochrana 

14 svodič přepětí – bleskojistka 30 přepěťová / podpěťová ochrana 
15 kompenzační tlumivka 31 vlastní spotřeba – ss / st rozvody 

16 rotační kompenzátor 32 výroba a rozvod stlačeného vzduchu 
 

10. Druh zkratu / zemního spojení 

Tab. 6.12 Druh zkratu / zemního spojení 

Kód Význam Kód Význam 
1 zkrat jednofázový zemní 7 zemní spojení 
2 zkrat dvoufázový zemní 8 zemní spojení přešlo ve zkrat 
3 zkrat trojfázový zemní 9 dvojité nebo vícenásobné zemní spojení 

4 zkrat dvoufázový bez země 10 zemní spojení vymezené vypínáním 
5 zkrat trojfázový bez země  11 zemní spojení vymezené indikátorem 

6 druh zkratu neurčen 12 zemní spojení zmizelo při vymezování 
  13 ostatní 
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7 Aplikace a ověření metodiky na provozních datech 

Spolehlivost LDS HOS znamená schopnost této soustavy zajistit nepřetržitou a kvalitní 

dodávku elektrické energie spotřebitelům při zachování stanovených parametrů, především kmitočtu, 

výkonu a napětí v daných mezích a v průběhu času podle technických podmínek. Požadavkem je, aby 

se celá LDS vyznačovala vysokou spolehlivostí s velice nízkou četností poruch a díky způsobu 

provozu a zálohování nezpůsobila při správném působení ochran u většiny poruch přerušení dodávky 

elektřiny odběratelům [L18]. 

 

7.1 Rozsah elektrizační soustavy 

Celkem se jedná o cca 1400 kobek a skříní vn a vvn umístěných v 52 rozvodnách LDS HOS, 

které provozuje závod teplárna. Avšak celkový počet rozvoden, včetně rozvoden vn a vvn které 

neprovozuje závod teplárna, je v současné době 70. To představuje cca 2000 kobek a skříní. 

 

Hlavní rozvodna Teplárny sekce I – VI / 120 kobek vn 

Podružná rozvodna Teplárny 17 sekcí VS / 204 kobek vn + 12 skříní vn 

Distribuční rozvodny 22 kV 6 rozvoden / 75 kobek vn + 8 skříní vn 

Technologické rozvodny 22 kV 3 rozvodny / 19 skříní vn 

Distribuční rozvodny 6 kV 13 rozvoden / 336 kobek vn + 8 skříní vn 

Technologické rozvodny 6 kV 18 rozvoden vn / 429 kobek vn + 102 skříní vn 

Distribuční rozvodny 110 kV 1 zapouzdřená rozvodna / 7 polí vvn 

Přívodní pole 110 kV 6 polí vvn venkovního provedení 

Transformátory vvn / vn 9 transformátorů 110 / 22 kV vstupních trafostanic 

Transformátory vn / vn 19 distribučních transformátorů 22 / 6 kV 

Blokové transformátory 1 blokový transformátor 10,5 / 22 kV turbogenerátoru TG9 

Pecní transformátory 3 pecní transformátory 22 kV / nn 

Turbogenerátory 10 generátorů / 7 x 25 MW, 2 x 17,5 MW, 1 x 44 MW 

 

7.1.1 Kabelové trasy, kabelové kanály a mosty 

V údajích uvedených v Tab. 7.1 jsou kabelové vedení 6 kV, 22 kV, 110 kV a volné vedení 

110 kV, kde jednoduchá délka je délka kabelové trasy a celková délka je součet všech paralelních 

kabelů v kabelové trase (trojsvazek je počítán jako jeden kabel). Jsou zde zahrnuty všechny kabelové 
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vývody, kabelové propoje, včetně VS, kabelové vývody TG a kabely k přenosovým transformátorům. 

Nejsou zde zahrnuta kabelová vedení k technologickým a distribučním transformátorům, motorům a 

technologické kabelové propoje provozované jinými závody společnosti HOS [P5]. 

 

Tab. 7.1 Rozsah a uložení kabelové sítě 6, 22 a 110 kV 

Kabel 
kabel 6 kV 

(km) 
kabel 22 kV 

(km) 
kabel 110 kV 

(km) 
volné vedení 110 kV 

(km) 

Délka 
jednoduchá 86,749 36,324 0,710 5,362 

celková 260,247 108,972 0,710 16,086 

Uloženo 

v zemi 9,890 0,600 0 ------------- 

na mostě 32,631 24,960 0,150 ------------- 

v kanále 44,228 10,764 0,560 ------------- 

 

 

Obr. 7.1 Přehled uložení kabelové sítě 6, 22 a 110 kV 

 

 

Obr. 7.2 Rozsah kabelové sítě 6, 22 a 110 kV 

 

Kabelové kanály a kabelové mosty: 

Kabelové kanály: - celková délka 7 800 m 

Kabelové mosty: - celková délka 4 800 m 
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7.1.2 Rozvodny vn a vvn 

K sestavení soupisu vybavení rozvoden vn a vvn, které obsluhuje nebo provozuje teplárna 

HOS, byla využita jednopólová schémata těchto rozvoden. Příklad jednopólového schématu je na 

Obr. 7.3. Z nich byla následně provedena pasportizace všech vypínačů, odpojovačů a dalšího vybavení 

kobek. Výsledná pasportizační tabulka je uvedena v Tab. 7.2. Kromě počtu prvků a délek vedení je 

neméně důležitou informací pro vyhodnocování poruchovosti vyšetřované sítě také informace o stáří 

prvků. Jako příklad, který obsahuje touto informaci, je Tab. 7.3.   

 

 

Obr. 7.3 Výřez jednopólového schéma 

 

Tab. 7.2 Pasportizace vybavení rozvoden vn a vvn 

Zařízení Počet prvků Zařízení 
Počet prvků / 
(km) u vedení 

Sběrnicový odpojovač 6 kV 1438 Transformátor 110 / 22 kV 9 
Sběrnicový odpojovač 22 kV 132 Transformátor 22 kV / nn 3 

Sběrnicový odpojovač 110 kV 12 Transformátor 22 / 6 kV 20 

Odpojovač se ZN 110 kV 6 Kabel 6 kV 86,749 

Vypínač výkonový 6 kV 826 Kabel 22 kV 36,324 

Vypínač výkonový 22 kV 72 Kabel 110 kV 0,71 

Vypínač výkonový 110 kV 5 Vedení 110 kV 5,362 

Odpojovač vývodový 6 kV 430 Přípojnice 6 kV 826 

Odpojovač vývodový 22 kV 72 Přípojnice 22 kV 78 

Odpojovač vývodový 110 kV 1 Přípojnice 110 kV 11 
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Tab. 7.3 Přehled přenosových transformátorů LDS HOS 

Ozna-
čení 

Výrobce 
Sn 

(MVA) 
Typ 

Výrobní 
číslo 

Zapojení 
Počet 

odboček 
Rok 

výroby 
Un  prim. 

(kV) 
Un sek. 
(kV) 

In prim. 
(A) 

In sek. 
(A) 

ek 
(%) 

Váha 
celková 

(Kg) 

Váha 
oleje 
(Kg) 

T11 SGB 55 DOT 50 000 100475 Yd 1 5 2000 10,5 23 1381 3024 9,0 61300 10000 
T12 ČKD 16 48T 150/98 1224797 YNd1 19 1993 22±9x1,78% 6,3 420 1466 8,06 36900 13000 
T13 ČKD 16 48T 150/98 1212907 YNd1 19 1986 22±9x1,78% 6,3 420 1466 7,97 36900 13000 
T14 ČKD 16 48T-220-150 1226726 YNd1 19 1996 22±9x1,78% 6,3 420 1466 8,17 33900 9350 
T15 ČKD 16 48T 150/98 1214543 YNd1 19 1986 22±9x1,78% 6,3 420 1466 7,97 36900 13000 
T16 SGB 16 DOTR16000 102092 YNd1 17 2005 22 6,3 419,9 1466 8,7 32500 8000 
T17 ČKD 25 53T 182/105 1175374 Yd1 19 1966 22 ± 16% 6,3 656 2290 8,2 53000 15000 
T18 ČKD 16 48T 155/95 1175373 Yd1 19 1966 22±9x1,78% 6,3 420 1465 7,7 41700 12600 
T19 Škoda 16 1 ER 29 F 916,311 Yd1 17 1955 22±8x1,67% 6,3 420 1465 8,7 42700 10000 
T20 SGB 16 DOTR16000 100878 YNd1 17 2002 22 6,3 419,9 1466 8,8 32500 8000 
T21 ČKD 25 53T 179/105 1200160 Yd1 19 1978 22±9x1,78% 6,3 656 2290 8,6 51900 16000 
T22 ČKD 25 53T 179/105 1197421 Yd1 19 1975 22±9x1,78% 6,3 656 2290 8,61 51900 16000 
T23 ČKD 25 53T 179/105 1197422 Yd1 19 1975 22±9x1,78% 6,3 656 2290 8,67 51900 16000 
T24 ČKD 40 60T 206/116 1200161 YNd1 19 1978 22±9x1,78% 6,3 1050 3666 9,66 73000 21000 
T25 ČKD 25 53T 179/105 1201247 Yd1 19 1980 22±9x1,78% 6,3 656 2290 8,38 51900 16000 
T26 ČKD 25 53T 179/105 1201248 Yd1 19 1980 22±9x1,78% 6,3 656 2290 8,38 51900 16000 
T27 ČKD 25 53T 179/105 1199346 Yd1 19 1977 22±9x1,78% 6,3 656 2290 8,57 51900 16000 
T28 ČKD 25 53T 179/105 1199345 Yd1 19 1977 22±9x1,78% 6,3 656 2290 8,59 51900 16000 
T29 ČKD 25 53T 179/105 1199344 Yd1 19 1977 22±9x1,78% 6,3 656 2290 8,59 51900 16000 
T30 ČKD 25 53T 120/178 1218812 YNd1 19 1989 22±9x1,78% 6,3 656 2291 9,24 48200 13800 
T1 Škoda 40 8ERH 33M-0 0959529 YNyn0/d 19 1988 110±8x2% 23 210 1004 11,2 76000 19600 
T2 Škoda 40 8ERH 33M-0 0959530 YNyn0/d 19 1988 110±8x2% 23 210 1004 11,1 76000 19600 
T3 Škoda 63 5 ER 35M 0931259 Yy0/d 17 1968 110±8x2% 23 331 1581 11,2 114450 32800 
T4 Škoda 63 5 ER 35M 0944477 YNyn0/d 17 1978 110±8x2% 23 331 1581 10,9 114450 32800 
T5 Škoda 63 5 ER 35M 0944475 YNyn0/d 17 1978 110±8x2% 23 331 1581 10,8 114540 32800 
T6 Škoda 63 5 ER 35M 0944476 YNyn0/d 17 1978 110±8x2% 23 331 1581 10,8 114540 32800 
T7 Siemens 88,2 1 TRP 88200 309034 YNyn0/d 17 1998 110 23 462,93 2214,01 11,36 95000 19000 
T8 Siemens 88,2 1 TRP 88200 309033 YNyn0/d 17 1998 110 23 462,93 2214,01 11,92 95000 19000 
T9 Škoda 63 9 ER 35 M-0 0967182 YNyn0/d 17 1998 110±8x2% 23 331 1581 12,48 86700 18550 
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7.2 Zpracování dokumentace o provozu LDS 

Shromáždění a následná analýza značného množství materiálů o provozování LDS HOS za 

období 2010 – 2014 umožnila sestavit pětiletou databázi, která dokumentuje chování celé soustavy z 

pohledu jejího provozu, údržby a poruch, včetně časových značek každé vzniklé události [L19]. 

Rozsah zpracovaných materiálů za roky 2010 – 2014 tvoří 5478 (5 let krát 365 dnů (366 dnů 

v roce 2012) krát 3 směny denně) listů formátu A4 „Záznam o předání směn VSME“, který vyplňuje 

vedoucí směny elektro v prostředí softwarové aplikace Lotus Notes a který slouží (i zpětně) jako 

průkazný záznam o průběhu směny. Příklad záznamu o předání směn VSME je obsažen v Příloze A. 

Odhadovaný počet událostí, které přímo souvisejí s provozováním LDS HOS je v každém roce 

asi 2 000. Za období pěti let tedy dojde až k 10 000 událostem, které přímo souvisejí s provozováním 

LDS HOS a které je potřeba zpracovat. Z tohoto počtu došlo ve sledovaném období ke 204 poruchám, 

z nichž 66 bylo v přímé souvislosti se vstupními vedeními 110 kV, jak je uvedeno v Příloze B až F. 

Z počtu 10 000 událostí za období pěti let je zřejmé, že se nejedná o rutinní přepisování záznamů o 

předání směn VSME do elektronické podoby, ale o specializovanou práci experta, který se výborně 

orientuje v zapojení sítě. Musí být také schopen rozhodnout o konkrétním začlenění každé události 

(její závažnosti, které prvky postihla apod.) a dokázat filtrovat anomálie, jež není schopen odhalit 

neelektroenergetik. Je zřejmé, že zpracování výše uvedeného množství podkladů bylo časové velmi 

náročné. 

 

Typickým příkladem provozu LDS HOS je záznam o předání směn vedoucího směny elektro 

ze dne 27. 10. 2014. Přepis záznamu je uveden v Příloze A a obsahuje několik zásadních informací o 

provozování sítě na ranní směně výše uvedeného dne. Mezi ně patří informace o: 

- provedených manipulací vedoucí k bezpečnému odstavení a zpětného zapnutí vedení V4, 

- odstavení, způsobu zajištění a zpětného uvedení do provozu vedení V4 včetně časových 

značek úkonů k tomu vedoucích jak na straně HOS, tak na straně PDS, 

- opravě poruchy výkonového vypínače 6 kV mlýnského ventilátoru na Rozvodně R. 20 – 

6 kV, včetně doby trvání poruchy a informaci o její příčině, 

- údržbové činnosti nebo probíhajících rekonstrukcí na rozvodnách 6 kV teplárny, tj. na 

rozvodnách Rozvodna R. 18 – 6 kV, Rozvodna R. 19 – 6 kV a Rozvodna R. 42 – 6 kV, 

- periodické kontrolní činnosti (kontrola ochran a silového zařízení) dvou kobek na rozvodně 

Rozvodna R. 5 – 6 kV včetně doby, po kterou bylo zařízení pro tuto činnost vypnuto 

(odstaveno), 

- ostatních vykonávaných činností, které buď přímo anebo nepřímo souvisejí 

s provozováním LDS HOS. 
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Každá událost vyžaduje svou pozornost a rozhodnutí, zda se jedná o: 

- změnu v zapojení distribuční sítě z důvodu např. zlepšení energetické bilance nebo snížení 

přenosových ztrát, 

- odstávce sledovaného zařízení z hlediska spolehlivosti sítě ve smyslu jejího prostoje 

z důvodu poruchy či údržby, 

- činnosti, které se spolehlivostí sítě nesouvisejí. 

 

V případě, že událost / události přímo souvisejí s provozováním sítě, jsou zaznamenávány do 

vytvořené tabulky v prostředí MS Excel [S1].  

 

Dále je uveden příklad přepisu záznamu o předání směn VSME ze dne 27. 10. 2014 

(Příloha A) do elektronické podoby. 

Doba odstavení vstupního vedení V4 s transformátorem T4 110 / 22 kV zcela jistě patří mezi 

zásadní a nejdůležitější informace o způsobu provozování LDS HOS. Událost byla řádně 

zaznamenána do tabulky a je také započítána v základních spolehlivostních ukazatelích daného 

vedení. Celkový přehled všech odstávek vstupních vedení v roce 2014 je součástí Přílohy F, kde je 

odstávka vedení V4 zaznamenána jako 31. událost v roce. 

Způsob, jakým byly události ranní směny ze dne 27. 10. 2014 zaznamenány, jsou obsaženy v 

tabulkách Tab. 7.4 až Tab. 7.6. Na Obr. 7.4 je pak uveden praktický příklad s rozbalovací nabídkou v 

prostředí MS Excel, jakým je porucha z Tab. 7.6 zapsaná do hlášenky o vzniklé poruchové události. 

 

Tab. 7.4 Záznam o provádění periodických kontrol zařízení 

Rozvodna R. 5 – 6 kV 
Vypnuto Zapnuto 

Doba 
odstávky Typ 

události 
Poznámka 

Uvedeno 
do stavu dd.mm.rr 

hh:mm 
dd.mm.rr 
hh:mm 

hh:mm 

01. Přívod Rozvodna 26 k. č. 17 
19.10.14 

17:15 
20.10.14 

11:35 
18:20 U KOSZ připraveno 

02. Bleskojistky A + B 
19.10.14 

17:30 
20.10.14 

11:35 
18:05 U KOSZ zapnuto 

03. Spínač přípojnic 
26.10.14 

16:55 
27.10.14 

11:10 
18:15 U KOSZ připraveno 

16. Transformátor T202 
21.10.14 

7:20 
21.10.14 

11:25 
4:05 U KOSZ připraveno 

17. Transformátor T272 
27.10.14 

7:50 
27.10.14 

11:45 
3:55 U KOSZ zapnuto 

33. Tlumivka tl. 1 
27.10.14 

17:10 
28.10.14 

11:10 
18:00 U KOSZ připraveno 

Přípojnice A systému       
Přípojnice B systému       
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Tab. 7.5 Záznam o události vypnutí (odstavení) vstupního vedení V4 s transformátorem T4 

Rozvodna R. 17.1 22 kV 
vedení V4 

Vypnuto Zapnuto 
Doba 

odstávky Typ 
události 

Poznámka 
Uvedeno 
do stavu dd.mm.rr 

hh:mm 
dd.mm.rr 
hh:mm 

hh:mm 

26. Transformátor T4 
27.10.14 

7:03 
27.10.14 

12:51 
5:48 

U - 
PDS 

výměna 
PTP  

připraveno 

 

Tab. 7.6 Záznam o poruše výkonového vypínače 6 kV  

Rozvodna R. 20 – 6 kV 
Vypnuto Zapnuto 

Doba 
odstávky Typ 

události 
Poznámka 

Uvedeno 
do stavu dd.mm.rr 

hh:mm 
dd.mm.rr 
hh:mm 

hh:mm 

01. Transformátor T177 Demi 2       

11. Mlýn (1000 kW)       

12. Mlýnský ventilátor  
27.10.14 

6:05 
27.10.14 

6:50 
0:45 P * připraveno 

13. Sací ventilátor pravý č. 2       

14. Vzduch. ventil. pravý č. 2       

*Porucha vypínače - nešel z provozu dálkově zapnout. Příčinou byl uvolněný vodič napájení střádače. 

 

 

Obr. 7.4 Příklad vyplňování hlášenky v prostředí MS Excel 

 

7.3 Výpočet ukazatelů spolehlivosti zařízení a prvků 

Tab. 7.7 obsahuje údaje o počtu jednotlivých prvků vyšetřované distribuční soustavy, údaje o 

provedených údržbách, počtu poruch prvků a pro tuto práci zásadní výsledné spolehlivostní ukazatele 

prvků za období 2010 – 2014. Pomocí nenáročného matematického aparátu s použitím vzorců z 

kapitoly 2.5 bylo možné vyčíslit základní spolehlivostní ukazatele, které jsou v tabulce uvedeny [L13]. 

Jako přiklad výpočtu je uveden výpočet pro výkonový vypínač 22 kV a pro kabelové vedení 6 kV. 
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7.3.1 Výkonový vypínač 22 kV 

 

Pro intenzitu poruch prvku platí: 

 

-1
p

14
0,039 (rok )

72 5

N

Z X
λ = = =

⋅ ⋅
 (7.1) 

 

Pro střední dobu poruchy prvku platí: 

 

1
p

p

79,83
5,702 (h)

14

N

i
i

N

τ

τ == = =
∑

 
(7.2) 

Pozn.: ve vzorci je čas 79:50:00 z Tab. 7.7 upraven na dekadickou hodnotu 79,83 h. 

 

Pro intenzitu údržby prvku platí: 

 

-1
u

104
0, 289 (rok )

72 5

N

Z X
λ = = =

⋅ ⋅
 (7.3) 

 

Pro střední dobu poruchy prvku platí: 

 

1
u

p

6502,32
62,522 (h)

104

N

i
i

N

τ

τ == = =
∑

 
(7.4) 

Pozn.: ve vzorci je čas 6502:19:00 z Tab. 7.7 upraven na dekadickou hodnotu 6502,32 h. 

 

Pro určení pravděpodobnosti bezporuchového chodu bez uvažování údržby platí: 

 ( )
p p

1

0,039 5,702
1 1 0,99997470 ( )

8760 24 / 5 8764,8
R

λ τ⋅ ⋅
= − = − = −

+
 (7.5) 

 

Pro určení pravděpodobnosti bezporuchového chodu včetně uvažování údržby platí: 

 ( )
p p u u

2

0,039 5,702 0,289 62,522
1 1 0,99791396 ( )

8760 24 / 5 8764,8
R

λ τ λ τ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅
= − = − = −

+
 (7.6) 
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7.3.2 Kabel 6 kV 

 

Pro intenzitu poruch vedení platí: 

 

-1
p

14
0,032 (rok / km)

86,749 5

N

L P
λ = = =

⋅ ⋅

 (7.7) 

Pozn.: vzhledem k rozsahu kabelového vedení je výsledek vztažen na jeden kilometr. 

 

Pro střední dobu poruchy vedení platí: 

 

1
p

p

113,45
8,104 (h)

14

N

i
i

N

τ

τ == = =
∑

 
(7.8) 

Pozn.: ve vzorci je čas 113:27:00 z Tab. 7.7 upraven na dekadickou hodnotu 113,45 h. 

 

Pro intenzitu údržby vedení platí: 

 

-1
u

123
0, 284 (rok / km)

86,749 5

N

L P
λ = = =

⋅ ⋅

 (7.9) 

Pozn.: vzhledem k rozsahu kabelového vedení je výsledek vztažen na jeden kilometr. 

 

Pro střední dobu údržby platí: 

 

1
u

p

13362,72
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123

N

i
i

N

τ

τ == = =
∑

 
(7.10) 

Pozn.: ve vzorci je čas 13362:43:00 z Tab. 7.7 upraven na dekadickou hodnotu 13362,72 h. 

 

Pro určení pravděpodobnosti bezporuchového chodu bez uvažování údržby platí: 

 ( )
p p

1

0,032 8,104
1 1 0,99997016 ( )

8760 24 / 5 8764,8
R

λ τ⋅ ⋅
= − = − = −

+
 (7.11) 

 

Pro určení pravděpodobnosti bezporuchového chodu včetně uvažování údržby platí: 

 ( )
p p u u

2

0,032 8,104 0,284 108,64
1 1 0,99645522 ( )

8760 24 / 5 8764,8
R

λ τ λ τ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅
= − = − = −

+
 (7.12) 
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Tab. 7.7 Základní spolehlivostní ukazatele prvků za období let 2010 – 2014 

Zařízení / prvek 
Udá-
lost 

Součet časů 
(hh:mm:ss) 

Počet 
událostí 

Počet 
prvků / km 

 λp  
(rok-1) /  

(rok-1 / km) 

τp 

 (h) 

λu 

 (rok-1) / 
(rok-1 / km) 

τu 

 (h) 
R1 bez 

údržby (-) 
R2 včetně 
údržby (-) 

Sběrnicový odpojovač 6 kV U 24963:36:00 1663 1438 0,004 9,077 0,231 15,011 0,99999597 0,99959984 P 254:09:00 28 

Sběrnicový odpojovač 22 kV U 7757:40:00 159 132 0,008 7,450 0,241 48,790 0,99999356 0,99865251 P 37:15:00 5 

Sběrnicový odpojovač 110 kV U 0:00:00 0 12 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 

Odpojovač se ZN 110 kV U 872:23:00 18 6 0,000 0,000 0,600 48,466 1,00000000 0,99668225 P 0:00:00 0 

Vypínač výkonový 6 kV U 13636:52:00 985 826 0,025 5,538 0,238 13,845 0,99998439 0,99960767 P 564:53:00 102 

Vypínač výkonový 22 kV U 6502:19:00 104 72 0,039 5,702 0,289 62,522 0,99997470 0,99791396 P 79:50:00 14 

Vypínač výkonový 110 kV U 0:00:00 0 5 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 

Odpojovač vývodový 6 kV U 6545:30:00 414 430 0,002 6,358 0,193 15,810 0,99999865 0,99965130 P 25:26:00 4 

Odpojovač vývodový 22 kV U 5568:50:00 88 72 0,000 0,000 0,244 63,282 1,00000000 0,99823510 P 0:00:00 0 

Odpojovač vývodový 110 kV U 0:00:00 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 

Transformátor 110 / 22 kV U 3733:57:00 50 9 0,333 4,403 1,111 74,679 0,99983254 0,99036550 P 66:03:00 15 

Transformátor 22 kV / nn U 601:26:00 26 3 0,200 0,361 1,733 23,132 0,99999176 0,99541715 P 1:05:00 3 

Transformátor 22 / 6 kV U 8757:24:00 97 20 0,130 0,481 0,970 90,282 0,99999287 0,99000131 P 6:15:00 13 

Kabel 6 kV U 13362:43:00 123 86,749 0,032 8,104 0,284 108,640 0,99997016 0,99645522 P 113:27:00 14 

Kabel 22 kV U 2032:00:00 38 36,324 0,022 11,417 0,209 53,474 0,99997131 0,99869482 P 45:40:00 4 

Kabel 110 kV U 623:04:00 12 0,710 0,000 0,000 3,380 51,922 1,00000000 0,97997539 P 0:00:00 0 

Vedení 110 kV U 237:13:00 5 5,362 0,037 0,700 0,186 47,443 0,99999702 0,99898752 P 0:42:00 1 

Přípojnice 6 kV U 894:26:00 58 826 0,000 0,000 0,014 15,421 1,00000000 0,99997529 P 0:00:00 0 

Přípojnice 22 kV U 294:14:00 21 78 0,003 3,900 0,054 14,011 0,99999886 0,99991278 P 3:54:00 1 

Přípojnice 110 kV U 5:15:00 1 11 0,000 0,000 0,018 5,250 1,00000000 0,99998911 P 0:00:00 0 



Využití ukazatelů při výpočtu spolehlivosti vybrané rozvodny 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
66 

8 Využití ukazatelů při výpočtu spolehlivosti vybrané rozvodny 

Pro řešení spolehlivosti LDS je použita modifikovaná metoda spolehlivostních schémat, kde je 

každé zařízení systému obvykle nahrazeno jedním prvkem ve schématu a u každého z těchto prvků je 

vyjádřena jeho spolehlivost. Prvky jsou zapojeny podle skutečné struktury systému, přičemž se 

nejčastěji jedná o vzájemnou kombinaci sériově-paralelního spojení. Podle tohoto schématu je možné 

formulovat pravděpodobnost bezporuchového provozu funkčních skupin i celé soustavy a popsat 

funkční závislost systému na jednotlivých částech. 

K ověření funkčnosti metodiky výpočtu spolehlivostních ukazatelů byla vybrána rozvodna 

6 kV. Do výpočtu vstupují výsledky prvkové spolehlivosti určené z databáze poruch a výpadků z 

období let 2010 – 2014, kdy bylo zapotřebí analyzovat provoz, údržbu a poruchy sledované rozvodny 

a všech jejích napájecích cest. Vstupní data byla čerpána z Provozního deníku elektrodispečinku a ze 

záznamů Předání směn vedoucího směny elektro [P2]. 

 

8.1 Spolehlivost napájení průmyslového závodu 

Na Obr. 8.1 je uvedeno elektrické schéma napájení průmyslového závodu z rozvodny 6 kV, 

označenou R. 44 - 6 kV. Požadavkem je zjistit spolehlivost napájení tohoto závodu resp. rozvodny. 

Hodnoty pro pravděpodobnost bezporuchového chodu R prvků, které jsou při výpočtu použity, 

jsou uvedeny v Tab. 7.7. Hodnoty pravděpodobnosti bezporuchového chodu R kabelových vedení K1 

a K2, stejně jako kabelových vedení 6, 22 a 110 kV k transformátorům s označením T9, T22 a T23, 

jsou přepočteny na konkrétní délky vedení. Způsob výpočtu je proveden podle vzorců 2.19 a 2.31 pro 

výpočet pravděpodobnosti bezporuchového chodu sériového a paralelního systému. Vzorce jsou 

uvedeny v kapitole 2.6. Ve výpočtech je uvažována pravděpodobnost bezporuchového chodu 

s uvažováním údržby kromě studené rezervy. 

Nepřetržitá dodávka elektrické energie rozvodnám vn a vvn v průmyslových sítích, je 

nezbytným předpokladem pro bezproblémový průběh výroby. Dojde-li k výpadku napájení, je nutno 

obnovit dodávku v postižené části co nejrychleji. Proto se využívá metody paralelního zapojení prvků 

jako studené rezervy. Při tomto zapojení se musí do výpočtu zahrnout také manipulační čas. 

 

Ke stanovení spolehlivosti napájení rozvodny R. 44 - 6 kV byla použita modifikovaná metoda 

spolehlivostních schémat [L19], která předpokládá: 

- sestavení spolehlivostního schématu, 

- přiřazení příslušných spolehlivostních veličin k jednotlivým prvkům, 

- postupné zjednodušování spolehlivostního schématu až na jeden prvek. 
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8.1.1 Sestavení spolehlivostního schématu 

Struktura spolehlivostního schématu na Obr. 8.2 vychází z elektrického schématu na Obr. 8.1. 

To ale automaticky neznamená, že sestavené spolehlivostní schéma bude svým zapojením 

jednotlivých jednotek (prvků) zcela kopírovat schéma elektrické. Odlišnost nastává tehdy, kdy je jinak 

definováno sériové a paralelní zapojení v elektrickém a spolehlivostním schématu. Typickým 

příkladem je paralelní zapojení prvků se studenou rezervou, kdy je potřeba ve spolehlivostním 

schématu zohlednit manipulační čas. Původní paralelní zapojení je tak nahrazeno sérioparalelním 

spolehlivostním schématem. 

 

 

Obr. 8.1 Elektrické schéma napájení průmyslového závodu 

 

Standardní napájení rozvodny R. 44 - 6 kV je zajišťováno podle schválených modulových 

schémat z nadřazené rozvodny R 110 kV PDS vstupním vedením V3 s transformátorem T3 110 / 

22 kV 63 MVA a dále přes rozvodnu R. 17.1 - 22 kV a transformátor T22 22 / 6 kV 25 MVA. Tato 

napájecí cesta je znázorněna plnou čarou. Čárkovanou čarou je znázorněna alternativa napájení 

rozvodny R. 17.1 - 22 kV a R. 44 - 6 kV. Písmeno „K“ označuje kabelové vedení a písmeno „M“ pak 

manipulační úkon. 
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Obr. 8.2 Spolehlivostní schéma s jednotlivými prvky 

T4 
 

T3 
 

M 4 

Přípojnice 22 kV 
 

T23 
 

Nadřazená rozvodna R 110 kV PDS 

R. 17.1 - 22 kV 

R. 44 - 6 kV 

Vývodový odpojovač 
22 kV 

Vypínač 22 kV 
 

Sběrnicový 
odpojovač 22 kV 

 

Kabel 22 kV 
 

T22 
 

Transformátor 
22 / 6 kV 

Kabel 6 kV 
 

Vypínač 6 kV 
 

Vývodový odpojovač 
22 kV 

Sběrnicový 
odpojovač 6 kV 

Přípojnice 6 kV 
 

Tman = 20 min 

Tman = 20 min 

Transformátor 
110 / 22 kV 

T6 
 

V7 
 

K1 
 

M2 
 

M1 
 

M3 
 

T9 
 

K2 
 



Využití ukazatelů při výpočtu spolehlivosti vybrané rozvodny 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
69 

8.2 Popis rozvoden vvn a vn 

8.2.1 Rozvodna R 110 kV PDS 

Rozvodna R 110 kV PDS je venkovního provedení se dvěma systémy hlavních přípojnic s 

podélným dělením a pomocnou podélně dělenou přípojnicí. Napájení rozvodny je realizováno z 

vedení 110 kV PDS č.:  

- Vxx1, 

- Vxx2, 

- Vxx3, 

- Vxx4, 

- Vxx5. 

Uzel nadřazené soustavy má pro PDS z hlediska zabezpečení dodávky elektrické energie 

zásadní význam, protože v dané průmyslové lokalitě a jejím okolí zajišťuje napájení důležitých 

průmyslových odběrů několika společností. 

 

8.2.2 Rozvodna R. 32.1 - 110 kV 

Rozvodna 110 kV je zapouzdřená rozvodna a je jednou ze čtyř vstupních rozvoden LDS HOS 

a přes tři přenosové transformátory 110 / 22 kV zajišťuje provoz válcovny společnosti HOS. 

Rozvodna má jediný přívod a to nadzemním vedením z nadřazené soustavy z rozvodny R 110 kV 

PDS, které je označeno jako V7. Toto vedení přechází u budovy rozvodny ze stožáru do kabelů 

110 kV a přes kabelový kanál je zaústěno do kobky. 

 

Obr. 8.3 Pohled na vnitřní část 

zapouzdřené rozvodny  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.4 Přívod vedení V7 do zapouzdřené 

rozvodny 
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Rozvodna je vybavena rozvaděčem vvn typu 8DN9 firmy Siemens. Jedná se o kovově 

zapouzdřené, hermeticky uzavřené rozvodné zařízení, kde jako plynné izolační a zhášecí médium 

slouží fluorid sírový – SF6. Rozvaděč se skládá z jednotlivých polí, která jsou sestavená z modulů. To 

umožňuje realizaci všech potřebných konfigurací rozvaděčů a jejich případné rozšíření o další pole. 

 

8.2.3 Rozvodna R. 17.1 - 22 kV 

Hlavní napájecí vedení rozvodny tvoří dvě nadzemní vedení 110 kV (V3 a V4) 

z rozvodny R 110 kV PDS, která jsou napojena do rozvodny přes dva transformátory T3 a T4 (2 x 

63 MVA) umístěnými spolu s tlumivkami L1 a L2 v ohradě 110 kV u budovy rozvodny R. 17.1 – 

22 kV. Rozvodna je provozována v síti IT s izolovaným uzlem, který je připojen na uzemnění přes 

zhášecí tlumivky L1 (T3) a L2 (T4) pro kompenzaci zemních proudů. 

Rozvodna je vnitřní, kobková, dvouřadová se dvěma systémy přípojnic A a B, dělenými 

podélnými odpojovači přípojnic. Rozvodna obsahuje 28 kobek a je rozdělena na 2 sekce. Kobky jsou 

vybaveny ovládacími skříněmi systému „BLOKOR“. Vypínače jsou tlakovzdušné typu CN 1001, DM 

2036 a maloolejové s motorickým pohonem typu HG3/8-2 500 A. Ovládání odpojovačů je 

tlakovzdušné včetně tlakovzdušných vypínačů. Jmenovitý zkratový výkon přípojnic je 1000 MVA. 

 

8.2.4 Rozvodna R. 9.1 -  22 kV 

Hlavní napájecí vedení rozvodny tvoří dvě nadzemní vedení 110 kV (V5 a V6) 

z rozvodny 110 kV PDS, která jsou napojena do rozvodny přes transformátory T5 a T6 (2 x 63 MVA) 

umístěnými spolu s tlumivkami L3 a  L4 v ohradě 110 kV u budovy rozvodny R. 9.1 - 22 kV. 

Rozvodna je provozována v síti IT s izolovaným uzlem, který je připojen na uzemnění přes zhášecí 

tlumivky L3 (T5) a L4 (T6) pro kompenzaci zemních proudů. 

Rozvodna je vnitřní, kobková, dvouřadová se dvěma systémy přípojnic A a B, dělenými 

podélnými odpojovači přípojnic. Rozvodna obsahuje 18 kobek a dělí se na sekci 1 a sekci 2. V první 

sekci jsou instalovány kobky s lichým číslováním, tj. 1 - 17, ve druhé sekci s číslováním sudým, tj. 2 - 

18. Rozvodna je vybavena odpojovači typu OM, OMZ, TSJC s tlakovzdušným pohonem, výkonové 

vypínače jsou maloolejového typu HG 3-8, ovládací skříně jsou typu „BLOKOR“. Jmenovitý zkratový 

výkon přípojnic je 1000 MVA. 

 

8.2.5 Rozvodna R. 32 - 22 kV 

Rozvodnu napájí transformátor T9, 63 MVA, 110 / 22 kV ze zapouzdřené rozvodny R. 32.1 - 

110 kV a slouží zejména k zajištění prvovýroby oceli. Rozvodna je vybavena vysokonapěťovým 
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rozvaděčem firmy SIEMENS typu 8AN20 v pevném provedení, se dvěma systémy přípojnic, podélně 

nedělenými.  Rozvaděč je kovově krytý, izolovaný vzduchem, s pevně vestavěnými přístroji. Skládá 

se ze tří samostatně kovově oddělených prostorů: 

- dvě horní skříně s přípojnicemi, 

- jedna dolní skříň se spínacími přístroji. 

 

Horní skříně obsahují vždy jeden systém přípojnic a přípojnicový odpojovač. Dolní skříně 

obsahují příslušné spínací přístroje - vypínače, odpínače, odpojovače, přístrojové transformátory 

proudu a napětí, zkratovače a připojovací praporce pro kabely. Skříně jsou vybaveny vakuovými 

vypínači SIEMENS typu 3 AH 1 264-2 (4) a odpojovači SIEMENS s motorickým pohonem typu 

8 UH. Jmenovitý zkratový výkon přípojnic je 1000 MVA. 

 

Obr. 8.5 Pohled na vnitřní část rozvodny 

 

8.2.6 Rozvodna R. 44 - 6 kV 

Rozvodna svým významem patří mezi jednu ze základních hutních rozvoden. Do rozvodny 

pracují dva transformátory T22 a T23, 25 MVA, 22 / 6 kV. Primární strana 22 kV T22 a T23 je 

zaústěna do rozvodny R. 17.1 - 22 kV. Rozvodna je jednoprostorová, dvouřadová a dvousystémová, 

kobkového provedení, dělená podélnými přípojnicovými odpojovači na 2 sekce. Ve spínačovém 

prostoru jsou umístěny přípojnice, přípojnicové odpojovače, vypínače, měřicí transformátory 

proudu. V kabelovém prostoru pak vývodové odpojovače, zemnící nože, měřicí transformátory 

napětí a kabelové vývody. Rozvodna je vybavena dvěma příčnými vypínači přípojnic. 

Rozvodna je vyzbrojena odpojovači typu TLPB, TSPD 10/3000 A u příčných spojek, přívodní 

kobky jsou vybaveny typem QAK 12/1250 A a T22 a T23 pak typem OM 30 10/1250 A, vše 

s tlakovzdušným pohonem. Výkonové vypínače jsou maloolejové typu VMC-1000 A, HL 4-8 1250 A, 

3AH 1250 A nebo HG 3-8 2500 A (příčné spojky, T22 a T23). Ovládací skříně RVS jsou 

s mechanickým pravítkovým blokováním, dále jsou zde ovládací skříně typu „BLOKOR“ 

s pneumaticko – elektrickým blokováním a ovládací skříně RSA s elektrickým blokováním. Počet 

kobek je 34. Zkratový výkon přípojnic je 400 MVA. 
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8.3 Vyjádření ukazatelů spolehlivosti vstupních vedení 

Jak již bylo uvedeno, rozvodny 6 kV; 10,5 kV; 22 kV a 110 kV LDS HOS jsou s nadřazenou 

soustavou PDS propojeny 7 vstupními vedeními. Prvním krokem k určení pravděpodobnosti 

bezporuchového chodu rozvodny R. 44 - 6 kV je určení pravděpodobnosti bezporuchového chodu 

vstupních vedení. 

Hodnoty pro pravděpodobnosti bezporuchového chodu vstupních vedení nebudou uvažovány 

jako absolutně spolehlivé, tedy nebude uvažována pravděpodobnost bezporuchového chodu R = 1. Je 

zde tedy použit zcela odlišný přístup, který respektuje skutečný provozní stav vstupních vedení. 

Skutečné hodnoty R nejsou počítány z intenzit poruch, intenzit údržby, středních dob poruch a 

středních dob údržby jednotlivých prvků vstupních vedení, protože přesné informace o 

spolehlivostních ukazatelích prvků spadajících do působnosti PDS nejsou pro provozovatele LDS 

HOS k dispozici. Skutečné hodnoty R jsou tak počítány ze známých informací o provozu vstupních 

vedení, tedy z informací, kdy a po jakou dobu bylo dané vstupní vedení vypnuto (odstaveno) z důvodu 

poruchy nebo provádění plánované údržby. 

 

Tab. 8.1 Přehled poruch a plánovaných odstávek vstupních vedení 110 kV v období 2010 – 2014 

Vedení 
110 kV 

Porucha v HOS Poruchy PDS Plán. údržba HOS Plán. údržba PDS 
počet (hh:mm:ss) počet (hh:mm:ss) počet (hh:mm:ss) počet (hh:mm:ss) 

V1 1 0:15:00 4 0:56:00 10 218:36:00 9 
 

59:18:00 
V2 0 0:00:00 4 1:24:00 11 243:57:00 7 44:00:00 
V3 2 0:51:00 11 4:04:00 8 307:47:00 8 74:08:00 
V4 5 2:40:00 10 4:12:00 8 322:57:00 16 388:52:00 
V5 4 3:04:00 5 1:26:00 20 2236:12:00 8 170:33:00 
V6 4 2:13:00 6 2:01:00 21 1670:48:00 4 26:28:00 
V7 0 0:00:00 10 4:38:00 5 296:58:00 6 45:27:00 

 

Tab. 8.2 Základní spolehlivostní ukazatelé vstupních vedení pro období 2010 – 2014 

Vedení 
110 kV 

Intenzita 
poruch λp 

Střední 
doba 

poruch τp 

Intenzita 
údržby λu 

Střední 
doba 

údržby τu 

Pravděpodobnost 
bezporuchového 

chodu R1 bez údržby 

Pravděpodobnost 
bezporuchového 

chodu R2 s údržbou 
(rok-1) (h) (rok-1) (h) (-) (-) 

V1 1,00 0,237 3,80 14,626 0,99997300 0,99363172 
V2 0,80 0,350 3,60 15,997 0,99996805 0,99339745 
V3 2,60 0,378 3,20 23,870 0,99988781 0,99117303 
V4 3,00 0,458 4,80 29,659 0,99984331 0,98360069 
V5 1,80 0,500 5,60 85,955 0,99989732 0,94497878 
V6 2,00 0,423 5,00 67,891 0,99990340 0,96117424 
V7 2,00 0,463 2,20 31,129 0,99989427 0,99208082 
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8.4 Postup výpočtu 

a) Standardní napájení rozvodny R. 17.1 - 22 kV je zajišťováno podle schválených modulových 

schémat z rozvodny R 110 kV PDS vstupním vedením V3 s transformátorem T3 110 / 22 kV. 

Dojde-li k výpadku vedení V3 nebo transformátoru T3, převezme jeho funkci, po nezbytné 

manipulaci M1, jiné vstupní vedení V4 s transformátorem T4 110 / 22 kV. Pro oba 

transformátory platí paralelní zapojení, kde transformátor T4 může sloužit jako studená 

rezerva. Toto paralelní zapojení je nahrazeno sérioparalelním spolehlivostním schématem, 

přičemž při tomto zapojení musí být do výpočtu zahrnut také manipulační čas. 

 
 
 

 

 

Obr. 8.6 Sérioparalelní spolehlivostní schéma T3 a T4 s manipulací M1 

 

Připojený sériový prvek M1 zohledňuje manipulační čas. Má nulové údržbové parametry a za 

poruchové parametry se dosadí intenzita poruch λp prvku T3, tedy prvku, který je postižený 

výpadkem. Manipulační čas τM1 = 20 minut = 0,333 h a doba přepínání je brána jako porucha tohoto 

sériového prvku. Po přepočtu je pravděpodobnost bezporuchového chodu prvku M1: 

RM1 = 0,99990112. 

 

Potom pro schéma na Obr. 8.6 platí: 

 

( ) ( )

[ ]
T3T4M1 T3 T4 M11 1 1

1 (1 0,99117303) (1 0,98360069) 0,99990112

0,99975638 ( )

R R R R = − − ⋅ − ⋅ = 

= − − ⋅ − ⋅ =

= −

 (8.1) 

 

b) Výpočet bezporuchového chodu rozvodny R. 17.1 - 22 kV při napájení dvěma paralelními 

větvemi, z nichž jednu větev tvoří transformátor T3 a druhou transformátor T6 s kabelovým 

propojením K1 z rozvodny R. 9.1 - 22 kV. Druhá větev slouží jako studená rezerva 

s manipulačním časem M2. 

 

Uvažuje se, že v provozu je transformátor T3. Při jeho poruše a po provedené manipulaci M2 

dojde k obnovení napětí v postižené oblasti pomocí kabelového propoje K1 a transformátoru T6. Toto 

paralelní zapojení je nahrazeno sérioparalelním spolehlivostním schématem podle Obr. 8.7. 

M1 

T4 

T3 
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Obr. 8.7 Sérioparalelní spolehlivostní schéma T3 a T6 s kabelovým vedením K1 a s manipulací M2 

 

Připojený sériový prvek M2 zohledňuje manipulační čas. Manipulační čas τM2 = 20 minut = 

0,333 h a doba přepínání je brána jako porucha tohoto sériového prvku. Po přepočtu je 

pravděpodobnost bezporuchového chodu prvku M2: RM2 = 0,99990112. 

V kapitole 8.3 byla vyjádřena pravděpodobnost bezporuchového chodu R vstupních vedení. 

Na Obr. 8.7 je však vedle prvku T6, který reprezentuje jedno vstupní vedení s transformátorem, 

sériově připojen prvek K1, což je kabelové vedení mezi rozvodnami 22 kV. V tomto případě je nutné 

vypočítat RK1 tohoto propoje jako součin R jednotlivých prvků, které se mezi oběma rozvodnami 

nacházejí. Přehled těchto prvků je na Obr. 8.8 a přepočítaná RK1 = 0,98766716. Důležité pro výpočet  

RK1 je také přepočet hodnoty R pro 22 kV kabelové vedení větve K1, které má délku 1400 m. 

 

Obr. 8.8 Sériové zapojení všech prvků kabelového vedení K1 mezi rozvodnami 22 kV 

 

Potom pro schéma na Obr. 8.7 platí: 

 

( ) ( )

[ ]
T1T3K1M2 T3T6K1 M2 T3 T6 K1 M21 1 1

1 (1 0,99117303) (1 0,96117424 0,98766716) 0,99990112

0,99945381 ( )

R R R R R R R = ⋅ = − − ⋅ − ⋅ ⋅ = 

= − − ⋅ − ⋅ ⋅ =

= −

 (8.2) 
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c) Výpočet bezporuchového chodu rozvodny R. 17.1 - 22 kV při napájení dvěma paralelními 

větvemi, z nichž jednu větev tvoří transformátor T3 a druhou větev vstupního vedení V7 do 

rozvodny R. 32.1 -  110 kV, transformátor T9 110 / 22 kV s kabelovým propojením K2 

z rozvodny R. 32 - 22 kV. Druhá větev může sloužit jako studená rezerva s manipulačním 

časem M3. 

 

Uvažuje se, že v provozu je transformátor T3. Při jeho poruše a po provedené manipulaci M3 

dojde k obnovení napětí v postižené oblasti pomocí kabelového propoje K2, transformátoru T9 a 

vstupního nadzemního vedení V7. Toto paralelní zapojení je nahrazeno sérioparalelním 

spolehlivostním schématem podle Obr. 8.9. 

 

Obr. 8.9 Sérioparalelní spolehlivostní schéma T3 a vedením V7, transformátorem T9 

kabelovým vedením K2 a s manipulací M3 

 

Připojený sériový prvek M3 zohledňuje manipulační čas. Manipulační čas τM3 = 20 minut = 

0,333 h a doba přepínání je brána jako porucha tohoto sériového prvku. Po přepočtu je 

pravděpodobnost bezporuchového chodu prvku M3: RM3 = 0,99990112. 

V kapitole 8.3 byla vyjádřena pravděpodobnost bezporuchového chodu R vstupních vedení. 

Na Obr. 8.9 jsou však vedle prvku V7, který reprezentuje jedno vstupní vedení, navíc sériově 

připojeny prvky T9 a K2, což je transformátor 110 / 22 kV mezi rozvodnami R. 32.1 - 110 kV a 

R. 32 - 22 kV a kabelové vedení mezi rozvodnami R. 32 - 22 kV a R. 17.1 - 22 kV. V tomto případě je 

nutné vypočítat RT9 a RK2 jako součiny R příslušných prvků, které se mezi rozvodnami R. 32.1 -

110 kV a R. 32 - 22 kV resp. R. 32 - 22 kV a R. 17.1 - 22 kV nacházejí. Přehled prvků, které jsou 

obsaženy v T9 a K2 má analogické řešení jako v minulém případě, stejně jako určení R pro 22 kV 

kabelové vedení větve K2, které má tentokrát délku 580 m. 

 

Potom pro schéma na Obr. 8.9 platí: 

( ) ( )T3V7T9K2M3 T3V7T9K2 M3 T3 V7 T9 K2 M31 1 1 [1 (1

0,99117303) (1 0,99208082 0,98632333 0,98872614)] 0,99990112

0,99961410 ( )

R R R R R R R R = ⋅ = − − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ = − − 

− ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ =

= −

 (8.3) 

T3 

V7 

M3 

T9 K2 
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d) Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového chodu rozvodny R. 44 - 6 kV z rozvodny 

R. 17.1 - 22 kV. 

 Standardní napájení rozvodny R. 44 - 6 kV je zajišťováno podle schválených modulových 

schémat z rozvodny R. 17.1 - 22 kV přes transformátor T22 22 / 6 kV. Dojde-li k výpadku 

transformátoru T22, převezme jeho funkci, po nezbytné manipulaci M4, transformátor T23 22 / 6 kV. 

Pro oba transformátory platí paralelní zapojení, kde transformátor T23 slouží jako studená rezerva. 

Toto paralelní zapojení je nahrazeno sérioparalelním spolehlivostním schématem podle Obr. 8.10, 

přičemž při tomto zapojení musí být do výpočtu zahrnut také manipulační čas M4. 

 

Obr. 8.10 Sérioparalelní spolehlivostní schéma T22 a T23, s manipulací M4 

 

Připojený sériový prvek M4 zohledňuje manipulační čas. Manipulační čas τM4 = 20 minut = 

0,333 h a doba přepínání je brána jako porucha tohoto sériového prvku. Po přepočtu je 

pravděpodobnost bezporuchového chodu prvku M4: RM4 = 0,99996274. 

 

Obr. 8.11 Sérioparalelní spolehlivostní schéma T22 a T23 včetně všech prvků a s manipulací M4 
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Jak je zřejmé z Obr. 8.10, je pro vyjádření pravděpodobnosti bezporuchového chodu R 

uvedeného zapojení nutné nejprve vypočítat RT22 a RT23 jako součiny R příslušných prvků obou větví, 

které se mezi rozvodnami R. 17.1 - 22 kV a R. 44 - 6 kV nacházejí. Přehled prvků, které jsou 

v jednotlivých větvích obsaženy, je na Obr. 8.11. Důležité pro výpočet RT22 a RT23 je také přepočet 

hodnoty R pro kabelové vedení kabely 6 a 22 kV. Délka kabelových vedení 22 kV je u obou tras 

totožná, tj. 1830 m, délka 6 kV kabelů je u T22 40 metrů a u T23 10 metrů. 

 

Potom pro schéma na Obr. 8.10 resp. Obr. 8.11 platí: 

T22 P22kV SO22kV V22kV VO22kV K22kVT22 VO22kV T22/6kV K6kVT22
1

V6kV SO6kV P6kV 0,99991278 0,99865251 0,99791396 0,99823510

0,99761152 0,99823510 0,99000131 0,99985821 0,99960767

n

i
i

R R R R R R R R R R

R R R
=

= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅

∏

0,99959984 0,99997529 0,97975155 ( )⋅ = −

 (8.4) 

 

T23 P22kV SO22kV V22kV VO22kV K22kVT23 VO22kV T22/6kV K6kVT23
1

V6kV SO6kV P6kV 0,99991278 0,99865251 0,99791396 0,99823510

0,99761152 0,99823510 0,99000131 0,99996455 0,99960767

n

i
i

R R R R R R R R R R

R R R
=

= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅

∏

0,99959984 0,99997529 0,97985575 ( )⋅ = −

 (8.5) 

 

( ) ( )

( ) ( )

T22T23M4 T22T23 M4 T22 T23 M41 1 1

1 1 0,97975155 1 0,97985575 0,99996274

0,99955486 ( )

R R R R R R = ⋅ = − − ⋅ − ⋅ = 

 = − − ⋅ − ⋅ = 

= −

 (8.6) 

 

kde: 

n je počet sériově řazených prvků dané větvě  

Rindex je pravděpodobnost bezporuchového chodu s indexem prvku z Obr. 8.11 (–) 

 

 

 

 



Využití ukazatelů při výpočtu spolehlivosti vybrané rozvodny 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
78 

8.5 Výsledná spolehlivost 

Analýzou dat byly určeny spolehlivostní ukazatele přívodů do LDS z nadřazené soustavy a 

spolehlivostní ukazatele jednotlivých prvků. Samotný výpočet je pak proveden v několika krocích. 

Nejprve bylo nutné si uvědomit, jaké jsou možnosti napájení rozvodny. Následně došlo k sestavení 

elektrického schématu (viz Obr. 8.1) a jeho zjednodušování. 

Z provedených výpočtů byla sestavena tabulka (Tab. 8.3), která uvádí celkovou spolehlivost 

napájení rozvodny R. 44 - 6 kV, včetně několika variant zálohování. Tabulka je vertikálně rozdělena 

do tří částí. První část vyjadřuje pravděpodobnost bezporuchového chodu napájení po rozvodnu 

R. 17.1 - 22 kV a její zálohování třemi různými variantami, druhá pak pravděpodobnost 

bezporuchového chodu napájení rozvodny R. 44 - 6 kV s jednou variantou zálohy. Ve třetí části je 

uvedena výsledná pravděpodobnost bezporuchového chodu, která zahrnuje celou napájecí cestu od 

nadřazené soustavy – rozvodny R 110 kV PDS, až po vyšetřovanou rozvodnu R. 44 - 6 kV. 

Z výsledků je zřejmé, že rozvodna R. 44 - 6 kV dosahuje nejvyšší spolehlivosti (zvýrazněno 

zeleně) při jejím napájení přes transformátor T3 se zálohou T4 a dále přes transformátor T22 se 

zálohou T23. Výsledné hodnoty reprezentují skutečnou pravděpodobnost bezporuchového chodu 

dosaženou v letech 2010 – 2014. Jejich velikost však může ovlivňovat několik různých faktorů, např.: 

- správné vyhodnocení poruchové události vedoucím směny a její operativní řešení, 

- správné posouzení poruchové události při nepřesných příchozích informacích z poruchové 

signalizace, způsobené např. vlivem krádeže části sdělovacího kabelu, 

- způsob ovládání rozvodny, kde má být manipulace při řešení poruchové události 

provedena, tedy zda je rozvodna ovládána dálkově nebo z místa, 

- dojezdové časy manipulantů na rozvodnu. 

 

Tab. 8.3 Výpočet spolehlivosti napájení rozvodny 

P r a v d ě p o d o b n o s t  b e z p o r u c h o v é h o  c h o d u  

R 110 kV PDS → R. 17.1 - 22 kV s provozovaným 
napájecím transformátorem T3 a studenou rezervou: 

R. 17.1 - 22 kV → R. 44 - 6 kV 
s napájecí větví T22 a 

studenou rezervou: Celková 

----- T4 T6, K1 V7, T9, K2 ----- T23 

0,99117303    
0,97975155  0,97110331 

 0,99955486 0,99073182 

 0,99975638   
0,97975155  0,97951286 

 0,99955486 0,99931135 

  0,99945381  
0,97975155  0,97921642 

 0,99955486 0,99900892 

   0,99961410 
0,97975155  0,97937346 

 0,99955486 0,99916914 
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8.6 Vliv manipulačních časů na spolehlivost soustavy 

Vzhledem ke skutečnosti, že zúčastněné rozvodny jsou ovládány dálkově, mohl se při výpočtu 

spolehlivosti rozvodny v kapitole 8.4 použít manipulační čas 20 minut. Jiná situace však nastane, 

bude-li se jednat o rozvodny ovládané z místa, případně nastane jiný důvod, který by dobu manipulace 

prodloužil. Na Obr. 8.12 je provedena simulace, jak se změní pravděpodobnost bezporuchového chodu 

rozvodny R. 44 - 6 kV, bude-li doba manipulací dosahovat nikoli jen 20, ale 40 nebo dokonce až 

60 minut [P6]. 

 

 

Obr. 8.12 Závislost pravděpodobnosti bezporuchového chodu rozvodny na době manipulací 

 

Je-li rozvodna ovládaná pouze z místa, mají dojezdové časy manipulantů na výslednou 

pravděpodobnost bezporuchového chodu velmi negativní vliv. Zároveň i jejich schopnost rychlé, ale 

rozvážné a na prvním místě bezpečné práce při prováděných manipulacích. Dojezdové časy patří také 

mezi významné faktory mající nemalý vliv na výslednou hodnotu pravděpodobnosti bezporuchového 

chodu soustavy. 
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9 Využití metodiky pro analýzu příčin poruch 

9.1 Analýza příčin poruch vstupních vedení 

V letech 2010 – 2014 došlo u vstupních vedení s přenosovými transformátory 110 / 22 kV 

celkem k 66 poruchám, kdy se na příčině vzniku podílela LDS v 16 případech a nadřazená soustava 

PDS 50 případy [S2]. Na Obr. 9.1 je vykreslen podíl obou provozovatelů distribučních soustav na 

tomto počtu. Podrobný seznam poruchových událostí za období 2010 – 2014, včetně časových značek 

se stručným popisem příčiny poruchy je uveden v přílohách B až F. 

Počet poruch způsobených z nadřazené soustavy je do jisté míry zkreslen tím, že dojde-li 

k poruše, tato porucha často postihne více nebo i všechny vstupní vedení současně (pozn.: způsobu 

připojení LDS je věnována kapitola 4.1). Je to dáno tím, že jsou vedení do LDS často připojeny 

v nadřazené rozvodně 110 kV z jednoho uzlu. Obr. 9.2 pak ukazuje, že k dosažení 50 poruch u 

vstupních vedení způsobených nadřazenou soustavou, stačilo pouze 15 poruchových událostí, tzn., že 

za stejné období došlo na straně LDS a nadřazené soustavy k přibližně stejnému počtu poruch. 

Naopak, porucha způsobená v oblasti LDS postihne vždy jen jednu oblast – modul – soustavy, 

protože LDS je vyjma poruchových stavů provozována podle 7 modulových zapojení. To znamená, že 

je-li LDS připojena k nadřazené soustavě 7 vstupními vedeními, je LDS rozdělena na 7 modulů. 

Obr. 9.1 Podíl na počtu poruch vstupních 

vedení v letech 2010 – 2014 

Obr. 9.2 Podíl počtu poruchových událostí 

v letech 2010 – 2014 

 

 

Obr. 9.3 Podíl časů, potřebných k obnovám napětí po výpadcích v postižených částech sítě 
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Úroveň spolehlivosti v distribučních soustavách je mimo jiné určena velikostí intenzity 

poruch. Na Obr. 9.4 je srovnání intenzit poruch vstupních vedení do LDS HOS a intenzit poruch 

nadřazené soustavy PDS. Je potřeba upozornit, že vzhledem k velkým rozdílům v sítích obou 

provozovatelů distribučních soustav není možné mezi sebou jednoduše intenzity poruch porovnávat, 

protože výsledky závisí na profilu daných soustav a dalších okolnostech. Z tohoto pohledu je 

podstatnější sledovat časový vývoj jednotlivých ukazatelů [L20]. 

Hodnoty ukazatelů intenzit poruch λp byly u vstupních vedení přibližně konstantní a 

v posledních dvou letech měly spíše klesající tendenci. Za zmínku stojí velikost intenzit poruch u 

vedení V4, které byly v roce 2010 a 2012 oproti ostatním vedením lehce zvýšené. Tato zvýšení byla 

zapříčiněna vyšším počtem výpadků vedení V4 ze strany nadřazené soustavy PDS [P7]. 

 

Obr. 9.4 Vývoj intenzit poruch vstupních vedení 

 

 

Obr. 9.5 Vývoj středních dob poruch vstupních vedení 
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Hodnoty ukazatelů středních dob poruch τp na Obr. 9.5 byly u vstupních vedení také přibližně 

konstantní a celkově měly spíše klesající tendenci. Za zmínku stojí opět střední doba poruch u 

vstupního vedení V4, které mělo v roce 2011 zvýšenou hodnotu oproti ostatním vedením. Toto 

zvýšení bylo zapříčiněno zkratem na MTP u vedení V7 v rozvodně 110 kV nadřazené soustavy PDS, 

což mělo zásadní vliv na dobu obnovy napětí pro oblast napájenou vedením V4 v LDS HOS. 

Přílohy B – F o odstávkách vstupních vedení za období 2010 – 2014 byly podkladem pro 

analýzu a následné vykreslení grafů na Obr. 9.1 až Obr. 9.5, stejně jako graf na Obr. 9.6, který 

analyzuje příčiny výpadků vstupních vedení 110 kV do LDS HOS. Největší podíl na poruchovosti 

vstupních vedení má proudový náraz v nadřazené soustavě PDS. 

 

 

Obr. 9.6 Příčiny výpadků vstupních vedení 

 

9.2 Analýza příčin poruch transformátorů 22 / 6 kV 

V letech 2010 – 2014 došlo u transformátorů 22 / 6 kV celkem k 13 poruchám (výpadkům) 

[S2]. Na Obr. 9.7 je uveden přehled výskytu poruch u jednotlivých transformátorů a na Obr. 9.8 jsou 

pak uvedeny příčiny těchto poruch. 

 

Obr. 9.7 Přehled počtu poruch u jednotlivých transformátorů 22 / 6 kV 
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Obr. 9.8 Příčiny poruch transformátorů 22 / 6 kV 

Největší podíl na poruchovosti transformátorů 22 / 6 kV mají zkraty a ne zcela korektní 

působení ochran. Nezanedbatelný podíl mají také krádeže kabelů na všech napěťových hladinách. 

 

9.3 Analýza příčin poruch kabelových vedení 

Vyšetřovaná hutní a ocelářská společnost je velký průmyslový komplex v ČR a provozovaná 

LDS zabírá poměrně velkou plošnou rozlohu, kde jsou závody od sebe ve velkých vzdálenostech a 

v rámci LDS jsou připojeny na okružní napájecí kabelový rozvod vn a vvn. V letech 2010 – 2014 

došlo u kabelů vn a vvn celkem k 19 poruchám [S2]. Na Obr. 9.9 jsou tyto poruchy roztříděny podle 

jejich počtu a roku vzniku. 

 

Obr. 9.9 Přehled počtu poruch kabelů a vedení vn a vvn 



Využití metodiky pro analýzu příčin poruch 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
84 

Nejvyšší počet poruch je podle očekávání u kabelového vedení 6 kV, což odpovídá jeho délce. 

Délky kabelových tras jsou podle napěťových hladin uvedeny v kapitole 7.1.1. 

Další analýzou a rozborem poruch kabelových vedení je možné blíže určit místa jejich 

výskytů a také přesně pojmenovat příčinu jejich vzniku, jak znázorňuje Obr. 9.10 a Obr. 9. 11. 

 

 

Obr. 9.10 Rozdělení počtu poruch kabelů a vedení vn a vvn podle místa jejich vzniku 

 

 

Obr. 9.11 Rozdělení počtu poruch kabelů a vedení vn a vvn podle příčiny vzniku 

 

Založení společnosti se datuje přibližně na počátek 50. let minulého století a bohužel, některá 

kabelová vedení jsou z tohoto období stále provozována, i když už jen výjimečně. Nicméně, stáří 

provozovaných kabelů má svůj díl vlivu na celkovou spolehlivost sítě. Na Obr. 9.12 je uveden přehled 

provozovaných kabelů podle jejich stáří a napěťových hladin. 
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Doba životnosti kabelů udávaná výrobcem je 30 let a z Obr. 9.12 je zřejmé, kolik kabelových 

vedení a na jakých napěťových hladinách je v současné době jak morálně, tak i technicky zastaralých. 

 

 

Obr. 9.12 Přehled stáří provozovaných kabelů a vedení vn a vvn 

 

9.4 Analýza příčin poruch spínacích prvků 

Spínací prvky, jako jsou vypínače, sběrnicové a vývodové odpojovače na napěťových 

hladinách 6, 22 a 110 kV, tvoří v LDS základní stavební prvky a proto je jejich zastoupení také 

největší. Dalším prvkem, kterému je zde věnována pozornost, jsou přípojnice. A to z toho důvodu, že 

všechny kobky vn a vvn podléhají pravidelným termovizním kontrolám s cílem odhalit nebezpečná 

místa s vysokou provozní teplotou. Obvykle tato místa vznikají ve spojích sběrnicových pásovin, např. 

v místech připojení výkonového vypínače. V případě pozitivního termovizního nálezu je kobka, podle 

závažnosti nedovolené míry oteplení, odstavena v nejbližším termínu k provedení opravy [P8]. 

 

Tab. 9.1 Počet spínacích prvků a přípojnic s počtem zaznamenaných poruch v letech 2010 – 2014 

Prvek 
Počet 
prvků 

Počet 
poruch 

Prvek 
Počet 
prvků 

Počet 
poruch 

Sběrnicový odpojovač 6 kV 1438 28 Vývodový odpojovač 6 kV 430 4 

Sběrnicový odpojovač 22 kV 132 5 Vývodový odpojovač 22 kV 72 0 

Sběrnicový odpojovač 110 kV 12 0 Vývodový odpojovač 110 kV 1 0 

Odpojovač se ZN 110 kV 6 0 Přípojnice 6 kV 826 0 

Vypínač výkonový 6 kV 826 102 Přípojnice 22 kV 78 1 

Vypínač výkonový 22 kV 72 14 Přípojnice 110 kV 11 0 

Vypínač výkonový 110 kV 5 0 ----- --- --- 
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V Tab. 9.1 je uveden přehled o množství jednotlivých spínacích prvků včetně přípojnic a o 

počtu poruch, ke kterým u každého z prvků v letech 2010 – 2014 došlo. Na Obr. 9.13 je pak graficky 

znázorněna pravděpodobnost bezporuchového chodu R jmenovaných prvků bez uvažování údržby. 

Nelze přehlédnout, že zcela bez poruchy jsou prvky náležící napěťové hladině 110 kV. Je to proto, že 

jsou tyto prvky součástí zapouzdřené rozvodny, což jen potvrzuje její maximální provozní bezpečnost 

a vysokou spolehlivost. Na opačné straně stojí prvky s nízkou mírou spolehlivého provozu, jako jsou 

výkonové vypínače 6 a 22 kV. 

 

 

Obr. 9.13 Pravděpodobnost bezporuchového chodu spínacích prvků a přípojnic 

 

 

Obr. 9.14 Přehled počtu poruchových událostí u prvků s nenulovou hodnotou poruch 
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Na Obr. 9.14 je zřetelně vidět, že k nejvyššímu počtu poruch ve sledovaném pětiletém období 

došlo u výkonových vypínačů 6 kV [S2]. To je způsobeno několika faktory, mezi které patří: 

- složitější konstrukční uspořádání vypínačů oproti jiným spínacím prvkům – poruchy často 

vznikají v mechanické části vypínače, 

- počet spínacích cyklů – na rozvodnách 6 kV jsou vypínače u motorických kobek obvykle 

ovládány dálkově z provozu, což mj. přispívá k vyššímu počet spínacích cyklů, 

- umístění rozvodny z pohledu působení vnějších vlivů – mezi základní negativní vlivy patří 

např.: výskyt vody, rázy, otřesy, vibrace, vysoká prašnost, vysoké okolní teploty apod. 

 

Další analýzou poruchové databáze lze přesně určit, na kterých rozvodnách došlo k poruchám 

vypínačů 6 kV, a lze také pojmenovat příčinu těchto poruch, jak znázorňují Obr. 9.15 a Obr. 9.16. 

 

 

Obr. 9.15 Rozdělení poruch výkonových vypínačů 6 kV podle rozvoden 

 

Obr. 9.16 Rozdělení poruch výkonových vypínačů 6 kV podle příčiny vzniku 
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Dalším významným faktorem, který má nezanedbatelný vliv na spolehlivost výkonových 

vypínačů, je jejich stáří. Na Obr. 9.17 je graficky znázorněno stáři všech výkonových vypínačů 6 kV, 

jejichž počet je 826. Opět, stejně jako u kabelových vedení, se zde vyskytuje vysoký počet vypínačů 

starších 30 let. Nezřídka pak stáří vypínačů v rozvodně odráží i stáří rozvodny samotné.  

 

 

Obr. 9.17 Počet výkonových vypínačů 6 kV rozdělených podle stáří 

 

Provedená analýza na Obr. 9.15 odhalila, že nejvyšší počet poruch výkonových vypínačů 6 kV 

nastal v rozvodně R. 44 - 6 kV. Věkový profil těchto vypínačů je na Obr. 9.18. 

 

 

Obr. 9.18 Věkový profil výkonových vypínačů 6 kV v rozvodně 

 

Z pohledu použitých typů vypínačů 6 kV se u 18 kusů vypínačů jedná o olejové vypínače typu 

VMC 10, které jsou starší 50 let a jsou umístěny v motorických kobkách. Zabezpečují provoz výrobní 

technologie a jsou ovládány z provozu. 

6 kusů vypínačů je umístěno v kobkách, které prošly po roce 2000 rekonstrukcí. Jsou to 

vypínače vakuové typu 3 AH 1056 a jsou umístěny v přívodních kobkách. 
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10 Závěr 

Termín spolehlivost se používá v mnoha oblastech, a to jak technických, tak společenských. 

Zatímco ve společenských oborech se spolehlivost obvykle hledá, v oborech technických se 

spolehlivost systému zpravidla vypočítává. 

Výzkum spolehlivosti zahrnuje oblast výroby elektrické energie, oblast přenosu až po rozvod 

elektrické energie do místa jeho spotřeby. Předložená disertační práce se zabývá problematikou 

zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie v lokální distribuční soustavě (LDS) 

průmyslového podniku. Důsledným sledováním událostí o provozování analyzované LDS za pětileté 

období 2010 – 2014 bylo následně možné vyčíslit a vyhodnotit zajištění spolehlivé dodávky elektrické 

energie závodům a odběratelům. 

Míru spolehlivosti lze zjišťovat z databází událostí spolehlivostních ukazatelů jednotlivých 

prvků. Tato databáze však existovala jen ve formě ručně psaných zápisků, které jsou spolu s dalšími 

provozními událostmi na směně součástí Provozního deníku vrchního řadovníka elektrodispečinku a 

slouží vedoucímu směny elektro jako podklad pro vyplnění Záznamu o předání směny VSME 

v prostředí aplikace Lotus Notes. Tato aplikace má charakter textového dokumentu a není určena k 

filtrování jakýchkoli položek či událostí. Z tohoto důvodu byla vytvořena elektronická databáze 

v prostředí MS Excel, do které byly postupně zaznamenány všechny informace z provozování LDS, 

zejména pak informací týkajících se všech výpadků, poruch a prováděné údržbě zpětně za pět let 

s vědomím, že se jedná o časově velmi náročnou činnost experta. Nejednalo se o rutinní přepisování 

událostí, ale o práci odborníka, který se výborně orientuje v zapojení sítě, je schopen rozhodnout o 

začlenění události a dokáže filtrovat případné anomálie. K tomu byla vytvořena metodika pro sběr 

vstupních dat a byla vytvořena a do provozní praxe implementována hlášenka o vzniku poruchové 

události s rozbalovací nabídkou, obsahující číselníky (číselné kódy) zařízení a poruch. Seznam 

číselných kódů zařízení a číselných kódů poruchových událostí byl přizpůsoben potřebám průmyslové 

sítě. Jedná se o původní metodiku. 

Z vytvořené databáze je následně možné určit prvkovou spolehlivost zařízení LDS, což 

umožní vypočítat základní spolehlivostní ukazatele. Další analýzou vytvořené databáze lze provést 

lokalizaci slabých míst či nebezpečných oblastí soustavy. Díky znalosti těchto míst může provozovatel 

soustavy lépe zvolit následnou plánovanou údržbu zaměřenou právě na tato místa, a tím snadněji a 

účinněji předcházet vzniku poruch a výpadků v dodávce elektrické energie. 

Vytvořená poruchová databáze s možností určení spolehlivostních ukazatelů je důležitá také 

z toho důvodu, že sice existují databáze o poruchovosti distribučních sítí v rámci ČR, ale zcela chybí 

poruchová databáze jakékoli jiné průmyslové elektrizační sítě, ze které by bylo možné vypočítat 

základní spolehlivostní ukazatele. Ty se samozřejmě ve srovnání se spolehlivostními ukazateli 

distribučních sítí v ČR liší a nelze je mezi sebou jednoduše porovnávat. Průmyslové sítě mají jiný 
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charakter sítě, podíl kabelových vedení, způsob zapojení sítě nebo geografické podmínky apod. 

Elektrizační sítě jsou v těžkém průmyslu navíc vystaveny mnoha dalším nepříznivým vlivům, jako 

např. výskyt vody, rázy, otřesy, vibrace, zvýšená prašnost, vysoké okolní teploty či výskyt 

korozívních, chemických a dalších znečišťujících látek. Proto jsou výsledky prvkové spolehlivosti pro 

dosud neanalyzovanou průmyslovou napěťovou hladinu 6, 22 a 110 kV velice přínosné a mohou být 

také využity jako podklady pro RCM – spolehlivostně orientovanou údržbu, a tím zefektivnit a 

zoptimalizovat program údržby. 

Tab. 10.1 srovnává vybrané spolehlivostní ukazatele, které byly vyčísleny provozně 

technickými pravidly 22/80 ČEZ za období 1975 – 1990, aktualizovanými výsledky za období 2000 – 

2014 a pětiletého období 2010 – 2014 lokální distribuční soustavy HOS. Kompletní seznam všech 

prvků LDS, u kterých byly vyčísleny spolehlivostní ukazatele, je uveden v Příloze L. 

 

Tab. 10.1 Porovnání výsledů vybraných spolehlivostních ukazatelů 

Poškozené zařízení  
ČEZ 22/80 

1975 – 1990 [L1] 
Období  

2000 – 2014 [L21] 
LDS HOS 

2010 – 2014 

Kabel 6 kV 
λ (rok-1) 

databáze neuvádí databáze neuvádí 
0,032* 

τ (h) 8,104 

Kabel 22 kV 
λ (rok-1) 14,5 4,661 0,022* 

τ (h) 215 5,710 11,417 

Transformátor 110 kV / vn 
λ (rok-1) 0,04 0,058 0,333 

τ (h) 1300 0,231 4,403 

Transformátor vn / vn 
λ (rok-1) 

databáze neuvádí databáze neuvádí 
0,130 

τ (h) 0,481 

Transformátor vn / nn 
λ (rok-1) 0,030 0,006 0,200 

τ (h) 2500 5,303 0,361 

Vypínač výkonový 6 kV 
λ (rok-1) 

databáze neuvádí databáze neuvádí 
0,025 

τ (h) 5,538 

Vypínač výkonový 22 kV 
λ (rok-1) 0,015 0,012 0,039 

τ (h) 30 23,580 5,702 

* Výsledné hodnoty intenzit poruch jsou u kabelů 6 a 22 kV pro LDS HOS vzhledem k rozsahu 

kabelové sítě vztaženy na 1 km a nikoli na 100 km, jako je tomu u hodnot pro kabelovou síť ČEZ, 

které byly vyčísleny provozně technickými pravidly ČEZ 22/80 a za období let 2000 – 2014. 

 

Při výpočtu spolehlivosti vybrané části sítě je v kapitole 8 použito dvou odlišných přístupů 

oproti běžně používaným standardům. V prvním případě se jedná o spolehlivost vstupních vedení, 

které je obvykle bráno jako absolutní, tedy R = 1. Ve spolehlivostních výpočtech vybrané části sítě je 

však pro každé vstupní vedení použita přesná hodnota pravděpodobnosti bezporuchového chodu R. 

Tato hodnota ale nebyla vypočítána jako součin pravděpodobností bezporuchového chodu R všech 
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vřazených prvků mezi nadřazenou rozvodnou PDS a vstupní rozvodnou v LDS, nýbrž byla vypočítána 

ze znalosti provozu každého vstupního vedení. Tedy ze znalosti kdy a jak dlouho bylo dané vedení 

v poruše nebo v údržbovém prostoji. Přehled o výsledných spolehlivostních ukazatelích vstupních 

vedení je v Tab. 8.2. Ve druhém případě se jedná o hodnoty pro intenzitu údržby a střední dobu 

údržby. Obě hodnoty byly vyčísleny ze skutečného provádění údržbové činnosti na zařízení, tak jak 

byly původně zapsány v „Záznamu o předání směn VSME“ vedoucím směny elektro a nikoli 

z tabulkových hodnot interního předpisu – revizního řádu, který přesně určuje periodické lhůty 

provádění kontrolních a revizních činností. 

Jak první, tak i druhý uvedený přístup výrazně přispěl ke zpřesnění výsledných hodnot 

základních spolehlivostních ukazatelů prvků. Zejména první přístup, kterým byla vyhodnocena 

pravděpodobnost bezporuchového chodu vstupních vedení, může být v budoucnu rozšířen i na 

vyjádření skutečné spolehlivosti konkrétních kabelových vedení vn a vvn mezi dvěma rozvodnami, 

nebo mezi propojením dvou rozvoden různých napěťových hladin, kde by propojení obsahovalo např. 

transformátor 22 / 6 kV. 

Také vzhledem k probíhajícím rozsáhlým investičním akcím, souvisejících s ekologizací 

v oblasti výrobních postupů na mnoha závodech a provozech, bude potřeba aktualizovat seznamy 

zařízení a prvků. 

Aplikace navržené metodiky na provozních datech v kapitole 7 a 8 prokázala, že je vhodným 

nástrojem pro výpočet spolehlivostních ukazatelů prvků průmyslové LDS HOS a že poskytne 

provozovateli soustavy žádané informace o jejím provozu a provozních stavech. Ukázala také na slabá 

místa v soustavě a na prvky, které např. vlivem stárnutí nebo zvýšeného opotřebení vyžadují vyšší 

pozornost a častější, důslednější nebo rozsáhlejší údržbu. Je třeba ale podotknout, že stoprocentně 

eliminovat riziko vzniku jakékoli poruchy nebo výpadku není možné, lze však snížit pravděpodobnost, 

že k takové poruchové události dojde. 

Na základě analýz provedených v rámci disertační práce je možné provozovatelům LDS 

doporučit vyplňování databáze v elektronické podobě. Získají tak rychlé informace o provozu sítě, 

snadněji zjistí její slabá místa a do budoucna mohou vypočítat standardy podle PPDS, které jsou zatím 

povinné jen pro provozovatele rozsáhlejších distribučních sítí. 
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Příloha A – Záznam o předání směn VSME 

 
Dne: 27. 10. 2014 Ranní Směna:  B pro směnu D Číslo záznamu: 12954 
 
Sjednané technické maximum: 85 MW Dosažená max. ¼ hod. v měsíci: 0 MW 
Dodávky do ČEZ:  0 Počet překročení ¼ hod. max.: 0 
 Počet obchodních hodin: 0 
 
 
1. Řazení vedení 110 kV PV: 96,5 MW Ztráty: -1,3 MW 
 
 
R 110 kV PDS  R 110 kV PDS 
Uzel: R 110 kV č. 1  Uzel: R 110 kV č. 2 
Vedení: V1, V2  Vedení: V3, V4, V5, V7 
TG: 10  TG: 3, 5, 6, 9 
Kotel: 3, 4, 11  Kotel: 5, 7 
 
2. Manipulace v síti vn / vvn 
Teplárna 
R. 18 – 6 kV - 7:23 - rozepnut podélný odpojovač "B" systému mezi 1. a 2. sekcí. 

 - 8:14 - k. č. 8 - propoj rozvodna R. 29 k. č. 8 - OBOUSTRANNĚ zapnuto ("B" → 
T25 → od 12:55 vedení V4). 

 
8:17 - TG6 - přifázován - do "B" systému (T25 → V7 - od 12:55 již vedení V4). 
8:59 - TG2 - odfázován (zatím v teplé záloze). 
 
Distribuce 
R. 9.1 – 22 kV - 6:57 – 12:56 - k. č. 6 – T6 - zapnuto do "A" systému. 

- 6:58 – 12:54 - k. č. 3 - propoj rozvodna R. 17.1 - 22 kV k. č. 16 - OBOUSTRANNĚ 
vypnuto. 

 
R. 17.1 – 22 kV  - 7:00 – 12:55 - k. č. 22 - propoj rozvodna R. 32 - 22 kV k. č. 9 - převedeno z "B" do 

"A" systému 
    - 7:01 – 12:52 - k. č. 26 - T4 – vypnuto. 

 
V4  - 7:03 – 12:51 - vypnuto v nadřazené rozvodně R 110 kV (p. Novák). 
  - 7:20 – 12:43 - ODPOJENO a UZEMNĚNO v HOS. 
  - 7:04 – 12:50 - ODPOJENO v nadřazené rozvodně R 110 kV (p. Novák). 
 
3. Práce na zařízení vn/vvn 
Teplárna 
R. 20 – 6 kV - k. č. 12 – mlýnský ventilátor - po 6té hod. nahlášeno, že nelze dálkově zapnout 

vypínač, postupně zjištěno, že byl upadnutý vodič napájení střádače - po dotažení již 
vše v pořádku (p. Novák2) - v 6:50 předáno provozu. 

 
R. 18 – 6 kV  - 2. sekce - v provozních kobkách před započetím prací na odpojovači "C" opět 

zastaveny vzduchy. 
 - montáž podélného odpojovače "C" systému mezi 2. a 3. sekcí (p. Novák3) – pokračuje. 
 - k. č. 77 - vývod pro K9 - přípravné práce pro montáž kab. koncovek (p. Novák4) – 

přerušil.  
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R. 19 – 6 kV - k. č. 87 - vývod rozvodna R. 58 – 6 kV k. č. 21-22 - dnes bylo od "C" odpojovače 
ODPOJENO 100 V~ pro okružní vedení a poté opět zapnuty jističe 100 V~ v k. č. 86 
C, 115 C - měření "C" systému (p. Novák5) – měření na "C" systému je nyní v pořádku 
(kobka nepůjde fázovat přes fázovací pole), nazpět se připojí po opravě paketového 
přepínače k. č. 87. 

 
R. 42 – 6 kV - K9 - rekonstrukce (p. Novák6) – pokračuje. 
  - K9 - úprava pohonu pro odpojovače (p. Novák7) – přerušil. 
  - K9 - k. č. 177 - spojka K1 k. č. 193 - výměna vn kabelu (p. Novák8) – přerušil. 
 
Distribuce 
R. 5 – 6 kV - k. č. 3 - spojka - kontrola ochran (p. Novák9) a silového zařízení (p. Novák10) - po 

ukončení prací ODZKRATOVÁNO a opět odjištěno. 
 - 7.50 - 11.52 - k. č. 17 - T272 - po dohodě s provozem (p. Novák11) bylo krátkodobě 

OBOUSTRANNĚ vypnuto a zajištěno pro kontrolu ochran (p. Novák12) a silového 
zařízení (p. Novák13) - po ukončení prací opět v provozu. 

 
R. 17.1 – 22 kV - k. č. 26 - T4 - bylo krátkodobě zajištěno. 
 
R. 33 – 6 kV - 8:45 - k. č. 17 - ventilátor pánvové pece č. 3 - zajištěno (žádal p. Novák14). 
 
4. Poruchy na zařízení 
Bez záznamu 
 
5. Výsledky prohlídek zařízení vn 
Provedeny kontroly rozvoden v rajonu směny podle Provozního řádu č. x - v pořádku. 
 
6. Neshody v jakosti IMS 
Bez záznamu 
 
7. Provozní informace - pokyny 
 
Kabelový most č. 15 - zednické práce (p. Novák15) – pokračuje. 
 
TG2 - stator - zatím NENÍ proměřen izolační stav, Riz, rotoru = 1 MΩ (p. Novák16). 
 
Telegyr - v tomto měsíci nebyla ¼ hodinová hodnota odběru nad 85 MW překročena. 
 
Na začátku směny provedena kontrola BOZP a bezpečnostní "pětiminutovka" pracovníků směny se 
zaměřením na bezpečnost při zkratování motorické kobky na Rozvodně R. 20 – 6 kV, během směny 
bez úrazu, pracoviště předáno v pořádku. 
 
 
 
Dne: 27. 10. 2014 Předal: dispečer 1 Převzal: dispečer 2 
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Příloha B – Odstávky vstupních vedení 110 kV v roce 2010 

Pořadí Vedení 
Vypnuto Zapnuto Doba 

odstávky Typ 
události 

Označení 
Událost ze 

strany 
Poznámka 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

1 / 2010 V4 10.2.10 23:59 24.2.10 14:16 326:17:00 porucha P PDS zkrat PTN v poli vedení V4 v R 110 kV PDS 
2 / 2010 V3 10.2.10 23:59 11.2.10 0:09 0:10:00 porucha P PDS zkrat PTN v poli vedení V4 v R 110 kV PDS 

3 / 2010 V7 10.2.10 23:59 11.2.10 0:36 0:37:00 porucha P PDS zkrat PTN v poli vedení V4 v R 110 kV PDS 

4 / 2010 V4 24.2.10 15:06 5.3.10 11:13 212:07:00 údržba U PDS V4 přepojeno do náhradního pole 

5 / 2010 V6 4.3.10 10:48 4.3.10 11:12 0:24:00 údržba U HOS zakrytí poškozeného pláště vvn kabelu 

6 / 2010 V1 8.3.10 8:31 8.3.10 8:46 0:15:00 porucha P PDS podpětí v síti PDS (zkrat na vedení 110 kV) 

7 / 2010 V2 8.3.10 8:31 8.3.10 8:46 0:15:00 porucha P PDS podpětí v síti PDS (zkrat na vedení 110 kV) 

8 / 2010 V3 16.3.10 6:51 16.3.10 16:58 10:07:00 údržba U PDS oprava pole vedení V4 - práce v blízkosti V3 

9 / 2010 V5 18.3.10 9:35 18.3.10 10:28 0:53:00 údržba U PDS nízký tlak SF6 ve vypínači 110 kV PDS 

10 / 2010 V6 22.3.10 8:58 23.3.10 9:30 24:32:00 údržba U HOS provizorní oprava kabelu u R 110 kV PDS 

11 / 2010 V5 22.3.10 9:53 22.3.10 10:19 0:26:00 údržba U HOS výměna vadné pojistky vn 22 kV ve fázi L2 

12 / 2010 V4 23.3.10 6:57 24.3.10 15:23 32:26:00 údržba U PDS přepojení vedení V4 do původního pole 

13 / 2010 V4 26.3.10 9:52 26.3.10 10:59 1:07:00 údržba U PDS výměna jističe pohonu vypínače 110 kV 

14 / 2010 V1 7.4.10 6:56 7.4.10 9:40 2:44:00 údržba U HOS úprava uložení kabelů 22 kV na lávce 

15 / 2010 V2 7.4.10 9:43 7.4.10 11:20 1:37:00 údržba U HOS úprava uložení kabelů 22 kV na lávce 

16 / 2010 V1 27.4.10 7:09 27.4.10 11:31 4:22:00 údržba U HOS měření dotykových napětí stožárů 

17 / 2010 V3 22.5.10 15:33 22.5.10 15:48 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 

18 / 2010 V4 22.5.10 15:33 22.5.10 15:48 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 

19 / 2010 V7 22.5.10 15:33 22.5.10 15:48 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 

20 / 2010 V6 23.5.10 15:39 3.6.10 16:42 265:03:00 údržba U HOS oprava izolace kabelu vedení 110 kV 

21 / 2010 V2 7.6.10 9:35 7.6.10 14:13 4:38:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 

22 / 2010 V1 10.6.10 7:05 10.6.10 14:09 7:04:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 
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23 / 2010 V5 15.6.10 7:00 15.6.10 14:28 7:28:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 
24 / 2010 V5 20.6.10 7:47 25.6.10 15:26 127:39:00 údržba U PDS výměna vvn vypínače v R 110 kV PDS 
25 / 2010 V4 24.6.10 10:30 24.6.10 10:56 0:26:00 porucha P HOS signalizace B1 plyn. relé (vzduch. bublina) 
26 / 2010 V6 30.6.10 7:16 30.6.10 14:23 7:07:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 
27 / 2010 V4 1.7.10 6:42 1.7.10 11:39 4:57:00 údržba U PDS přepojení poruchové signalizace 
28 / 2010 V3 1.7.10 11:49 1.7.10 12:49 1:00:00 údržba U PDS přepojení poruchové signalizace 
29 / 2010 V4 8.7.10 8:00 8.7.10 12:46 4:46:00 údržba U PDS přepojení poruchové signalizace 
30 / 2010 V3 17.7.10 4:56 17.7.10 5:11 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 
31 / 2010 V4 17.7.10 4:56 17.7.10 5:11 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 
32 / 2010 V5 17.7.10 4:56 17.7.10 5:11 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 
33 / 2010 V6 17.7.10 4:56 17.7.10 5:11 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 
34 / 2010 V7 17.7.10 4:56 17.7.10 5:11 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 
35 / 2010 V3 19.7.10 7:23 22.7.10 15:01 79:38:00 údržba U HOS kontroly ochran a silového zařízení 
36 / 2010 V5 2.8.10 7:09 2.8.10 10:59 3:50:00 údržba U HOS úprava signalizace vypínače 110 kV PDS 
37 / 2010 V5 9.8.10 6:58 12.8.10 10:15 75:17:00 údržba U HOS montáž kotvícího bodu pro práce ve výšce 
38 / 2010 V1 10.8.10 8:32 10.8.10 8:47 0:15:00 porucha P HOS zkrat na R.14 - 6 kV - podpětí v celé oblasti V1 
39 / 2010 V6 12.8.10 10:19 16.8.10 13:07 98:48:00 údržba U HOS montáž kotvícího bodu pro práce ve výšce 
40 / 2010 V1 17.8.10 8:46 20.8.10 10:15 73:29:00 údržba U HOS montáž kotvícího bodu pro práce ve výšce 
41 / 2010 V5 23.8.10 6:51 23.8.10 12:30 5:39:00 údržba U HOS montáž kabelové koncovky u tlumivky T6 
42 / 2010 V6 23.8.10 12:35 24.8.10 15:14 26:39:00 údržba U HOS připojení kabelu k tlumivce T6 
43 / 2010 V5 13.9.10 7:38 13.9.10 14:21 6:43:00 údržba U PDS nátěry konstrukcí v R 110 kV PDS 
44 / 2010 V2 14.9.10 6:42 16.9.10 15:50 57:08:00 údržba U HOS montáž kotvícího bodu pro práce ve výšce 
45 / 2010 V3 20.9.10 7:02 22.9.10 9:02 50:00:00 údržba U HOS montáž kotvícího bodu pro práce ve výšce 
46 / 2010 V4 22.9.10 9:08 24.9.10 9:19 48:11:00 údržba U HOS montáž kotvícího bodu pro práce ve výšce 
47 / 2010 V4 14.10.10 12:20 14.10.10 13:04 0:44:00 údržba U HOS kosení travin v ohradě R. 17.2 -  110 kV 
48 / 2010 V3 2.12.10 18:21 2.12.10 18:36 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 
49 / 2010 V4 2.12.10 18:21 2.12.10 18:36 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 
50 / 2010 V5 2.12.10 18:21 2.12.10 18:36 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 
51 / 2010 V6 2.12.10 18:21 2.12.10 18:36 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 
52 / 2010 V7 2.12.10 18:21 2.12.10 18:36 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 
53 / 2010 V4 23.12.10 11:30 23.12.10 11:50 0:20:00 porucha P HOS signalizace B1 plyn. relé (vzduch. bublina) 
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Příloha C – Odstávky vstupních vedení 110 kV v roce 2011 

Pořadí Vedení 
Vypnuto Zapnuto 

Doba 
odstávky Typ 

události 
Označení 

Událost ze 
strany 

Poznámka 
(dd.mm.rr 
hh:mm) 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

1 / 2011 V3 4.1.11 11:41 4.1.11 11:56 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 
2 / 2011 V7 4.1.11 11:41 4.1.11 11:56 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz z nadřazené soustavy 

3 / 2011 V4 18.3.11 8:41 18.3.11 11:57 3:16:00 údržba U HOS kosení náletových dřevin 

4 / 2011 V7 29.3.11 7:49 29.3.11 14:08 6:19:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 

5 / 2011 V3 31.3.11 6:55 1.4.11 19:16 36:21:00 údržba U HOS výměna vn kabelu od transf. k tlumivce 

6 / 2011 V4 4.4.11 7:38 5.4.11 15:56 32:18:00 údržba U HOS výměna vn kabelu od transf. k tlumivce 

7 / 2011 V7 2.5.11 8:46 2.5.11 13:30 4:44:00 údržba U HOS výměna AN ochrany 7SJ512 

8 / 2011 V1 7.6.11 7:10 10.6.11 12:11 77:01:00 údržba U HOS kontroly ochran a silového zařízení 

9 / 2011 V6 13.6.11 8:35 19.7.11 15:30 870:55:00 údržba U HOS oprava záchytné olejové jímky 

10 / 2011 V6 19.7.11 16:19 8.9.11 16:12 1223:53:00 porucha P HOS zkrat na bleskojistce 110 kV v R. 9.2 – 110 kV 

11 / 2011 V3 20.7.11 6:27 21.7.11 16:35 34:08:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 

12 / 2011 V7 17.8.11 6:59 17.8.11 14:45 7:46:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 

13 / 2011 V7 26.8.11 6:50 26.8.11 15:08 8:18:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 

14 / 2011 V2 14.9.11 6:55 16.9.11 14:34 55:39:00 údržba U HOS kontroly ochran a silového zařízení (také PDS) 

15 / 2011 V4 20.9.11 7:55 20.9.11 13:15 5:20:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 

16 / 2011 V4 22.9.11 7:58 22.9.11 14:35 6:37:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 

17 / 2011 V3 23.9.11 7:32 23.9.11 15:01 7:29:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 

18 / 2011 V2 26.9.11 7:20 26.9.11 12:10 4:50:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 

19 / 2011 V7 7.10.11 23:28 8.10.11 8:47 9:19:00 porucha P PDS zkrat na MTP u vedení V7 v R 110 kV PDS 

20 / 2011 V3 7.10.11 23:28 8.10.11 1:09 1:41:00 porucha P PDS zkrat na MTP u vedení V7 v R 110 kV PDS 

21 / 2011 V4 7.10.11 23:28 8.10.11 17:18 17:50:00 porucha P PDS zkrat na MTP u vedení V7 v R 110 kV PDS 

22 / 2011 V5 7.10.11 23:36 7.10.11 23:59 0:23:00 porucha P PDS zkrat na MTP u vedení V7 v R 110 kV PDS 
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23 / 2011 V6 7.10.11 23:36 8.10.11 0:09 0:33:00 porucha P PDS zkrat na MTP u vedení V7 v R 110 kV PDS 

24 / 2011 V2 7.10.11 23:39 8.10.11 0:18 0:39:00 porucha P PDS zkrat na MTP u vedení V7 v R 110 kV PDS 

25 / 2011 V1 8.10.11 0:01 8.10.11 0:12 0:11:00 porucha P PDS zkrat na MTP u vedení V7 v R 110 kV PDS 

26 / 2011 V3 8.10.11 7:47 8.10.11 8:01 0:14:00 údržba U PDS odstranění závady v p. č. 1 v R 110 kV PDS 

27 / 2011 V6 11.10.11 6:42 13.10.11 15:57 57:15:00 údržba U HOS výměna bleskojistky 110 kV v HOS 

28 / 2011 V7 17.10.11 7:22 17.10.11 14:35 7:13:00 údržba U PDS opravy pole č. 5 v R 110 kV PDS 

29 / 2011 V7 19.10.11 6:51 19.10.11 16:00 9:09:00 údržba U PDS opravy pole č. 5 v R 110 kV PDS 

30 / 2011 V5 25.10.11 7:39 6.12.11 12:13 1012:34:00 údržba U HOS oprava olejové jímky pod vedením T5 

31 / 2011 V6 5.12.11 22:06 6.12.11 7:12 9:06:00 porucha P HOS zkrat na transf., (kuna na přípojnicích 22 kV) 

32 / 2011 V4 7.12.11 7:00 7.12.11 14:34 7:34:00 údržba U HOS oprava spoje na MTP v k. č. 26 / 22 kV 

33 / 2011 V3 8.12.11 7:09 8.12.11 16:12 9:03:00 údržba U HOS výměna štěrkového lože pod vývod. polem 

34 / 2011 V6 12.12.11 7:40 13.12.11 10:15 26:35:00 údržba U HOS výměna štěrkového lože pod vývod. polem 
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Příloha D – Odstávky vstupních vedení 110 kV v roce 2012 

Pořadí Vedení 
Vypnuto Zapnuto Doba 

odstávky Typ 
události 

Označení 
Událost ze 

strany 
Poznámka 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

1 / 2012 V2 16.1.12 6:46 16.1.12 10:40 3:54:00 údržba U HOS oprava šroubového spoje v k. č. 5 / 22 kV 
2 / 2012 V5 17.1.12 19:16 18.1.12 10:39 15:23:00 porucha P HOS vypnutí plášťovou ochranou vvn kabelu 

3 / 2012 V4 19.1.12 14:47 19.1.12 15:07 0:20:00 porucha P HOS signalizace B1 plyn. relé (vzduch. bublina) 

4 / 2012 V1 13.2.12 11:09 13.2.12 14:34 3:25:00 porucha P PDS oprava vvn vypínače 

5 / 2012 V6 23.2.12 21:14 24.2.12 11:10 13:56:00 porucha P HOS záměna po signalizaci S30P na vedení V5 

6 / 2012 V3 21.3.12 7:12 23.3.12 10:06 50:54:00 údržba U HOS kontroly ochran a silového zařízení 

7 / 2012 V4 16.4.12 7:09 19.4.12 11:07 75:58:00 údržba U HOS kontroly ochran a silového zařízení 

8 / 2012 V3 19.4.12 11:54 19.4.12 12:12 0:18:00 údržba U HOS zkoušení funkce přepínače odboček T3 

9 / 2012 V7 26.4.12 20:53 26.4.12 21:08 0:15:00 porucha P PDS výpadek po zkratu v nadřazené soustavě 

10 / 2012 V2 26.4.12 11:04 26.4.12 14:30 3:26:00 údržba U HOS výměna štěrkového lože v R 110 kV 

11 / 2012 V1 27.4.12 6:14 27.4.12 10:16 4:02:00 údržba U HOS výměna štěrkového lože v R 110 kV 

12 / 2012 V6 30.4.12 7:05 30.4.12 10:19 3:14:00 údržba U HOS odpojení vn kabelu pro tlumivku T6 

13 / 2012 V5 30.4.12 10:24 11.5.12 8:51 262:27:00 záloha U HOS připojení vn kabelu pro tlumivku T5 

14 / 2012 V6 11.5.12 9:09 11.5.12 12:28 3:19:00 údržba U HOS připojení vn kabelu pro tlumivku T6 

15 / 2012 V1 14.5.12 7:04 14.5.12 14:22 7:18:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 

16 / 2012 V2 16.5.12 6:40 16.5.12 14:26 7:46:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 

17 / 2012 V5 17.5.12 6:53 8.6.12 9:40 530:47:00 údržba U HOS tažení kabelu 22 kV z kobky k transf. 

18 / 2012 V3 4.6.12 0:36 4.6.12 0:46 0:10:00 porucha P PDS výpadek po zkratu v nadřazené soustavě 

19 / 2012 V4 4.6.12 0:36 4.6.12 0:42 0:06:00 porucha P PDS výpadek po zkratu v nadřazené soustavě 

20 / 2012 V6 4.6.12 0:36 4.6.12 1:01 0:25:00 porucha P PDS výpadek po zkratu v nadřazené soustavě 

21 / 2012 V7 4.6.12 0:36 4.6.12 1:08 0:32:00 porucha P PDS výpadek po zkratu v nadřazené soustavě 

22 / 2012 V3 28.6.12 6:54 28.6.12 14:07 7:13:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 
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23 / 2012 V4 29.6.12 7:27 29.6.12 13:05 5:38:00 údržba U PDS kontroly v R 110 kV PDS 

24 / 2012 V5 2.7.12 6:26 2.7.12 12:44 6:18:00 údržba U HOS oprava olejové netěsnosti tlumivky 

25 / 2012 V3 12.7.12 21:19 12.7.12 21:55 0:36:00 porucha P HOS signalizace B1 plyn. relé (vzduch. bublina) 

26 / 2012 V4 13.7.12 7:01 13.7.12 13:06 6:05:00 údržba U PDS diagnostika vvn vypínače 

27 / 2012 V3 1.8.12 7:07 1.8.12 15:27 8:20:00 údržba U PDS diagnostika vvn vypínače 

28 / 2012 V4 14.8.12 20:10 14.8.12 20:25 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz v nadřazené soustavě 

29 / 2012 V3 14.8.12 23:21 14.8.12 23:36 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz v nadřazené soustavě 

30 / 2012 V4 15.8.12 4:59 15.8.12 5:14 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz v nadřazené soustavě 

31 / 2012 V5 16.8.12 6:54 16.8.12 14:36 7:42:00 údržba U PDS diagnostika vvn vypínače 

32 / 2012 V6 19.8.12 3:06 21.8.12 13:30 58:24:00 porucha P HOS zkrat na ovládacím kabelu nn (krádež) 

33 / 2012 V7 29.8.12 7:46 29.8.12 14:28 6:42:00 údržba U PDS diagnostika vvn vypínače 

34 / 2012 V4 12.9.12 0:14 12.9.12 0:56 0:42:00 porucha P HOS signalizace B1 plyn. relé (vzduch. bublina) 

35 / 2012 V6 19.9.12 8:05 19.9.12 9:30 1:25:00 údržba U HOS zaústění nn kabelu do přechodové skříně 

36 / 2012 V2 26.9.12 8:20 26.9.12 15:48 7:28:00 údržba U HOS ořezy stromů pod vedením V2 

37 / 2012 V5 4.10.12 15:40 4.10.12 16:20 0:40:00 porucha P HOS signalizace B1 plyn. relé (vzduch. bublina) 

38 / 2012 V5 26.10.12 8:01 29.10.12 17:31 81:30:00 údržba U HOS oprava kabel. kanálu v R. 9.2 - 110 kV 

39 / 2012 V6 26.10.12 8:02 2.11.12 11:01 170:59:00 údržba U HOS oprava kabel. kanálu v R. 9.2 - 110 kV 

40 / 2012 V5 31.10.12 6:50 2.11.12 11:00 52:10:00 údržba U HOS oprava kabel. kanálu v R. 9.2 - 110 kV 



Příloha E 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
106 

Příloha E – Odstávky vstupních vedení 110 kV v roce 2013 

Pořadí Vedení 
Vypnuto Zapnuto Doba 

odstávky Typ 
události 

Označení 
Událost ze 

strany 
Poznámka 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

1 / 2013 V1 8.1.13 23:05 8.1.13 23:20 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz od PDS, výpadky pohonů 

2 / 2013 V2 8.1.13 23:05 8.1.13 23:20 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz od PDS, výpadky pohonů 

3 / 2013 V1 11.1.13 6:54 11.1.13 14:41 7:47:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

4 / 2013 V2 14.1.13 7:22 14.1.13 12:05 4:43:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

5 / 2013 V4 20.3.13 9:07 20.3.13 9:59 0:52:00 porucha P HOS signalizace B1 plyn. relé (vzduch. bublina) 

6 / 2013 V5 11.4.13 15:17 11.4.13 16:07 0:50:00 porucha P HOS signalizace B1 plyn. relé (vzduch. bublina) 

7 / 2013 V5 16.4.13 7:00 16.4.13 10:51 3:51:00 údržba U HOS oprava olejové netěsnosti T5 a tlum. T5 

8 / 2013 V3 23.4.13 6:58 23.4.13 12:35 5:37:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

9 / 2013 V5 6.5.13 7:30 6.5.13 12:57 5:27:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

10 / 2013 V6 13.5.13 8:05 13.5.13 13:00 4:55:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

11 / 2013 V6 14.5.13 6:48 14.5.13 15:50 9:02:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

12 / 2013 V5 24.5.13 7:59 24.5.13 16:06 8:07:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

13 / 2013 V5 27.5.13 9:25 27.5.13 10:00 0:35:00 údržba U HOS opravy srovnávacích ochran 

14 / 2013 V6 27.5.13 10:20 27.5.13 10:55 0:35:00 údržba U HOS opravy srovnávacích ochran 

15 / 2013 V6 28.5.13 7:00 28.5.13 7:49 0:49:00 údržba U HOS opravy srovnávacích ochran 

16 / 2013 V5 28.5.13 7:49 28.5.13 12:07 4:18:00 údržba U HOS opravy srovnávacích ochran 

17 / 2013 V5 30.5.13 7:59 30.5.13 16:38 8:39:00 údržba U HOS zapojení plášťových ochran 

18 / 2013 V6 30.5.13 8:05 31.5.13 10:12 26:07:00 údržba U HOS zapojení plášťových ochran 

19 / 2013 V3 6.6.13 7:00 6.6.13 12:06 5:06:00 údržba U HOS oprava termovizní závady na straně 22 kV 

20 / 2013 V1 7.6.13 4:21 7.6.13 4:36 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz od PDS, výpadky pohonů 

21 / 2013 V2 7.6.13 4:21 7.6.13 4:36 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz od PDS, výpadky pohonů 

22 / 2013 V1 12.6.13 6:35 13.6.13 12:00 29:25:00 údržba U HOS kontroly transformátoru T1 
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23 / 2013 V1 14.6.13 8:00 14.6.13 15:05 7:05:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

24 / 2013 V2 17.6.13 6:44 19.6.13 10:50 52:06:00 údržba U HOS kontroly transformátoru T2 

25 / 2013 V2 20.6.13 8:30 20.6.13 9:30 1:00:00 údržba U HOS PNZ 

26 / 2013 V3 20.6.13 11:02 20.6.13 11:20 0:18:00 porucha P PDS 

výpadek v R 110 kV PDS, tím beznapěťový 
stav vedení vvn pro LDS HOS z nadřazené 

soustavy 

27 / 2013 V4 20.6.13 11:02 20.6.13 11:20 0:18:00 porucha P PDS 

28 / 2013 V5 20.6.13 11:02 20.6.13 11:20 0:18:00 porucha P PDS 

29 / 2013 V6 20.6.13 11:02 20.6.13 11:20 0:18:00 porucha P PDS 

30 / 2013 V7 20.6.13 11:02 20.6.13 11:20 0:18:00 porucha P PDS 

31 / 2013 V2 21.6.13 8:00 21.6.13 15:04 7:04:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

32 / 2013 V1 10.7.13 6:37 10.7.13 15:13 8:36:00 údržba U HOS oprava termovizní závady odpojovače 

33 / 2013 V4 15.7.13 8:19 15.7.13 13:01 4:42:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

34 / 2013 V3 20.7.13 10:50 20.7.13 11:05 0:15:00 porucha P HOS zkrat v R. 2 – 6 kV - podpětí v oblasti 

35 / 2013 V2 30.7.13 7:21 30.7.13 14:32 7:11:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

36 / 2013 V7 1.8.13 9:26 1.8.13 16:14 6:48:00 údržba U HOS oprava kabelové koncovky 110 kV 

37 / 2013 V5 5.8.13 7:02 8.8.13 10:57 75:55:00 údržba U HOS kontroly transformátoru T5 

38 / 2013 V7 12.8.13 10:38 12.8.13 16:08 5:30:00 údržba U HOS kontrola kabel. koncovek a posouzení opravy 

39 / 2013 V5 12.8.13 16:40 16.8.13 8:23 87:43:00 údržba U HOS oboustranná výměna bleskojistek 

40 / 2013 V3 14.8.13 1:15 14.8.13 1:30 0:15:00 porucha P PDS podpětí od PDS, výpadek Turba C 

41 / 2013 V7 21.8.13 7:23 22.8.13 15:12 31:49:00 údržba U HOS dolití kabelové koncovky 110 kV 

42 / 2013 V6 26.8.13 6:57 29.8.13 10:30 75:33:00 údržba U HOS kontroly transformátoru T5 

43 / 2013 V6 17.11.13 9:28 17.11.13 10:58 1:30:00 údržba U HOS měření rozměrů a nosnosti pracovní plošiny 

44 / 2013 V1 2.12.13 6:34 2.12.13 13:18 6:44:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

45 / 2013 V2 3.12.13 7:06 3.12.13 14:54 7:48:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

46 / 2013 V7 7.12.13 7:24 17.12.13 15:31 248:07:00 údržba U HOS opravy 110 kV koncovek na R. 32.1 - 110 kV 
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Příloha F – Odstávky vstupních vedení 110 kV v roce 2014 

Pořadí Vedení 
Vypnuto Zapnuto Doba 

odstávky Typ 
události 

Označení 
Událost ze 

strany 
Poznámka 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

(dd.mm.rr 
hh:mm) 

1 / 2014 V1 27.3.14 7:40 27.3.14 16:37 8:57:00 údržba U HOS údržba v R. 58.2 - 110 kV 
2 / 2014 V2 28.3.14 7:51 28.3.14 16:03 8:12:00 údržba U HOS údržba v R. 58.2 - 110 kV 

3 / 2014 V3 7.4.14 6:55 10.4.14 11:22 76:27:00 údržba U HOS KOSZ a výměna bleskojistek 

4 / 2014 V6 20.5.14 7:37 20.5.14 12:48 5:11:00 údržba U HOS stavební úpravy plošiny (patek) 

5 / 2014 V6 21.5.14 7:48 21.5.14 12:51 5:03:00 údržba U HOS stavební úpravy plošiny (patek) 

6 / 2014 V6 22.5.14 7:37 22.5.14 13:00 5:23:00 údržba U HOS stavební úpravy plošiny (patek) 

7 / 2014 V6 23.5.14 8:16 23.5.14 9:45 1:29:00 údržba U HOS stavební úpravy plošiny (patek) 

8 / 2014 V5 23.5.14 9:46 23.5.14 15:14 5:28:00 údržba U HOS stavební úpravy plošiny (patek) 

9 / 2014 V5 26.5.14 7:16 26.5.14 16:21 9:05:00 údržba U HOS stavební úpravy plošiny (patek) 

10 / 2014 V5 27.5.14 7:12 27.5.14 12:54 5:42:00 údržba U HOS stavební úpravy plošiny (patek) 

11 / 2014 V5 28.5.14 8:06 28.5.14 12:04 3:58:00 údržba U HOS stavební úpravy plošiny (patek) 

12 / 2014 V1 28.5.14 8:29 28.5.14 10:00 1:31:00 údržba U HOS kontrola kotvících bodů 

13 / 2014 V2 28.5.14 10:04 28.5.14 10:45 0:41:00 údržba U HOS kontrola kotvících bodů 

14 / 2014 V4 2.6.14 7:09 6.6.14 10:38 99:29:00 údržba U HOS KOSZ a výměna bleskojistek 

15 / 2014 V1 17.6.14 6:24 17.6.14 14:53 8:29:00 údržba U HOS termovizní závada A sběrny v R. 58.1 - 22 kV 

16 / 2014 V2 18.6.14 6:18 20.6.14 11:04 52:46:00 údržba U HOS výměna kostrové a podpěťové ochrany 

17 / 2014 V3 3.7.14 18:14 3.7.14 18:29 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz od PDS, výpadky pohonů 

18 / 2014 V4 3.7.14 18:14 3.7.14 18:29 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz od PDS, výpadky pohonů 

19 / 2014 V5 3.7.14 18:14 3.7.14 18:29 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz od PDS, výpadky pohonů 

20 / 2014 V6 3.7.14 18:14 3.7.14 18:29 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz od PDS, výpadky pohonů 

21 / 2014 V7 3.7.14 18:14 3.7.14 18:29 0:15:00 porucha P PDS proudový náraz od PDS, výpadky pohonů 

22 / 2014 V4 28.7.14 8:08 30.7.14 15:35 55:27:00 údržba U HOS výměna ventilátorů ofuk. a nap. rozvaděče 



Příloha F 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
109 

23 / 2014 V5 5.8.14 8:36 5.8.14 15:10 6:34:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

24 / 2014 V6 7.8.14 8:05 7.8.14 13:29 5:24:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

25 / 2014 V4 15.9.14 6:57 18.9.14 12:36 77:39:00 údržba U PDS výměna MTP v p. č. 3 v R 110 kV PDS 

26 / 2014 V1 24.9.14 8:25 24.9.14 14:19 5:54:00 údržba U PDS práce v R 110 kV PDS 

27 / 2014 V1 30.9.14 8:08 30.9.14 14:21 6:13:00 údržba U PDS práce v R 110 kV PDS 

28 / 2014 V1 1.10.14 6:45 1.10.14 14:33 7:48:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

29 / 2014 V4 13.10.14 7:56 13.10.14 12:53 4:57:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

30 / 2014 V5 15.10.14 11:08 15.10.14 11:42 0:34:00 porucha P HOS odstavení signalizace B1 na transformátoru T5 

31 / 2014 V4 27.10.14 7:03 27.10.14 12:51 5:48:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

32 / 2014 V4 18.11.14 7:29 18.11.14 12:24 4:55:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

33 / 2014 V4 1.12.14 7:06 1.12.14 14:59 7:53:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 

34 / 2014 V4 2.12.14 7:45 2.12.14 11:40 3:55:00 údržba U PDS údržba v R 110 kV PDS 
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Příloha G – Základní spolehlivostní ukazatele prvků v roce 2010 

Zařízení / prvek 
Udá-
lost 

Součet časů 
(hh:mm:ss) 

Počet 
událostí 

Počet 
prvků / km 

 λp  
(rok-1) /  

(rok-1 / km) 

τp 

 (h) 

λu 
 (rok-1) / 

(rok-1 / km) 

τu 

 (h) 
R1 bez 

údržby (-) 
R2 včetně 
údržby (-) 

Sběrnicový odpojovač 6 kV U 4464:27:00 244 1438 0,002 0,522 0,170 18,297 0,99999988 0,99964547 P 1:34:00 3 
Sběrnicový odpojovač 22 kV U 1885:08:00 38 132 0,000 0,000 0,288 49,609 1,00000000 0,99836971 P 0:00:00 0 
Sběrnicový odpojovač 110 kV U 0:00:00 0 12 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Odpojovač se ZN 110 kV U 146:38:00 3 6 0,000 0,000 0,500 48,878 1,00000000 0,99721017 P 0:00:00 0 
Vypínač výkonový 6 kV U 2539:41:00 159 826 0,042 3,162 0,192 15,973 0,99998471 0,99963372 P 110:40:00 35 
Vypínač výkonový 22 kV U 2799:19:00 29 72 0,069 2,457 0,403 96,528 0,99998052 0,99554224 P 12:17:00 5 
Vypínač výkonový 110 kV U 0:00:00 0 5 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 6 kV U 914:29:00 68 430 0,000 0,000 0,158 13,448 1,00000000 0,99975723 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 22 kV U 1699:25:00 22 72 0,000 0,000 0,306 77,246 1,00000000 0,99730559 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 110 kV U 0:00:00 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Transformátor 110 / 22 kV U 783:53:00 11 9 0,333 8,489 1,222 71,262 0,99967698 0,98973427 P 25:28:00 3 
Transformátor 22 kV / nn U 380:55:00 7 3 0,333 0,300 2,333 54,417 0,99998858 0,98549404 P 0:18:00 1 
Transformátor 22 / 6 kV U 2401:51:00 39 20 0,050 0,717 1,950 61,586 0,99999591 0,98628672 P 0:43:00 1 
Kabel 6 kV U 1155:22:00 26 86,749 0,058 1,993 0,300 44,437 0,99998688 0,99846651 P 9:58:00 5 
Kabel 22 kV U 110:26:00 9 36,324 0,028 43,517 0,248 12,270 0,99986324 0,99951618 P 43:31:00 1 
Kabel 110 kV U 291:34:00 4 0,710 0,000 0,000 5,634 72,892 1,00000000 0,95312132 P 0:00:00 0 
Vedení 110 kV U 27:00:00 1 5,362 0,000 0,000 0,186 27,000 1,00000000 0,99942518 P 0:00:00 0 
Přípojnice 6 kV U 173:51:00 10 826 0,000 0,000 0,012 17,385 1,00000000 0,99997597 P 0:00:00 0 
Přípojnice 22 kV U 70:05:00 4 78 0,000 0,000 0,051 17,521 1,00000000 0,99989743 P 0:00:00 0 
Přípojnice 110 kV U 0:00:00 0 11 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
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Příloha H – Základní spolehlivostní ukazatele prvků v roce 2011 

Zařízení / prvek 
Udá-
lost 

Součet časů 
(hh:mm:ss) 

Počet 
událostí 

Počet 
prvků / km 

 λp  
(rok-1) /  

(rok-1 / km) 

τp 

 (h) 

λu 

 (rok-1) / 
(rok-1 / km) 

τu 

 (h) 
R1 bez 

údržby (-) 
R2 včetně 
údržby (-) 

Sběrnicový odpojovač 6 kV U 3839:20:00 291 1438 0,004 5,083 0,202 13,194 0,99999758 0,99969279 P 30:30:00 6 
Sběrnicový odpojovač 22 kV U 1632:10:00 38 132 0,038 7,450 0,288 42,952 0,99996779 0,99855627 P 37:15:00 5 
Sběrnicový odpojovač 110 kV U 0:00:00 0 12 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Odpojovač se ZN 110 kV U 174:35:00 5 6 0,000 0,000 0,833 34,917 1,00000000 0,99667840 P 0:00:00 0 
Vypínač výkonový 6 kV U 3367:46:00 267 826 0,017 4,769 0,323 12,613 0,99999077 0,99952534 P 66:46:00 14 
Vypínač výkonový 22 kV U 833:00:00 19 72 0,000 0,000 0,264 43,842 1,00000000 0,99867929 P 0:00:00 0 
Vypínač výkonový 110 kV U 0:00:00 0 5 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 6 kV U 931:35:00 51 430 0,002 19,850 0,119 18,266 0,99999473 0,99974742 P 19:51:00 1 
Odpojovač vývodový 22 kV U 824:10:00 13 72 0,000 0,000 0,181 63,397 1,00000000 0,99869329 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 110 kV U 0:00:00 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Transformátor 110 / 22 kV U 2148:24:00 6 9 0,111 9,100 0,667 358,067 0,99988458 0,97263445 P 9:06:00 1 
Transformátor 22 kV / nn U 40:40:00 4 3 0,000 0,000 1,333 10,167 1,00000000 0,99845256 P 0:00:00 0 
Transformátor 22 / 6 kV U 858:43:00 13 20 0,050 0,250 0,650 66,055 0,99999857 0,99509722 P 0:15:00 1 
Kabel 6 kV U 4917:58:00 39 86,749 0,058 20,323 0,450 126,102 0,99986628 0,99339460 P 101:37:00 5 
Kabel 22 kV U 139:17:00 6 36,324 0,028 0,650 0,165 23,214 0,99999796 0,99956023 P 0:39:00 1 
Kabel 110 kV U 4:30:00 2 0,710 0,000 0,000 2,817 2,250 1,00000000 0,99927648 P 0:00:00 0 
Vedení 110 kV U 57:15:00 1 5,362 0,186 0,700 0,186 57,250 0,99998510 0,99876626 P 0:42:00 1 
Přípojnice 6 kV U 220:15:00 13 826 0,000 0,000 0,016 16,942 1,00000000 0,99996956 P 0:00:00 0 
Přípojnice 22 kV U 14:54:00 3 78 0,000 0,000 0,038 4,967 1,00000000 0,99997819 P 0:00:00 0 
Přípojnice 110 kV U 0:00:00 0 11 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
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Příloha I – Základní spolehlivostní ukazatele prvků v roce 2012 

Zařízení / prvek 
Udá-
lost 

Součet časů 
(hh:mm:ss) 

Počet 
událostí 

Počet 
prvků / km 

 λp  
(rok-1) /  

(rok-1 / km) 

τp 

 (h) 

λu 

 (rok-1) / 
(rok-1 / km) 

τu 

 (h) 
R1 bez 

údržby (-) 
R2 včetně 
údržby (-) 

Sběrnicový odpojovač 6 kV U 5885:20:00 397 1438 0,002 1,833 0,276 14,825 0,99999956 0,99953364 P 5:30:00 3 
Sběrnicový odpojovač 22 kV U 1386:04:00 28 132 0,000 0,000 0,212 49,502 1,00000000 0,99880459 P 0:00:00 0 
Sběrnicový odpojovač 110 kV U 0:00:00 0 12 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Odpojovač se ZN 110 kV U 126:06:00 2 6 0,000 0,000 0,333 63,050 1,00000000 0,99760739 P 0:00:00 0 
Vypínač výkonový 6 kV U 3174:15:00 182 826 0,017 10,226 0,220 17,441 0,99998027 0,99954278 P 143:10:00 14 
Vypínač výkonový 22 kV U 1002:57:00 19 72 0,056 3,604 0,264 52,787 0,99997720 0,99839138 P 14:25:00 4 
Vypínač výkonový 110 kV U 0:00:00 0 5 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 6 kV U 1653:30:00 108 430 0,000 0,000 0,251 15,310 1,00000000 0,99956223 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 22 kV U 1169:02:00 18 72 0,000 0,000 0,250 64,946 1,00000000 0,99815157 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 110 kV U 0:00:00 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Transformátor 110 / 22 kV U 154:06:00 7 9 0,667 0,619 0,778 22,014 0,99995299 0,99800374 P 3:43:00 6 
Transformátor 22 kV / nn U 100:35:00 6 3 0,333 0,333 2,000 16,764 0,99998735 0,99617044 P 0:20:00 1 
Transformátor 22 / 6 kV U 404:05:00 15 20 0,250 0,507 0,750 26,939 0,99998558 0,99768547 P 2:32:00 5 
Kabel 6 kV U 1345:35:00 13 86,749 0,012 0,483 0,150 103,506 0,99999937 0,99823352 P 0:29:00 1 
Kabel 22 kV U 1172:57:00 7 36,324 0,028 0,233 0,193 167,564 0,99999927 0,99632312 P 0:14:00 1 
Kabel 110 kV U 0:00:00 0 0,710 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Vedení 110 kV U 0:00:00 0 5,362 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Přípojnice 6 kV U 207:25:00 16 826 0,000 0,000 0,019 12,964 1,00000000 0,99997141 P 0:00:00 0 
Přípojnice 22 kV U 20:25:00 2 78 0,013 3,900 0,026 10,208 0,99999431 0,99996451 P 3:54:00 1 
Přípojnice 110 kV U 0:00:00 0 11 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
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Příloha J – Základní spolehlivostní ukazatele prvků v roce 2013 

Zařízení / prvek 
Udá-
lost 

Součet časů 
(hh:mm:ss) 

Počet 
událostí 

Počet 
prvků / km 

 λp  
(rok-1) /  

(rok-1 / km) 

τp 

 (h) 

λu 

 (rok-1) / 
(rok-1 / km) 

τu 

 (h) 
R1 bez 

údržby (-) 
R2 včetně 
údržby (-) 

Sběrnicový odpojovač 6 kV U 3559:29:00 191 1438 0,003 3,817 0,133 18,636 0,99999849 0,99971592 P 19:05:00 5 
Sběrnicový odpojovač 22 kV U 1582:26:00 29 132 0,000 0,000 0,220 54,567 1,00000000 0,99863149 P 0:00:00 0 
Sběrnicový odpojovač 110 kV U 0:00:00 0 12 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Odpojovač se ZN 110 kV U 231:59:00 4 6 0,000 0,000 0,667 57,996 1,00000000 0,99558631 P 0:00:00 0 
Vypínač výkonový 6 kV U 1822:40:00 150 826 0,025 10,056 0,182 12,151 0,99997081 0,99971892 P 211:11:00 21 
Vypínač výkonový 22 kV U 1177:02:00 25 72 0,042 11,056 0,347 47,081 0,99994741 0,99808124 P 33:10:00 3 
Vypínač výkonový 110 kV U 0:00:00 0 5 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 6 kV U 1220:01:00 51 430 0,002 0,833 0,119 23,922 0,99999978 0,99967589 P 0:50:00 1 
Odpojovač vývodový 22 kV U 1196:42:00 23 72 0,000 0,000 0,319 52,030 1,00000000 0,99810264 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 110 kV U 0:00:00 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Transformátor 110 / 22 kV U 180:54:00 8 9 0,333 0,650 0,889 22,612 0,99997527 0,99768075 P 1:57:00 3 
Transformátor 22 kV / nn U 53:46:00 5 3 0,333 0,450 1,667 10,753 0,99998288 0,99793696 P 0:27:00 1 
Transformátor 22 / 6 kV U 3232:10:00 13 20 0,150 0,433 0,650 248,628 0,99999258 0,98154414 P 1:18:00 3 
Kabel 6 kV U 2457:44:00 22 86,749 0,023 0,592 0,254 111,715 0,99999844 0,99676425 P 1:11:00 2 
Kabel 22 kV U 5:10:00 5 36,324 0,000 0,000 0,138 1,033 1,00000000 0,99998376 P 0:00:00 0 
Kabel 110 kV U 327:00:00 6 0,710 0,000 0,000 8,451 54,500 1,00000000 0,94742427 P 0:00:00 0 
Vedení 110 kV U 87:43:00 1 5,362 0,000 0,000 0,186 87,717 1,00000000 0,99813254 P 0:00:00 0 
Přípojnice 6 kV U 169:55:00 11 826 0,000 0,000 0,013 15,447 1,00000000 0,99997652 P 0:00:00 0 
Přípojnice 22 kV U 137:36:00 10 78 0,000 0,000 0,128 13,760 1,00000000 0,99979862 P 0:00:00 0 
Přípojnice 110 kV U 5:15:00 1 11 0,000 0,000 0,091 5,250 1,00000000 0,99994552 P 0:00:00 0 
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Příloha K – Základní spolehlivostní ukazatele prvků v roce 2014 

Zařízení / prvek 
Udá-
lost 

Součet časů 
(hh:mm:ss) 

Počet 
událostí 

Počet 
prvků / km 

 λp  
(rok-1) /  

(rok-1 / km) 

τp 

 (h) 

λu 

 (rok-1) / 
(rok-1 / km) 

τu 

 (h) 
R1 bez 

údržby (-) 
R2 včetně 
údržby (-) 

Sběrnicový odpojovač 6 kV U 7215:00:00 540 1438 0,008 17,955 0,376 13,361 0,99998432 0,99941156 P 197:30:00 11 
Sběrnicový odpojovač 22 kV U 1271:52:00 26 132 0,000 0,000 0,197 48,918 1,00000000 0,99890007 P 0:00:00 0 
Sběrnicový odpojovač 110 kV U 0:00:00 0 12 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Odpojovač se ZN 110 kV U 193:05:00 4 6 0,000 0,000 0,667 48,271 1,00000000 0,99632642 P 0:00:00 0 
Vypínač výkonový 6 kV U 2732:30:00 227 826 0,022 1,839 0,275 12,037 0,99999543 0,99961779 P 33:06:00 18 
Vypínač výkonový 22 kV U 690:01:00 12 72 0,028 9,983 0,167 57,501 0,99996834 0,99887433 P 19:58:00 2 
Vypínač výkonový 110 kV U 0:00:00 0 5 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 6 kV U 1825:55:00 136 430 0,005 2,375 0,316 13,426 0,99999874 0,99951400 P 4:45:00 2 
Odpojovač vývodový 22 kV U 679:31:00 12 72 0,000 0,000 0,167 56,626 1,00000000 0,99892263 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 110 kV U 0:00:00 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Transformátor 110 / 22 kV U 466:40:00 18 9 0,222 12,908 2,000 25,926 0,99967254 0,99375338 P 25:49:00 2 
Transformátor 22 kV / nn U 25:30:00 4 3 0,000 0,000 1,333 6,375 1,00000000 0,99902968 P 0:00:00 0 
Transformátor 22 / 6 kV U 1860:35:00 17 20 0,150 0,483 0,850 109,446 0,99999172 0,98937196 P 1:27:00 3 
Kabel 6 kV U 3486:04:00 23 86,749 0,012 0,200 0,265 151,568 0,99999974 0,99541233 P 0:12:00 1 
Kabel 22 kV U 604:10:00 11 36,324 0,028 1,267 0,303 54,924 0,99999602 0,99809731 P 1:16:00 1 
Kabel 110 kV U 0:00:00 0 0,710 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Vedení 110 kV U 65:15:00 2 5,362 0,000 0,000 0,373 32,625 1,00000000 0,99861085 P 0:00:00 0 
Přípojnice 6 kV U 123:00:00 8 826 0,000 0,000 0,010 15,375 1,00000000 0,99998300 P 0:00:00 0 
Přípojnice 22 kV U 51:14:00 2 78 0,000 0,000 0,026 25,617 1,00000000 0,99992502 P 0:00:00 0 
Přípojnice 110 kV U 0:00:00 0 11 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
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Příloha L – Základní spolehlivostní ukazatele prvků za období let 2010 – 2014 

Zařízení / prvek 
Udá-
lost 

Součet časů 
(hh:mm:ss) 

Počet 
událostí 

Počet 
prvků / km 

 λp  
(rok-1) /  

(rok-1 / km) 

τp 

 (h) 

λu 
 (rok-1) / 

(rok-1 / km) 

τu 

 (h) 
R1 bez 

údržby (-) 
R2 včetně 
údržby (-) 

Sběrnicový odpojovač 6 kV U 24963:36:00 1663 1438 0,004 9,077 0,231 15,011 0,99999597 0,99959984 P 254:09:00 28 
Sběrnicový odpojovač 22 kV U 7757:40:00 159 132 0,008 7,450 0,241 48,790 0,99999356 0,99865251 P 37:15:00 5 
Sběrnicový odpojovač 110 kV U 0:00:00 0 12 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Odpojovač se ZN 110 kV U 872:23:00 18 6 0,000 0,000 0,600 48,466 1,00000000 0,99668225 P 0:00:00 0 
Vypínač výkonový 6 kV U 13636:52:00 985 826 0,025 5,538 0,238 13,845 0,99998439 0,99960767 P 564:53:00 102 
Vypínač výkonový 22 kV U 6502:19:00 104 72 0,039 5,702 0,289 62,522 0,99997470 0,99791396 P 79:50:00 14 
Vypínač výkonový 110 kV U 0:00:00 0 5 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 6 kV U 6545:30:00 414 430 0,002 6,358 0,193 15,810 0,99999865 0,99965130 P 25:26:00 4 
Odpojovač vývodový 22 kV U 5568:50:00 88 72 0,000 0,000 0,244 63,282 1,00000000 0,99823510 P 0:00:00 0 
Odpojovač vývodový 110 kV U 0:00:00 0 1 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00000000 1,00000000 P 0:00:00 0 
Transformátor 110 / 22 kV U 3733:57:00 50 9 0,333 4,403 1,111 74,679 0,99983254 0,99036550 P 66:03:00 15 
Transformátor 22 kV / nn U 601:26:00 26 3 0,200 0,361 1,733 23,132 0,99999176 0,99541715 P 1:05:00 3 
Transformátor 22 / 6 kV U 8757:24:00 97 20 0,130 0,481 0,970 90,282 0,99999287 0,99000131 P 6:15:00 13 
Kabel 6 kV U 13362:43:00 123 86,749 0,032 8,104 0,284 108,640 0,99997016 0,99645522 P 113:27:00 14 
Kabel 22 kV U 2032:00:00 38 36,324 0,022 11,417 0,209 53,474 0,99997131 0,99869482 P 45:40:00 4 
Kabel 110 kV U 623:04:00 12 0,710 0,000 0,000 3,380 51,922 1,00000000 0,97997539 P 0:00:00 0 
Vedení 110 kV U 237:13:00 5 5,362 0,037 0,700 0,186 47,443 0,99999702 0,99898752 P 0:42:00 1 
Přípojnice 6 kV U 894:26:00 58 826 0,000 0,000 0,014 15,421 1,00000000 0,99997529 P 0:00:00 0 
Přípojnice 22 kV U 294:14:00 21 78 0,003 3,900 0,054 14,011 0,99999886 0,99991278 P 3:54:00 1 
Přípojnice 110 kV U 5:15:00 1 11 0,000 0,000 0,018 5,250 1,00000000 0,99998911 P 0:00:00 0 

 


