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ABSTRAKT BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE  

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou praktického využití informačních systémů, 

zaměřených na podporu dispečerského řízení výroby a distribuce elektrické energie, ve 

společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Jsou zde popsány jednotlivé fáze sběru, 

přenosu, uložení, analýzy a zpracování dat. Výsledkem těchto procesů jsou podpůrné 

technické informace, které elektrodispečer využívá pro optimální a efektivní řízení 

lokální distribuční soustavy. Na závěr jsou uvedeny návrhy na optimalizaci, vylepšení a 

rozšíření funkcí stávajících informačních systémů. 

 

 
 
 
ABSTRACT OF BACHELOR THESIS  

This Bachelor thesis deals with analysis of practical use of information systems and is 

specialized in support of dispatching control of production and distribution of power 

energy in the comopany ČEZ Energetické služby, s.r.o. The individual phases of 

collection, transmission, storage, analysis and processing of datas are described there. 

The resutls of these processes are promotive technical information which dispatcher 

exploits for optimal and effective control of local distribution system. In conclusion the 

proposals for optimalization, improvements and enlargement of functions of existing 

information systems are brought forward. 
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1 Úvod 

V elektroenergetice se pro řízení elektrizační soustavy využívají automatizované 

systémy řízení, které poskytují podporu rozhodování člověka, jako článku na nejvyšší 

úrovni řízení. Tyto systémy však člověka, jakožto aktivního a rozhodujícího činitele 

z procesu řízení nevyřazují, ale jsou mu „pouze“ nástrojem pro optimalizaci činností 

spojených s řízením procesů a jeho rozhodováním. Automatizovaný systém řízení je 

tvořen hmotnými prvky a vazbami (měřící přístroje, snímače, převodníky, výkonné 

prvky, spojovací vedení apod.) a nehmotnými prvky a vazbami (software), které jsou 

schopny do značné míry ovlivnit chování celého řídícího systému.  

Při řízení procesů a provozních manipulací, souvisejících s výrobou a distribucí 

elektrické energie (EE) je nezbytné, aby pracovníci centrálního elektrodispečinku 

(CED) – elektrodispečeři, měli k dispozici dostatek informací o aktuálních stavech, ve 

kterých se nacházejí jednotlivá výrobní a distribuční zařízení. Z hlediska výroby EE 

jsou sledovány hodnoty měřených el. veličin, zejména napětí, proud, dodaný a odebraný 

výkon, buzení generátorů, kompenzace sítě – účiník apod.. Z hlediska distribuce EE 

jsou sledovány provozní stavy spínacích prvků v jednotlivých rozvodnách (zap./vyp.), 

proudové zatížení a izolační stav kabelové sítě, úkony při řízení provozních manipulací 

a při odstraňování poruchových stavů apod.  

Pro nasazení a využití IS, které by tyto procesy mapovaly, jsou důležitá vstupní 

data. Tato vstupní data jsou zaznamenávána v příslušných odběrných místech, poté jsou 

přenášena a ukládána na centrální server do databáze. V další etapě jsou tato data 

transformována za pomocí příslušných IS na užitečné informace. Výsledné informace, 

ať v numerické či grafické podobě, slouží pro podporu dalšího rozhodování 

elektrodispečera při provozování daného výrobního zařízení či elektroenergetické sítě. 

V této bakalářské práci se zabývám využitím podpůrných IS v rámci 

dispečerského řízení výroby a distribuce EE, ve společnosti ČEZ Energetické služby, 

s.r.o. (ČEZ ESL). Pro tyto účely jsou instalovány a využívány tři IS (GIS EVi, 

ENERGIS, NETAN). K popisu celého procesu jsem zvolil postup zdola–nahoru, tedy 

od sběru dat po jejich konečné využití pracovníkem elektrodispečinku.  

Cílem této bakalářské práce je seznámení se s charakteristikou dispečerského 

řízení a analýzou praktického využití IS, zaměřených pro podporu dispečerského řízení 

distribučních sítí EE ve společnosti ČEZ ESL, s.r.o. Součástí práce jsou návrhy na 

vylepšení či doplnění funkcí těchto stávajících IS, včetně několika grafických návrhů. 
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2 Výrobní a podnikové informační systémy 

2.1 Základní definice 
Informa ční systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických 

prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat s cílem tvorby a 

poskytování informací dle potřeb příjemců, činných v systémech řízení [1]. 

Data jsou údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného 

objektu. Data se získávají měřením nebo pozorováním, a lze je rozdělit na data spojitá 

(vztahující se k nějaké spojité stupnici) a data atributivní (nevztahují se k žádné spojité 

stupnici). Data můžeme skladovat na discích či v databázích [2]. 

Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které 

uspokojují konkrétní, objektivní informační potřebu svého příjemce. Nositelem 

informací jsou číselná data, text, zvuk, obraz, případně další smyslové vjemy. 

Informace na rozdíl od dat (zvuky, obrázky, apod.) nelze skladovat [1]. 

Znalosti jsou to, co jednotlivec vlastní (zná) po osvojení si informací z dat a 

jejich začleněním do souvislostí (kontextu). Je to výsledek poznávacího procesu, jejímž 

předpokladem je uvědomělá činnost. Znalosti umožňují porozumět skutečnosti [3]. 

2.2 Rozdělení informačních systémů 
Informační systémy je možné rozdělit podle svého účelu a zaměření na podporu 

jednotlivé úrovně řídícího procesu ve firmě do různých kategorií. Schéma tohoto 

rozdělení lze vyjádřit pomocí tzv. informační pyramidy (viz Obrázek 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIS 

DSS, MIS … 

TPS, ERP … 

CAD, CIS, GIS … 

CAM, MES, BCS, DCS, PLC … 

Podpora strategického rozhodování 

Podpora taktického rozhodování 

Podpora operativních činností 

Podpora off-line řízení 

Podpora on-line řízení 

Kategorie IS Funkce IS 

Obrázek 1: Schéma rozdělení IS do kategorií podle funkce 
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Podpora strategického rozhodování: 

Systémy pro vrcholové řízení zprostředkovávají vedoucím pracovníkům 

informace, které jim umožňují přijímat strategická rozhodnutí, formou přehledných a 

srozumitelných výstupů (např. grafy a tabulky).  

• EIS (Executive Information Systems) – exekutivní informační systémy 

Podpora taktického rozhodování: 

Systémy pro řízení, jejichž cílem je zprostředkovávání přehledných  výstupů 

(např. plnění hospodářského plánu) z běžných provozních systémů pro taktické řízení. 

• DSS (Decision Support Systems) – systémy podporující rozhodování 

• MIS (Management Information Systems) – manažerské informační systémy 

Podpora operativních činností: 

Systémy pro bezprostřední informační podporou výrobních činností či služeb, 

jejímž účelem je automatizovat typické úlohy v podnikovém prostředí (např. účetnictví 

či skladové hospodářství). 

• TPS (Transaction Processing Systems) – transakční (provozní) systémy 

• ERP (Enterprise Resource Planning) – podnikové informační systémy 

Podpora off-line řízení: 

Systémy pro řízení, kdy dochází k předávání ucelených souborů informací, 

v určitých intervalech či době. Data jsou nezávislá na čase. 

• CAD (Computer Aided Design) – počítačem podporovaný návrh 

• CIS (Customer Information Systems) – zákaznické informační systémy 

• GIS (Geographical Information Systems) – geografické informační systémy 

Podpora on-line řízení: 

Systémy pro řízení, kdy dochází k předávání ucelených souborů informací, 

neustále v čase. Data jsou závislá na čase. 

• CAM (Computer Aided Manufacturing) – počítačem podporovaná výroba 

• MES (Manufacturing Execution Systems) – výrobní informační systémy 

• BCS (Batch Control Systems) – dávkově řízené systémy 

• DCS (Distributed Control Systems) – distribuované systémy řízení 

• PLC (Programmable Logic Controller) - programovatelný logický automat 
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2.3 Počátky využívání výrobních a podnikových IS 
Prvotní myšlenka pro využití počítačových systémů k podpoře výrobních činností 

se objevila na počátku 80. let dvacátého století. Nejprve se používal název Computer 

Integrated Manufacturing (CIM), ale s rostoucí šíří záběru těchto systémů přešlo k 

označení Manufacturing Execution Systems (MES). 

Úkolem systémů MES je zajistit spojení mezi systémy, řídícími v reálném čase 

technologická (výrobní) zařízení a nad nimi se nacházejícími podnikovými 

informačními systémy typu Enterprise Resource Planning (ERP), které zajišťují operace 

transakční povahy. MES jsou tedy softwarové systémy, které sbírají a uspořádávají v 

reálném čase údaje z výroby a zpřístupňují je IS na úrovni podniku. 

Cílem systémů MES je zajistit z úrovně řízení podniku přístup k aktuálním 

údajům z výroby. Podle organizace MESA (Manufacturing Enterprise Solutions 

Association) je úkolem systémů MES optimalizovat výrobní činnosti na základě 

nejnovějších a bezchybných údajů. V tomto pojetí MES především sbírá údaje o 

událostech v závodě nebo provozu (jak a kdy k nim došlo) a tak přispívá k větší 

účinnosti probíhajících procesů [4]. 

2.4 Člověk jako součást systému Man-Machina System (MMS) 
Lidský operátor (dispečer) působí v systémech člověk – stroj, neboli Man-

Machina System (MMS) jako účinný, univerzální a efektivní regulátor, schopný řešit 

rychle různé, i neočekávané situace. Dokáže se přizpůsobit měnícím se podmínkám 

provozu a provádět regulační zásahy v závislosti na svých zkušenostech a trénovanosti. 

Člověk se chová jako učící se adaptivní regulátor, jehož regulační vlastnosti jsou 

analogicky srovnatelné s průmyslovými regulátory. Specifickou vlastností, která 

odlišuje člověka od stroje, je myšlení. Člověk je obdařen vysokou diagnostickou úrovní 

a schopností vyhodnotit nastalou situaci i při relativním nedostatku vstupních informací. 

Z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti však není možné zcela zajistit, aby byly 

vyloučeny chyby, a to jak na straně stroje (zařízení), tak na straně člověka. Moderní 

technologie, zajišťující monitorování a zpracování informací s mnohem vyšší rychlostí 

jsou mu v tomto ohledu nápomocny. V současnosti má při rozhodování vyšší prioritu 

člověk, který tak může korigovat systémem navržený postup. Stále více se však do 

popředí zájmu dostává snaha, omezit vliv člověka v rozhodovacím procesu, ve prospěch 

automatizovaných řídících systémů [5]. 
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3 Dispečerské řízení energetické soustavy ve společnosti ČEZ 
Energetické služby, s. r. o. 

3.1 Představení společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
Společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. (ČEZ ESL) vznikla 1.1.2008 

vyčleněním části Energetiky Vítkovice, a.s., která vznikla 29.12.2000 převzetím části 

Vítkovice, a.s.  Divize 108 -  Energetika, tehdejší Severomoravskou energetikou, a.s., 

čímž se stala její 100% dceřinou společností.. V současnosti jsou obě společnosti 

součástí skupiny ČEZ. 

Hlavním předmětem podnikání společnosti ČEZ ESL je výroba a rozvod elektřiny 

na základě udělených licencí ERÚ podle § 7 a § 8 zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. 

3.2 Charakteristika dispečerského systému řízení 
Pro dispečerský systém řízení je základním předpokladem stanoviště dispečerů 

(dispečink), který je vybaven vhodnými technickými prostředky (hardwarem) a také 

potřebnými pravomocemi dispečerů. Základním vybavením současného dispečinku je 

komunikační zařízení, zpravidla telefonní přístroj s možností nahrávání příchozích i 

odchozích hovorů. Dalším doplňkem bývá využití mobilních telefonů a stacionárních 

radiostanic pro bezdrátovou komunikaci. Pokud má dispečer pravomoc přímo zasahovat 

dálkovým ovládáním do procesu, musí být jeho stanoviště vybaveno také měřícím a 

ovládacím zařízením. 

„Moderní výpočetní technika se dostává i na dispečerské pracoviště a vytváří tak 

možnosti kvalitativně vyššího a lepšího způsobu řízení. Využití možností počítačů však 

zase klade vysoké nároky na dispečera“[6]. Kvalifikačními předpoklady pro výkon této 

profese je minimálně úplné středoškolské či lépe vysokoškolské vzdělání, vysoké 

znalosti řízeného procesu, schopnost využívat informačních a řídících systémů a osobní 

zodpovědnost [6]. 

Účel a cíl dispečerského řízení: 

Účelem dispečerského řízení je stanovení pravidel a postupů pro řízení výroby, 

rozvodu a distribuce elektrické energie, údržby energetických zařízení, provozu 

měřících a regulačních zařízení a ostatních činností v energetické soustavě ČEZ ESL. 

Cílem je zabezpečení kvality, bezpečnosti, ekonomicky hospodárného provozu a 

ekologické výroby, přenosu a distribuce elektrické energie [7]. 
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3.3 Hlavní funkce dispečerského řízení 
Dispečerské řízení je zajišťováno formou vydávání dispečerských pokynů, 

případně přímým ovládáním regulačních a řídících prvků energetické soustavy 

dispečerem CEDu a plní dle [7] tyto hlavní funkce: 

Rovnováha energetické soustavy z hlediska: 

• spotřeby, výroby nebo nákupu EE, 

• možnosti vlastních výrobních zařízení EE, 

• možnosti externích dodavatelů EE. 

Příprava provozu energetické soustavy z hlediska: 

• dodávky EE v požadované kvalitě, množství a čase odběratelům, 

• respektování zásad a ujednání, obsažených v obchodních smlouvách, 

• uvolnění zařízení z provozu za účelem údržby, rekonstrukcí, oprav a 

investiční výstavby.  

Řízení energetické soustavy v reálném čase z hlediska: 

• zajištění rovnováhy mezi zdroji a potřebou EE v reálném čase s využitím 

regulačních opatření, 

• zajištění prvotních opatření při vzniku poruch a havárií, 

• zajištění řízení formou vydávání dispečerských pokynů, případně přímým 

ovládáním regulačních prvků energetické soustavy. 

Analýza, kontrola a vyhodnocení provozu energetické soustavy z hlediska: 

• provozu energetické soustavy formou monitorování souborem měřících a 

registračních zařízení, 

• archivace naměřených dat a jejich následného využití pro analytickou a 

kontrolní činnost: 

o analýzu provozu, 

o objasňování příčin poruch a havárií, 

o kontrolu dodržování technických parametrů EE, 

o podklady k reklamačnímu řízení nekvalitní dodávky EE. 
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3.4 Centrální energetický dispečink (CED) 
Dispečerské řízení energetické soustavy EE je nepřetržitě zajištěno 

prostřednictvím pracoviště CED (viz Obrázek 2), kde elektrodispečer vykonává 

následující činnosti dle [7]: 

• operativně dohlíží, řídí a koordinuje nepřetržitý provoz elektrizační soustavy 

ČEZ ESL, 

• má trvalý dispečerský kontakt se všemi pracovišti ČEZ ESL a je nadřízen všem 

zodpovědným osobám fyzických a právnických osob, které mají svá zařízení 

připojena k energetické soustavě ČEZ ESL, 

• spolupracuje s dispečinkem VVN skupiny ČEZ (dříve SME) k jejichž 

distribuční sítí má společnost ČEZ ESL připojenu energetickou soustavu,  

• sleduje v rozhlasové relace o situaci v energetické soustavě ČR,  

• provádí prvotní kroky pro odstraňování poruch a havárií v energetické soustavě 

ČEZ ESL v souladu se zpracovanou dokumentací pro řešení poruchových a 

havarijních stavů (viz Příloha 1), 

• vydává dispečerské pokyny pomocí přímých dispečerských telefonních linek, 

radiostanic, pevné telefonní sítě a mobilních telefonů, 

• zajišťuje kontinuálně rovnováhu mezi zdroji a spotřebou EE podle programu 

provozu elektrizační soustavy ČEZ ESL,  

• vede nařízenou provozní dokumentaci o průběhu směny. 

Obrázek 2: CED - pracoviště elektrodispečera 
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Obrázek 3:  
Odběrné místo – 

kobka VN 

Obrázek 4: 
 Stanice HLIX 

3.5 Zajištění elektronického sběru dat pro dispečerské řízení 
Nezbytným předpokladem pro využívání výrobních a řídících IS, je zabezpečení 

přísunu vstupních dat, pro dispečerské řízení lokální distribuční soustavy (LDS). 

K tomuto účelu se využívá elektronický sběr dat, který zahrnuje řetězec odběrných míst 

(obsahující měřící transformátory, převodníky, elektroměry), systémové stanice a 

přenosové cesty od odběrných míst až na centrální datový server. 

Odběrné místo 

Je to část elektrického zařízení, určená k připojení 

odběratelů k rozvodné síti EE. za účelem dodávky elektřiny a 

jejichž odběr je měřen pomocí měřicího zařízení dodavatele. 

V odběrném místě (viz Obrázek 3) se nachází potřebná měřící 

technika (měřící transformátory proudu a napětí, jistící prvky, 

převodník, elektroměr, spojovací vedení). Z každého 

odběrného místa se naměřená data přenášejí do systémové 

stanice HLIX pomocí sítě s rozhraním RS 485.  

Odběrným místem je: 

• kobka  VN 

• rozvaděč NN 

Systémová stanice – HLIX 

Naměřené hodnoty se z jednotlivých odběrných míst 

přenášejí do systémové stanice HLIX (viz Obrázek 4), 

obsahující převodníky RS 485/232, průmyslové PC, záložní 

zdroj (UPS) a převodníky RS 232/LAN. Odtud jsou pak po síti 

LAN přenášena na databázový server. Systémová stanice je 

tvořené oceloplechovým skříňovým rozvaděčem, do kterého 

jsou přivedeny signály z elektroměrů přes komunikační 

rozhraní RS 485. Každá systémová stanice má 8 sériových 

portů s rozhraním RS 232, označených COM 1 až COM 8. Na 

jednu sériovou linku RS 485 je možno připojit maximálně 5 

elektroměrů. 



  15 

Databázový server 

Na databázovém serveru jsou uložena následující data: 

• naměřené hodnoty elektrických veličin pro systém ENERGIS, 

• databázové tabulky technologických prvků systému NETAN, editovatelné 

přes rozhraní aplikace GIS EVi, případně přímo z prostředí NETANu. 

K databázovému serveru přistupuje systém ENERGIS, který zde uložená data 

používá ve svých modulech (monitoring, trendy…) a také je zprostředkovává systému 

NETAN, který je zobrazuje na schématech a využívá je také pro výpočty a simulace. 

Z databázového serveru jsou taktéž systémem NETAN načítána data o technologických 

prvcích (spínače, odpojovače, kabely…) používaných ve schématech. Na databázovém 

serveru jsou veškerá data uložena v databázi formátu MS – SQL. 

Aplika ční server 

Na aplikačním serveru jsou nainstalovány systémové a aplikační soubory 

používaných aplikací GIS EVi, ENERGIS a NETAN, které pracují na platformě 

klient – server.  

Klientské stanice 

Pro přístup ke 

klientskému rozhraní 

aplikací GIS EVi, 

ENERGIS a NETAN, jsou 

použity standardní PC, 

vybavené operačním 

systémem MS-Windows 

2000/XP. Blokové schéma 

struktury elektronického 

sběru dat (viz Obrázek 5) 

obsahuje stromovou 

strukturu od odběrných 

míst až po úroveň 

klientských stanic. 

 

 
Obrázek 5: Blokové schéma elektronického sběru dat 

Systémová stanice - HLIX

Odběrné místo
(OM)

Databázový server
(MS-SQL)

Aplika ční server
(Energis, GIS, Netan)

Klientské stanice (PC)

LAN

RS 485

LAN

RS 485/232

RS 232/LAN

8 portů RS 232
(COM 1-COM 8)

Max. 5 OM
na 1 port
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Obrázek 6: Struktura IS ENERGIS 

4 Využití instalovaných informačních systémů v podpoře 
dispečerského řízení 

Společnost ČEZ ESL má zakoupeny licence k IS, které mají svým zaměřením 

pomoci elektrodispečerům při zabezpečení provozu LDS z následujících hledisek: 

• Zajištění provozních dat (aktuální i historické hodnot elektrických veličin), 

potřebných pro přehled o zatížení elektrického zařízení – IS ENERGIS. 

• Přehledu o trasách inženýrských sítí (kabelových rozvodů EE), 

katastrálních informací o území a stavebních objektech – GIS-EVi . 

• Monitorování a analýzu stavů v elektroenergetické síti – IS NETAN.  

4.1 Informa ční systém ENERGIS 

4.1.1 Charakteristika IS ENERGIS 

IS ENERGIS je systém, který je zaměřen 

na řízení podnikových procesů v oblasti výroby 

a distribuce energií. Využívá se k  efektivnímu 

řízení činností, souvisejících s výrobou, 

distribucí a prodejem EE. IS ENERGIS 

podporuje všechny úrovně řízení podniku, od 

technologické přes operativní, až po 

strategickou úroveň řízení (viz Obrázek 6). 

Předností je otevřená architektura a 

modifikovatelnost systému. 

4.1.2 Hlavní části systému, využívané v rámci dispe čerského řízení 

Monitorování: 

Funkce Monitorování slouží k zobrazení uložených dat pomocí grafického 

rozhraní. Zobrazení aktuálních i archivních hodnot je možné v různých časových řezech 

(1 minuta – 1 rok). 

• Stavy: 

o Funkce slouží pro zobrazení aktuálního stavu systémových stanic 

HLIX (20 ks) umístěných na rozvodnách a datového serveru (1 ks), 

na který jsou naměřené hodnoty EE ukládány (viz Obrázek 7), 

o po rozkliknutí ikony u příslušné rozvodny se zobrazí stavy všech 

elektroměrů, měřících hodnoty EE v odběrných místech (kobkách).  
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Obrázek 7: Stavy systémových stanic HLIX 

Obrázek 8: Blokové schéma technologie turbogenerátoru TG 7 

• Technologie: 

o Funkce slouží pro blokové zobrazení výrobních technologických 

zařízení a podrobných provozních parametrů. Dostupné jsou 

v současné době bloková schémata a parametry kotle K 11 a 

turbogenerátoru TG 7 (viz Obrázek 8).  
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Obrázek 10: Parametry odběrných míst - rozvodna R8/III 

• Elektrická energie: 

o Funkce zobrazuje schéma elektroenegetické rozvodné sítě LDS 

společnosti ČEZ ESL ve tvaru stromu (viz Obrázek 9),  

o Po kliknutí  na svislou šipku u příslušné rozvodny (zde R8/III) se 

elektrodispečerovi zobrazí přehled o dodávce činné a jalové EE. 

U každého odběrného místa lze zobrazit fázové hodnoty napětí a 

proudů (zde linka 110 kV – L 653) ve formě tabulky i grafu, s 

historickými hodnotami v intervalu 1 minuta (viz Obrázek 10). 

Obrázek 9: Schéma elektroenergetické rozvodné sítě LDS 
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Obrázek 11: Odběrový diagram dodávky EE - čtvrthodinový 

Sledování odběrových diagramů: 

• Funkce sleduje odběrové diagramy pro dodávku i odběr EE. Odběrové 

diagramy (viz Obrázek 11) mají členění po časových úsecích 

(čtvrthodinové, hodinové a denní), 

• vyhodnocuje se aktuální stav odběru EE a jeho prognóza ke konci 

zvoleného časového intervalu (základní status zobrazení je čtvrthodina), 

• v grafu se zobrazují okamžité hodnoty dodávky elektrické práce (kWh), 

zelenou barvou je označen limit, zadaný dle týdenních plánů výroby, 

světle modrou je označen skutečný stav a tmavě zelenou je označen trend, 

• pod grafem se v tabulce zobrazují v intervalu 10 sekund hodnoty práce, 

výkonu přepočtené na hodiny, kdy se od počátku každé hodiny načítají 

data elektrické práce za období 1 minuty,  

•  

• součástí sledování odběrových diagramů je funkce výstrahy, dle 

nastavených limitů, kde dojde v případě přiblížení se k této limitní hodnotě 

sjednaného odběru k upozornění elektrodispečera na možné překročení 

tohoto sjednaného odběru,  

• všechny výše uvedené události jsou uloženy do datového skladu pro jejich 

pozdější prohlížení či přesměrování (zasílání) na e-mail nebo mobil 

dalších pověřených pracovníků.  



  20 

4.2 Geografický informační systém GIS EVi 

4.2.1 Charakteristika GIS EVi 

Geografický informační systém (GIS EVi) je územně orientovaný informační 

systém, sloužící jako informační podpora pro provozní, plánovací a rozvojové aktivity 

v zájmovém území společnosti ČEZ ESL. GIS EVi umožňuje propojit grafické 

informace s dalšími údaji (textové, grafické, fotografické, videozáznamy, výkresy) do 

jednoho interaktivního prostředí. Na základě tohoto propojení je možno zobrazovat a 

vyhledávat objekty, provádět dotazy, analýzy apod. GIS je aplikace typu klient-server 

od firmy Autodesk (MapGuide 6.5). 

GIS slouží pro podporu rozhodování: 

• zaměstnanců zodpovědných za rozvoj, provoz a údržbu zařízení 

• zaměstnanců zodpovědných za správu majetku 

• elektrodispečerů zodpovědných za řešení krizových situací. 

4.2.2 Hlavní části systému, využívané v rámci dispe čerského řízení 

V pracovním prostředí systému GIS EVi je ve webovém prohlížeči MS Internet 

Explorer zobrazena nástrojová lišta, obsahující roletová menu a tlačítková menu. 

Pomocí těchto ovládacích a výběrových prvků může elektrodispečer ovládat nastavení 

aplikace GIS EVi. 

Katastrální informace: 

Obsahem této funkce je zobrazení jednotlivých částí zájmového území společnosti 

ČEZ ESL. Elektrodispečer tyto katastrální informace využívá pro určení vlastníka 

konkrétní stavby (budovy) či parcely (pozemku). Tyto informace jsou nezbytné 

v případech, kdy je řešen poruchový stav a je nutno určit: 

• Přesnou trasu v zemi uloženého kabelového vedení VN pro případy 

detekce místa poruchy pomocí zaměřovací techniky (kabelový vůz), pro 

tyto účely lze zobrazit schéma kabelové sítě VN rozvodu EE podle 

příslušných napěťových hladin - 5 kV, 6 kV a 22 kV (viz Obrázek 12), 

• Vlastníka katastrálního území, přes které vedou napájecí kabely VN tak, 

aby mohl být vyrozuměn a umožnil provedení potřebné opravy.
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Obrázek 12: Schéma kabelové sítě VN rozvodu EE podle napětí 

Obrázek 13: Popisek stavby 

Informace o stavbě: 

Každá stavba v majetku společnosti ČEZ 

ESL je půdorysně vyznačena na ortofotomapě 

pomocí obrysů (modrá barva), vyznačující hranici 

příslušného objektu. Po označení požadovaného 

objektu se změní barevná výplň z modré barvy na 

žlutou barvu a zobrazí se stručný popisek (obdoba 

bublinové nápovědy), který krátkým textem blíže 

identifikuje příslušnou stavbu (viz Obrázek 13).  

Po kliknutí na vybraný objekt se zobrazí podrobnější informace o příslušné 

parcele či stavbě, které se nacházejí v majetku společnosti ČEZ ESL. Struktura 

zobrazovaných údajů u stavby je tvořena následujícími položkami (viz Obrázek 14): 

• Název stavby a parcely (textový popis, adresa stavby) 

• Číslo majetku a inventární číslo (přiděluje Správa majetku ČEZ ESL) 

• Proces (účetní číslo střediska, využívajícího tuto nemovitost) 

• Plocha stavby a parcely (výměra plochy v m2) 

• Katastrální území (Ostrava – Vítkovice) 
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Obrázek 14: Zobrazení podrobnějších informací ke stavbě 

Obrázek 15: Úvodní obrazovka Editoru dat objektů systému NETAN 

NETAN – data:  

Součástí systému GIS EVi je i Editor objektů systému NETAN, pomocí kterého 

lze  editovat (vkládat, měnit a rušit) jednotlivé údaje o elektrických zařízeních, 

použitých ve schématech systému NETAN.  

V úvodní obrazovce Editoru objektů systému NETAN (viz Obrázek 15) se 

nachází seznam všech dostupných zařízení, pro které lze provádět editaci technických 

parametrů.  Pro každý prvek se do databázové tabulky vloží podrobné technické 

parametry. 

Detail editovaných parametrů vybraného objektu – trafo 11, rozvodna R8/II 

(viz Obrázek 16), zobrazuje seznam všech dostupných údajů pro příslušný prvek, který 

se objeví na kartě zařízení, v prostředí systému NETAN. 
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Obrázek 16: Detail editovaného objektu – trafo 11, rozvodna R8/II 
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Obrázek 17: 
 Detail zobrazení stavu sítě 

4.3 Informa ční systém NETAN 

4.3.1 Charakteristika IS NETAN 

NETAN – NT (NETwork ANalyzer – New Technology) je IS, založený na 

architektuře klient-server. Obsahuje funkce pro monitorování a analýzu stavů 

distribučních elektroenergetických sítí na úrovní lokální distribuční soustavy (LDS). 

Umožňuje analyzovat skutečné, plánované i simulované stavy sítě v reálném čase (on-

line) nebo v režimu bez vazby na reálný čas (off-line). 

4.3.2 Hlavní části systému, využívané v rámci dispe čerského řízení 

V pracovním prostředí systému NETAN je zobrazena nástrojová lišta, obsahující 

roletová menu a tlačítková menu. Pomocí těchto ovládacích a výběrových prvků může 

elektrodispečer ovládat nastavení aplikace NETAN. 

DATABÁZE DISTRIBU ČNÍ SÍTĚ EE 

Databáze je organizována systémem NETAN v projektu distribuční sítě, který 

obsahuje všechna potřebná data o stavu sítě EE. 

Projekt distribu ční sítě: 

• Obsahuje schéma sítě, stanic, kabelových vedení a typů spínacích prvků. 

Schéma sítě: 

• Elektrodispečerovi se zobrazuje 

zapojení a stav sítě a umožňuje mu 

měnit barvu pro jednotlivé objekty 

(přípojnice, spínací prvky, kabelové 

vedení) podle zadaných kritérií (zdroj 

napájení, proudové zatížení), 

• Umožňuje plynulou změnu zobrazení 

schématu (zoom, výřezy), dále lze 

nastavit zobrazení práce na zařízení 

(příkaz B) nebo označit vadnou část 

zařízení (viz Obrázek 17). 
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Obrázek 18: 
 Schéma zapojení prvků 

Obrázek 19: Technická data vedení 

Schéma stanic: 

• Zobrazuje zapojení prvků (vypínače, 

odpojovače, měřících traf proudu a napětí 

apod.) pomocí jednopólových schémat (viz 

Obrázek 18), 

• Pro každý prvek stanice, který je obsažen ve 

schématu je možno zobrazit  a měnit 

základní technické parametry.  

Parametry vedení a objektů sítě: 

• Zobrazuje informace o aktuálním 

stavu vedení (zdroj napájení, 

proud na vedení, stav uzemnění), 

• Pro každé vedení (viz Obrázek 

19) jsou určeny jeho základní 

technické parametry (délka, typ) 

a odvozené parametry (odpor, 

reaktance, kapacita apod.). 

Topologie a barvení sítě: 

• Zobrazuje aktuální rozvržení sítě podle napájecího trafa, poskytuje přehled 

o uzemněných částech sítě a o překročení dovoleného proudového 

zatížení. 

Měření proudů a napětí: 

• Modul měření proudů zobrazuje skutečné nebo ručně zadané hodnoty 

proudu vedení a traf, mění barvení sítě podle proudového zatížení, 

• Modul měření napětí zobrazuje skutečné hodnoty napětí a mění barvu 

schématu podle úrovně napětí.  
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Obrázek 20: Dispečerský deník 

DISPEČERSKÉ DOKUMENTY 

Dispečerské dokumenty je modul, který obsahuje elektrodispečerem používanou 

dokumentaci, kterou vede při řízení provozu LDS. 

Dispečerský deník: 

• Slouží pro záznam událostí 

(manipulace, poruchy), které se 

vyskytují v průběhu  provozu 

LDS. Informace (viz Obrázek 20) 

jsou automaticky přebírány 

z menu Manipulační rozpisy.  

Denní program prací: 

• Obsahuje seznam plánovaných prací (manipulace, revize, odstávky apod.) 

na příslušný den. 

Kniha vadných kabelů: 

• Obsahuje seznam všech vadných kabelů v síti, včetně důvodu (porucha,  

přerušení, zemní spojení, apod.). Je zajištěna automatická vazba s knihou 

položek. 

Příkazy „B“: 

• Obsahuje seznam otevřených či uzavřených příkazů „B“ ve spojení 

s proběhlými či probíhajícími prácemi na stanicích či kabelovém vedení. 

Manipulační rozpisy: 

• Funkce obsahuje přesný sled manipulací pro každou z plánovaných prací. 

Je zajištěna automatická vazba na zápis do dispečerského deníku.  

Poznámkový blok: 

• Je určen pro zápisy poznámek a vzkazů a  k předávání informací mezi 

elektrodispečery a oddělením Příprava provozu. 

EXPERTNÍ VÝPOČETNÍ FUNKCE 

Expertní výpočetní funkce slouží elektrodispečerům pro analýzu stavu sítě, 

optimalizaci ztrát při přenosu, vyhledání optimální varianty náhradního napájení, 

kontrolu přípustnosti manipulací a výpočty zkratových proudů. 
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Estimace: 

• Funkce slouží ke zpracování dálkových měření z LDS, opravuje chyby 

v měření a v topologii sítě, zpřesňuje měřené hodnoty a dopočítává 

neměřené hodnoty.   

Chod sítě a výpočet zkratových proudů 

• Funkce „chod sítě“ provádí analýzu po zásahu nebo změně v zapojení 

soustavy LDS z hlediska proudů a výkonů ve větvích a napětí v uzlech,  

• Funkce „výpočet zkratových proudů“ slouží k modelovým výpočtům 

velikosti různých typů zkratových proudů pro zvolené místo LDS 

(viz Příloha 2).  

Přenosové ztráty: 

• Funkce umožňuje výpočet okamžitých, denních (po hodinách), měsíčních 

(po dnech) a ročních (po měsících) přenosových ztrát v LDS, 

• Součet přenosových ztrát se rozděluje na soustavu, podle úrovní napětí, 

podle vedení a podle napájecích traf. 

Rekonfigurace sítě: 

• Funkce umožňuje nalézt optimální konfiguraci (topologii) sítě na základě 

zadaných provozních podmínek a tím snížit ztráty při přenosu EE až o 

20%. Programem navržené změny se projeví na schématu sítě. 

Náhradní napájení: 

• Funkce slouží k identifikaci místa (oblasti), které je postiženo poruchou 

(výpadek napájecího trafa, kabelu nebo celé stanice) a umožňuje 

automatické vyhledání alternativy možného náhradního napájení, 

• Při vyhledání alternativního náhradního napájení se respektují hodnoty 

provozních parametrů (zatížení traf a kabelů) a zatížení sítě před 

výpadkem. Zobrazení je v textovém tvaru nebo graficky ve schématu sítě. 

Kapacitní proudy: 

• Funkce slouží k výpočtům nabíjecích nebo zemních kapacitních proudů 

pro jednotlivé kabely, oblast vybraného napájecího trafa či oblast několika 

traf, oblast od zvolené stanice až po konec napájecího stromu nebo 

spojovací cestu mezi dvěma body v síti. Zobrazení výsledku je v textovém 

tvaru (viz Příloha 3).  
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PROVOZ SYSTÉMU 

Systém NETAN může být provozován ve dvou provozních režimech: 

Reálný provoz (on-line): 

o Systém pracuje v reálném čase, monitoruje a vyhodnocuje aktuální 

stav sítě a poskytuje podporu expertních a výpočetních funkcí. 

Simulační provoz (off-line): 

o Systém pracuje nezávisle na skutečném stavu sítě, umožňuje 

využití expertních a výpočetních funkcí za účelem analýzy a 

přípravy provozu. 

Provoz sítí: 

• V případě reálného provozu může systém NETAN pracovat v síťovém 

režimu, umožňujícím sdílení aktuálního stavu sítě, včetně dispečerských 

dokumentů, archívu apod. na pracovišti elektrodispečerů a přípravy 

provozu. 

Reálný provoz systému: 

• V tomto režimu systém NETAN pracuje jako nadstavba nad systémem 

reálného času (SCADA), kdy jsou načítána reálná data (měření, 

signalizace) z připojeného IS ENERGIS, 

• Systém NETAN lze využít jako samostatný systém SCADA, umožňující 

přímé monitorování a řízení distribuční sítě. Tento způsob není v ČEZ 

ESL použitý, což je jeho zásadní nedostatek. Zprovoznění této možnosti je 

proto součástí návrhu na vylepšení funkcí v kapitole 5.2. 

Simulace a příprava provozu: 

• V rámci simulovaného provozu lze použít systém NETAN jako „trenažér“, 

jehož prostřednictvím lze seznámit nové pracovníky s jeho ovládáním, 

• Umožňuje simulace, analýzy a vyhodnocení reálných stavů sítě s využitím 

expertních výpočetních funkcí, bez zásahu do skutečného provozu, 

• Umožňuje simulace a vyhodnocení plánovaných manipulací v síti, např. 

s podporou  funkce náhradního napájení apod., 

• Umožňují modelování, vyhledávání a vyhodnocení nových provozních 

stavů s ohledem na zásahy do struktury sítě (nové vedení či stanice), 

minimalizaci přenosových ztrát, spolehlivost provozu, apod. 
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Historie stavů sítě: 

• Umožňuje v případě kompletní archivace stavů a změn, při provozování 

distribuční sítě a návrat k libovolnému historickému stavu sítě, 

• Následně pak lze provádět analýzu a vyhodnocení stavu sítě, historie 

provozu od zvoleného okamžiku, s průběžnou analýzou sítě i provedených 

změn, statistické vyhodnocení provozu za zvolené období (přerušení 

dodávky EE, četnost poruch v oblasti apod.). 

Archív měření a grafy proudového zatížení: 

• Umožňuje automatickou archivaci měření proudů, v intervalech 1 a 5 

minut, s možností grafického zobrazení průběhu proudového zatížení, 

vytváří součtové i rozdílové grafy zatížení a porovnává průběhy, za různá 

časová období apod. 

Tisk schémat a výsledků: 

• Umožňuje tisk všech schémat a dokumentů, na tiskárně nebo na plotru. 

APLIKACE SYSTÉMU NETAN 

NETAN Server 

Na aplikačním HW serveru je nainstalována a trvale spuštěna serverová část 

systému NETAN, sloužící pro centrálně prováděné funkce, jako např.: 

• Ukládání/čtení údajů do/z databáze MS SQL, uložené v centrálním 

datovém skladu ČEZ ESL (databázový server), 

• Archivace a řízení externích komunikací (nahrávání/přehrávání hovorů), 

• Řízení komunikace s jednotlivými klientskými stanicemi systému NETAN 

(5x PC) a průběžná aktualizace obrazu prostředí (schémata, stav sítí, 

parametry a ostatní data) na základě aktuálně došlých dat, 

• Řízení vstupu/výstupů dat do/z IS ENERGIS pomocí komunikačního 

modulu. 

NETAN Editor 

Aplikace slouží ke generování schémat a obsahu databázových tabulek. 

Obsahuje grafický editor pro tvorbu a modifikaci: 

• schémat stanic (rozvoden) 

• schémat elektrorozvodných sítí distribuční soustavy 

• databázových tabulek systému (vytváření a naplňování daty) 
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Obrázek 21: 
 Blokové schéma systému NETAN 

NETAN Simulátor 

Aplikace slouží pro simulace 

bez průběžně aktualizovaného 

datového modelu (bez živých dat) a je 

určena pro práci v režimu off-line pro 

projekty, vytvořené pomocí aplikace 

NETAN Editor. Umožňuje provádění 

simulačních výpočtů nad tzv. 

snímkem soustavy, což je 

„zachycený“ stav soustavy k danému 

okamžiku, který elektrodispečer může 

ověřit pomocí simulačních funkcí.  

NETAN Dispečer 

Aplikace slouží k monitorování 

aktuálního provozního režimu 

soustavy a je určena pro práci 

v režimu on-line. Umožňuje sledování 

reálného provozního stavu distribuční soustavy na základě připojené signalizace a 

měření, jejímž zdrojem je IS ENERGIS. Blokové schéma systému NETAN (viz 

Obrázek 21) znázorňuje strukturu tohoto systému.  
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5 Návrhy na vylepšení funkcí stávajících systémů 

Výše zmíněné IS, určené na podporu dispečerského řízení, jsou již ve své základní 

verzi vybaveny rozsáhlými možnostmi nastavení a poměrně velkým množstvím funkcí. 

Ne všechny tyto obsažené funkce jsou také plně využity, a naopak se mohou vyskytnout 

případy, na které se žádná funkce nevztahuje. 

Na základě diskuze a dosavadních praktických zkušenostech elektrodispečerů 

CEDu s provozováním systémů GIS EVi, ENERGIS a NETAN, vyplývají následující 

možnosti vylepšení, které mají za účel zvýšit přehled elektrodispečerů o aktuálních 

stavech sledovaných procesů v celé LDS.  

5.1 Návrhy na doplnění a vylepšení funkcí systému GIS EVi 
Oproti současně dostupným funkcím systému GIS EVi se návrhy na doplnění 

funkcí dělí do dvou oblastí: 

• Stavební části    

• Technologické části 

Stavební části: 

Pro lepší a detailnější přehled o parametrech vybraného objektu (budovy) spočívá 

návrh v doplnění technických parametrů vybraných staveb: 

• Objekty (budovy): 

• Návrh 1: 

o Po rozkliknutí příslušné stavby (zde rozvodna R6/VI, viz 

Obrázek 22) se zobrazí půdorys jednotlivých poschodí (pater) 

příslušné rozvodny. 

• Návrh 2: 

o Zobrazení rozměrů vnitřních prostor zvolené stavby, formou 

půdorysného okótování jednotlivých místností (jednotka m). 

• Návrh 3: 

o Ke každé vnitřní místnosti by se zobrazovala plošná výměra 

podlah (m2) a objem dané místnosti, např. pro účely výměny 

vzduchu, chlazení či klimatizace (m3). 
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Obrázek 22: Návrh půdorysného zobrazení stavby – Rozvodna R6/VI 

• Návrh 4: 

o Zobrazení specifikace stavebních prvků, zvláště pak materiálů 

obvodových zdí a příček, podlah, schodišť, stropů a střech. Tyto 

údaje jsou důležité pro stanovení požárních rizik. Mohou také být 

pomůckou pro plánování oprav stavebních prvků příslušné stavby. 

• Kabelové mosty: 

• Návrh 5: 

o Doplnit do schématu objekty „kabelový most“, u kterých by bylo 

dostupné zobrazení pomocí příčných a půdorysných řezů (včetně 

okótovaných rozměrů), počtu kabelových lávek (včetně jejich 

rozměrů). Jednotlivé úseky kabelových mostů by byly opatřeny 

označením vstupních míst. V kabelových lávkách by po rozkliknutí 

do příčného řezu zvoleného úseku, bylo znázorněno označení 

všech kabelů, které vedou v příslušné lávce (číslo, typ, směr). 

Rozvodna R6/VI – půdorys 1. patro  
Schémata rozvoden 

– stavební části – 

Kab. prostor 
Suterén 

1. patro 

2. patro 

3. patro 



  33 

Obrázek 23: Návrh zobrazení řezu energokanálem – EK 21, úsek 4 

• Energokanály: 

• Návrh 6: 

o Doplnit do schématu objekty „energokanál“, u kterých by bylo 

možné zobrazení pomocí příčných a půdorysných řezů (včetně 

okótovaných rozměrů), počtu kabelových lávek (včetně jejich 

rozměrů). Jednotlivé úseky energokanálů by byly opatřeny 

označením vstupních míst a nouzových výstupů (včetně 

očíslování). V kabelových lávkách (viz Obrázek 23) by po 

rozkliknutí příčného řezu zvoleného úseku, bylo znázorněno 

označení všech kabelů, které vedou v příslušné lávce. 

• Návrh 7: 

o Energokanály rozdělit na jednotlivé části podle požárních úseků. 

Tyto požární úseky číselně označit, označit umístění protipožárních 

přepážek a prostupů, včetně jejich materiálu. Do každého úseku 

následně doplnit rozmístění čidel elektrické požární signalizace 

(EPS).  

Rozvodna R 2/V – schéma energokanál ů 
Schémata 

energokanál ů 

EK 21 
EK 25 
EK 26 

R2/V 

EK 21 - úsek 4 

EK 21 – příčný řez L / P 

L7 

L6 

L5 

L4 

L3 

L2 

L1 

P5 

P4 

P3 

P2 

P1 

L 
P 

Lávka Kabel Typ Sm ěr Délka 

Kabel č.1 AYKCY 3x240 R2/V � R2/I 430 m 
Kabel č.2 AYKCY 3x240 R2/V � R2/I 430 m 
Kabel č.3 AYKCY 3x240 R2/V � R2/I 455 m 

L1 

Kabel č.4 AYKCY 3x240 R2/V � R2/I 455 m 
 

Energokanály 
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Technologické části: 

Zvětšením rozsahu zobrazovaných údajů o provozované technologii, nacházející 

se ve vybraných objektech, dojde ke zrychlení dostupnosti potřebných technických 

parametrů daného zařízení (trafa, kabely apod.). Nyní si elektrodispečer musí tyto 

informace zajistit z jiných zdrojů (systém NETAN, tabulkové seznamy elektrického 

zařízení, výkresová dokumentace, dotazem na technology apod.).  

• Transformátory: 

• Návrh 8: 

o Zobrazení technických (štítkových) parametrů transformátorů, jako 

je např. převod, zapojení vinutí, napětí nakrátko, způsob regulace 

napětí, chlazení, apod. 

• Návrh 9: 

o Možnost trojrozměrného (3D) zobrazení příslušného 

transformátoru, včetně možnosti jeho otáčení v prostoru 

trafokomory. Varianta 1: vytvoření modelu trafa v grafickém 

programu (třída CAD). Varianta 2: použití fotografií a jejich 

spojení do panoramatického celku „nanesených“ na 3D kostru 

modelu. 

• Návrh 10: 

o Zobrazení způsobu připojení napájecích přípojnic trafa 

v trafokomoře. V tomto zobrazení by bylo patrné, jakým způsobem 

jsou připojeny přípojnice či kabel k přípojným bodům 

(průchodkovým izolátorům, svorkovnicím apod.), včetně jejich 

typů a parametrů (materiál vedení, průřez, délka apod.) 

• Kabelové vedení: 

• Návrh 11: 

o U všech kabelových vedení (vývodů i přívodů) do příslušné 

rozvodny se zobrazí podrobné parametry, jako např. typ vodiče, 

materiál vodiče (např. Al, Fe, Cu), počet vodičů (žil) kabelu, 

průřez vodičů (mm2), délka vedení (m), počet kabelů dané trasy 

(paralelní kabely). 
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5.2 Návrhy na doplnění a vylepšení funkcí systému ENERGIS 
U systému ENERGIS, dle konzultací s elektrodispečery, chybí lepší provázanost 

technických údajů se systémem GIS EVi a  také zlepšení způsobu zobrazení měřených 

údajů a hodnot.   

Provázanost údajů se systémem GIS EVi: 

• Odběrné místo: 

• Návrh 1: 

o Po rozkliknutí na příslušné odběrné místo (OM) by byla dostupná 

možnost zobrazení detailních informací o technologii OM. Tyto 

informace by měly formu tabulky, ve které by byly uvedeny 

technické parametry (trafo, kabelové vedení apod.). 

• Návrh 2: 

o U každého OM by se zobrazily detailní informace o příslušném 

odběrateli (kontaktní adresa, telefonní spojení, e-mail, IČO/DIČ 

apod.). 

Zobrazení měřených údajů a hodnot: 

• Zobrazení numerických hodnot: 

• Návrh 3: 

o V současnosti jsou zobrazované hodnoty elektrických veličin 

průměrovány v čase (minuty, čtvrthodiny, hodiny). V rámci 

zlepšení aktuálnosti těchto měřených údajů, by se každé OM 

doplnilo i údaji o okamžité hodnoty příslušné elektrické veličiny. 

• Zobrazení grafických hodnot: 

• Návrh 4: 

o U zobrazení měřených údajů v grafech by se doplnila možnost 

použití více typů grafů i možnost měnit jejich barevné schéma tak, 

aby si každý s elektrodispečerů mohl vytvořit vlastní nastavení, 

obdobně jako u systému NETAN. 
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5.3 Návrhy na doplnění a vylepšení funkcí systému NETAN 
Systém NETAN patří, ze zde popisovaných systémů  pro podporu dispečerského 

řízení elektroenergetické sítí ČEZ ESL, mezi nejpropracovanější a nejrozsáhlejší. Avšak 

i takto vybavený systém lze ještě vylepšovat. Jako u předchozích návrhů na doplnění či 

vylepšení funkcí systému ENERGIS, i zde je požadavek na lepší provázanost 

technických údajů mezi systémy GIS EVi – ENERGIS - NETAN.   

Provázanost údajů se systémem GIS EVi a ENERGIS: 

• Rozvodna: 

• Návrh 1: 

o Po rozkliknutí na příslušnou rozvodnu se zobrazí jednopólové 

schéma. U každého schématu by byla možnost získat 

ortofotografické zobrazení fyzického umístění rozvodny 

v katastrální mapě. 

• Návrh 2: 

o Pro každé jednotlivé jednopólové schéma by byly dostupné 

podrobné údaje o příslušné rozvodně (objekt, odběratel), včetně 

kontaktní adresy, telefonního spojení, e-mailu, IČO/DIČ apod. 

Dálkové ovládání technologických zařízení: 

• Přímé ovládání spínacích prvků: 

• Návrh 3: 

o V současnosti jsou zobrazované stavy spínacích prvků (zap./vyp.) 

naváděny ručně. Elektrodispečer se musí telefonicky dotazovat 

obsluhy na příslušné rozvodně, jejíž stav potřebuje zaktualizovat 

v jednopólových schématech. Systém NETAN umožňuje spínací 

prvky (odpojovače a spínače) ovládat pomocí dálkového, přímého 

ovládání. Tato funkce není v současnosti použita. Pro použití této 

funkce je potřeba dobudovat příslušnou infrastrukturu (kabeláž, 

převodníky, řídící skříně). Nutností je rovněž nahradit zastaralé a 

nevyhovující zařízení (ovládané stlačeným vzduchem) za 

elektrické. Přímým ovládáním se zkrátí doba odstraňování 

poruchového stavu a komfort řízení LDS. Nevýhodou při 

zprovoznění této funkce jsou sociální aspekty (snížení počtu obsluh 

na rozvodnách).  
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• Přímé ovládání regulačních prvků: 

• Návrh 4: 

o U elektrických zařízení, jako jsou např. transformátory, je ideální 

v návaznosti na předchozí návrh 3, doplnit výkonové 

transformátory VVN/VN a VN/VN, které jsou vybaveny 

regulátory odboček (pod zatížením) o přímou regulaci napětí. 

• Měření a diagnostika: 

• Návrh 5: 

o Doplnění diagnostiky výkonových transformátorů o měření teploty 

transformátoru, vlhkosti oleje, počítadla počtu přepnutí odboček 

regulátoru napětí apod. 

• NETAN Dispečer: 

• Návrh 6: 

o Rozšíření funkce aplikace NETAN Dispečer o návrh alternativního 

schéma napájení tak, aby se minimalizovaly toky jalového výkonu 

přes transformátory 110/22 kV na rozvodnách R8/II, R8/III a 

R8/IV do nadřazené energetické sítě ČEZu. 

• Návrh 7: 

o Automatické sledování velikosti a směru toku činného a jalového 

výkonu, včetně hlášení pro elektrodispečera a návrhu korekčního 

zásahu. 
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6 Závěr, zhodnocení 

Zhodnocení stávajících IS 

Systém ENERGIS poskytuje elektrodispečerům informace o stavech provozované 

technologie ve formě  tabulek, grafů a vizualizovaném grafickém rozhraní. Tento 

systém je nezbytný pro řízení a vyhodnocení aktuálního stavu výroby, odběru, dodávky 

EE, a to jak z vlastních zdrojů, tak i z nadřazené sítě VVN a tím optimalizuje provozní 

vytížení výrobních agregátů. 

 Systém GIS EVi poskytuje elektrodispečerům důležité informace a polohopisné 

údaje o budovách, zařízeních a kabelových sítích, která jsou součástí řízené LDS. 

V případě poruchy na kabelovém vedení, se kvalitní mapové podklady významnou 

měrou podílí, na jejím rychlém odstranění, a tím i na zkrácení času nedodávky EE 

dotčeným odběratelům. 

Systém NETAN je z hlediska podpory dispečerského řízení elektroenergetické 

sítě, považován za nejdůležitější aplikaci. Poskytuje rozsáhlé analytické a simulační 

funkce, zobrazení struktury LDS pomocí jednopólových schémat, a tím poskytuje 

přehled o stavu elektroenergetické sítě. 

Přínosy IS pro společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. (ČEZ ESL) 

V současném tržním hospodářství je každý podnikatelský subjekt vystaven tlaku 

konkurenčního prostředí, který působí na neustálé zlepšování celkové efektivity, 

hospodárnosti provozu a procesů uvnitř i vně daného podnikatelského subjektu.  

Z pohledu části společnosti ČEZ ESL, s.r.o., která se zabývá procesem výroby, 

přeměny a distribuce elektrické energie, je hlavním cílem optimalizace těchto činností 

na různých úrovních řízení. Pro tyto účely jsou používány IS, které jsou vybaveny 

funkcemi pro operativní řízení a hodnocení provozu lokální distribuční soustavy (LDS).  

Přínosy využívaných IS, je tyto výše uvedené požadavky identifikovat a 

nabídnout možnosti jejich řešení z následujících hledisek: 

• zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a hospodárnosti provozovaného 

technologického zařízení a LDS, 

• podpory rozhodovacího procesu, zvýšení technického standardu systému 

řízení a zvýšení kvality dokumentace, 

• zlepšení pracovního prostředí a vzdělávání pracovníků, 

• zvýšení kvality poskytovaných služeb a eliminace podnikatelských rizik, 

• zhodnocení investic, snížení nákladů a zvýšení tržeb. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku dispečerského řízení  

z hlediska charakteristiky a rozsahu zajišťovaných funkcí, potřebných pro řízení výroby 

a distribuce elektrické energie (EE). Práce je zaměřena na praktické využití stávajících 

informačních systémů (IS), jako podpory pro další rozhodování elektrodispečera, při 

řízení lokální distribuční sítě (LDS). Na základě osobního seznámení se s funkčností 

těchto IS a po konzultacích s elektrodispečery, jsou zde zpracovány návrhy na vylepšení 

funkcí stávajících IS. 

Obsahově je bakalářská práce členěna do šesti kapitol. Úvodní kapitola je 

věnována výběru tématu a vytýčení cíle této bakalářské práce. 

Druhá kapitola je věnována výrobním a podnikovým informačním systémům. 

Jsou zde uvedeny základní definice, možné rozdělení těchto IS do kategorií podle 

funkce. Součástí je rovněž stručná historie zavádění výrobních a podnikových IS a 

pozici lidského operátora ve vztahu člověk-stroj. 

Třetí kapitola se zabývá charakteristikou a hlavními funkcemi dispečerského 

řízení,  je zde popis funkce centrálního energetického dispečinku (CED) jako řídícího 

pracoviště, odkud je realizován dispečerský způsob řízení lokální distribuční soustavy 

(LDS) společnosti ČEZ ESL. Součástí této části je i zabezpečení elektronického sběru 

dat, potřebného pro využití podpůrných IS. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na praktické využití instalovaných IS pro podporu 

dispečerského řízení, obsahuje popis tří využívaných IS. 

Pátá kapitola obsahuje návrhy na vylepšení funkcí těchto stávajících IS. Jsou zde 

uvedeny pro každý systém návrhy, které by svým rozsahem měly přispět ke zrychlení a 

zpřesnění poskytovaných informací, které má elektrodispečer k dispozici jako podklad 

pro svá rozhodnutí. 

Šestá, závěrečná kapitola, se zabývá celkovým zhodnocením stávajících IS, jejich 

přínosem pro společnost ČEZ ESL a jsou zde shrnuty cíle a obsah bakalářské práce. 

Závěrem bych chtěl podotknout, že každé rozhodnutí, byť je podloženo 

dostatečným množstvím podpůrných informací, které poskytují sebelepší IS, je nutno 

velmi dobře zvážit. Je potřeba mít na paměti, že nesprávné rozhodnutí může znamenat 

nevratné poškození výrobních a rozvodných zařízení, poškození zájmů odběratelů a 

v neposlední řadě i nebezpečí ohrožení zdraví a bezpečnosti osob. 
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