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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spolehlivostí prvků distribuční sítě. Jsou zde 

popsány teoretické pojmy, teoretický rozbor výpočtu spolehlivosti. Dále je zde popsána 

legislativní otázka problematiky spolehlivosti distribučních sítí. Vývoj spolehlivostních 

databází a srovnání s metodikou ČEZ 80/22. Jsou zde provedena analýza vlivu dlouho 

trvajících výpadků na prvky distribuční sítě a analýza příčin poruch. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ČEPS                       Česká energetická přenosová soustava 

ČEZ                         Česká energetická společnost 

OZ                           Opětovné zapnutí 

PPDS                       pravidla provozování distribučních soustav 

REAS                      Regionální energetické akciové společnosti              

ZSE                         Západoslovenská energetická společnost  

PRE                        Praţská energetická společnost 

ABSTRACT 

This closing work put mind to analysis of elements reliability  of distribution network. 
There are described teoretical concepts and teoretical analysis of reliability  calculations. 
There is described legislative part of problems with reliability  of distribution network too. 
Development of reliabilities database and confrontation with methodics of ČEZ 80/22. 
There are described analysis influences of long standing  blackout on elements od 
distribution network and  analysis of breakdown cause. 
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X                délka sledovaného období                                                                                       [rok] 
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λ              Intenzita poruch                                                                                           [ ] 
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ÚVOD 

Hlavním cílem sledování událostí v distribučních sítí je zajištění spolehlivé dodávky 

elektrické energie odběratelům v souladu se síťovým kodexem distribučních sítí. Míra 

událostí se dá zjišťovat z databází událostí pomocí globálních ukazatelů spolehlivosti 

dodávky a nebo spolehlivostních ukazatelů jednotlivých prvků. 

      V literaturách,m které se zabývají spolehlivostí, se uvádí i další definice, které 

vymezují pojem spolehlivost. Např. Sdruţení elektronického průmyslu EIA ( Electronics  

Industries Associaton ) definuje spolehlivost: Spolehlivost je pravděpodobnost, ţe činnost 

zařízení bude během určité doby a v daných provozních podmínkách  přiměřená účelu 

zařízení. 

         Výpočet spolehlivosti zařízení se začal nejdříve pouţívat v oblasti vojenské techniky. 

V této oblasti je také teorie spolehlivostních výpočtů nejlépe propracovaná. Mnoho 

spolehlivostních teorií ( např. teorie “stromu poruch”) vzniklo při vývoji řízených střel. 

Výzkum spolehlivosti elektrizační soustavy začal ve 40. letech v USA, později v bývalé 

SSSR a Velké Británii. Od 50. let se provádí výzkum spolehlivosti elektroenergetické  

soustavy ve všech vyspělých státech světa. 

      Úloha řešení spolehlivosti dodávek elektrické energie je proto zdůrazněna i při 

plánování a tvorbě energetické politiky kaţdého státu, eventuálně většího regionu, a to 

nejen z titulu budování výrobní základny, ale i potřebných přenosových a distribučních sítí. 

V této bakalářské práci je popsána teorie spolehlivosti, současná legislativy, vývoj 

spolehlivostních metodik a metodika ČEZ 22/80. A provedena analýza příčin poruch 

jednotlivých prvků distribuční sítě.  
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1 TEORETICKÝ ROZBOR VÝPOČTU SPOLEHLIVOSTI 

ELEKTRICKÝCH SÍTÍ A JEJICH PRVKŮ 

1.1 Teorie spolehlivosti 

1.1.1 Základní pojmy a definice 

Spolehlivost se definuje jako obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit 

poţadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných 

mezích a v čase podle stanovených technických podmínek. Spolehlivost je komplexní 

vlastnost, která zahrnuje dílčí spolehlivostní vlastnosti, jako např. bezporuchovost, 

ţivotnost, udrţovatelnost, skladovatelnost a jiné vlastnosti.  

Spolehlivostní charakteristiky jsou parametry dané vztahem mezi provozním stářím 

prvku a jeho podmíněnou pravděpodobností poruchy.  

 Bezporuchovost je schopnost objektu plnit nepřetrţitě poţadované funkce po 

stanovenou dobu a za stanovených podmínek. Číselně se vyjadřuje např. pravděpodobností 

bezporuchového provozu v daném intervalu, intenzitou poruch, střední dobou 

bezporuchového provozu.  

 Ţivotnost je schopnost objektu plnit poţadované funkce do dosaţení mezního stavu 

při stanoveném systému předepsané údrţby a oprav. Číselně se vyjadřuje např. technickým 

ţivotem s předepsanou pravděpodobností, středním technickým ţivotem nebo střední 

dobou pouţívání. 

 Udrţovatelnost je vlastnost objektu spočívajícího ve způsobilosti k předcházející 

poruch předepsanou údrţbou. Číselně se vyjadřuje např. pravděpodobností provedení 

údrţby ve stanovené době, střední dobou údrţby nebo intenzitou údrţby.  

 Opravitelnost je vlastnost objektu spočívající ve způsobilosti ke zjišťování příčin a 

vzniku jeho poruch a odstraňování jejich následků opravou. Číselně se vyjadřuje např. 

pravděpodobností provedení opravy ve stanovené době, intenzitou oprav nebo střední 

dobou opravy. 

 Skladovatelnost je schopnost objektu zachovávat nepřetrţitě bezvadný (a tedy 

provozuschopný stav po dobu skladování a přepravy při dodrţení předepsaných podmínek. 

Číselně se tedy vyjadřuje např. střední dobou skladovatelnosti.  

 Pohotovost je komplexní vlastnost objektu,m zahrnující bezporuchovost a 

opravitelnost objektu v podmínkách provozu. Číselně se vyjadřuje ukazatelem pohotovosti, 

např. pravděpodobností, ţe se objekt bude nacházet v libovolně zvoleném okamţiku 

v provozuschopném stavu. 
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 Bezpečnost je vlastnost objektu neohroţovat lidské zdraví nebo ţivotní prostředí při 

plnění  předepsané funkce po stanovenou dobu a za stanovených podmínek. Číselně se pak 

vyjadřuje např. pravděpodobností výskytu nebezpečné poruchy v daném časovém 

intervalu, intenzitou nebezpečných poruch apod.  

Objekt je předmět stanoveného určení uvaţovaný z hlediska jeho zamyšleného 

poslání, jehoţ spolehlivost se studuje, zkoumá nebo zkouší. Objektem můţe být systém 

(soustava) nebo jeho prvek. 

 Prvek je samostatně uvaţovaná část objektu. 

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

předepsaných funkcí. 

 Porucha je jev spočívající v ukončení provozuschopného stavu objektu. 

 Poruchy mohou mít nejrůznější příčiny a mohou také různě ovlivňovat schopnosti 

provozu. 

Poruchy se třídí podle několika hledisek. Poruchy se třídí podle několika hledisek. Podle 

povahy vzniku se poruchy dělí na náhlé a postupné, podle vlivu na schopnost provozu se 

rozlišují poruchy úplné a částečné. Zhoršení schopnosti provozu, které ještě nezpůsobí 

poruchu se označuje jako závada. Havarijní porucha způsobí okamţitou a úplnou ztrátu 

schopnosti provozu. Degenerační porucha znamená částečnou poruchu vzniklou 

postupným zhoršením schopnosti provozu.  

 Provozuschopný stav je stav objektu, ve kterém je objekt schopen plnit stanovené 

funkce a dodrţuje hodnoty stanovených parametrů v mezích, stanovených technickou 

dokumentací. 

 Údrţba je činnost, konaná za účelem udrţení objektu v provozuschopném stavu  po 

dobu stanovenou technickými podmínkami. Spočívá (v pravidelně prováděné) kontrole 

stavu objektu  a v provedení preventivních zásahů. Pouţívá se téţ názvu “preventivní 

údrţba”. 

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

dělený celkovým počtem poruch. 

Střední doba opravy je střední čas potřebný k dokončení opravárenské činnosti, tj. 

celkový prostoj aktivmí údrţby(tj.lokalizace poruchy, oprava poruchy, kalibrace 

apřezkoušení) dělený celkovým počtem údrţbáţkých činností v danném časovém období, 

kromě těch časových prvků, které se vztahují k přípravě administrativnímu prostoji a 

zpoţdění dodávky.  

 Oprava  je souhrn činností konaných po poruše za účelem navrácení objektu do 

provozuschopného stavu. 
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 Ukazatel spolehlivosti je kvantitativní charakteristika jedné nebo několika 

vlastností, tvořících spolehlivost objektu.  

 

1.2 Číselné vyjádření spolehlivosti 

Číselné vyjádření spolehlivosti můţe být různé podle toho z jakých vstupních údajů 

se vychází a jaké metodiky se pouţije. 

Nejbezpečnějším vyjádřením spolehlivosti je: 

Intenzita poruch λ ( ) 

Střední doba trvání poruchy τ (h) 

Pravděpodobnost poruchového stavu R (-) 

Pravděpodobnost poruchy Q (-) 

Střední doba mezi  poruchami  (h) 

 

1.3 Vztahy mezi základními spolehlivostními veličinami 

Všechny spolehlivostní veličiny jsou v obecném případě funkcí času. 

Jestliţe je předpokladem, ţe 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 můţe 

jednat o „normální“ astronomický čas, v některých případech se můţe jednat pouze o 

provozní hodiny. V některých případech se uvaţuje např. počet provozních cyklů. 

 

 

1.4 Metody získávání vstupních spolehlivostních údajů pro 

výpočet spolehlivosti sítí 

1.4.1 Základní členění vstupních údajů 

Metodiky pro získávání vstupních dat jsou rozdílné, vycházejí z druhu zkoumaného 

objektu, z dostupných údajů o zkoumaném objektu atd. Podle způsobů získání vstupních 

dat pro výpočet lze spolehlivost rozdělit do dvou základních skupin : 
Spolehlivost empirická - vstupní údaje pro výpočet spolehlivosti jsou získány z údajů o činnosti 

daného zařízení, nebo podobného zařízení, které pracuje v obdobných podmínkách. 

Spolehlivost apriorní - vstupní údaje jsou určeny "předem". Ze znalostí moţných stavů daného 

objektu se vyjádří pravděpodobnost bezporuchového chodu. 
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Nekorektní vstupní data vedou samozřejmě k chybným výsledkům i při pouţití správné výpočtové 

metody. V mnoha případech spolehlivostních výpočtů v oblasti elektroenergetiky ovšem stojíme 

před problémem, ţe není k dispozici dostatek údajů o daném objektu (např. málo historických 

údajů o poruchách). V těchto případech lze poţít i přibliţné vstupní spolehlivostní údaje, ale 

výsledky spolehlivostních výpočtů pak mohou slouţit pouze k srovnání jednotlivých variant 

(např. zapojení sítě) s tím, ţe stejné vstupní spolehlivostní údaje budou pouţity pro spolehlivostní 

výpočet kaţdé varianty 

Apriorní a empirická spolehlivost, vstupní veličiny pro spolehlivostní výpočty. 

Empirická spolehlivost Pro empirickou spolehlivost je zapotřebí mít k dispozici údaje o 

chodu a poruchách prvků, které se ve spolehlivostním schématu vyskytují, nebo údaje o prvcích 

stejného typu, které pracují ve stejných nebo obdobných provozních podmínkách. Čím je tato 

informační databáze širší, tím jsou údaje z ní získané věrohodnější. Pro prvky elektroenergetické 

soustavy to znamená mít údaje o poruchách vypínačů, odpínačů, transformátorů, vedení atd. podle 

napěťové hladiny a konkrétního typu prvku. Je ovšem nutno mít také údaje o počtu a rozsahu 

zkoumaného zařízení. Nejde tedy pouze o údaj např. o počtu poruch a střední době poruchy vedení 

daného typu a dané napěťové hladiny, ale také o údaje o celkovém rozsahu sledovaného zařízení, 

tedy v tomto případě o celkové délce vedení daného typu a dané napěťové hladiny.Sledování 

poruchovosti elektroenergetické soustavy je tedy základem pro výpočet její empirické 

spolehlivosti. 

Apriorní spolehlivost  Apriorní spolehlivost prvků elektroenergetického rozvodu je 

provozní 

spolehlivost prvku při jeho nasazení do provozu, která je určena, aniţ jsou známy údaje o 

poruchách prvků (nebo jiné provozní spolehlivostní údaje) stejného typu. Jedná se o určení 

spolehlivostních veličin přímo z údajů výrobce. Znamená to, ţe pouze z údajů výrobce by bylo 

moţno určit optimální dobu mezi revizemi, intenzitu poruch atd. Komplexní výzkum v této oblasti 

podle dostupných zdrojů dosud nebyl prováděn. 

Pro získávání vstupních údajů pro spolehlivostní výpočty se většinou pouţívá empirická metoda, 

protoţe aplikace apriorních metod vyţaduje rozdílný přístup ke kaţdému prvku elektroenergetické 

soustavy. Empirické metody ovšem vyţadují přesné záznamy o poruchách. Aby byla daná 

poruchová databáze statisticky významná, vyţaduje to většinou mít k dispozici údaje o poruchách 

za mnoho let zpět. Z analýzy těchto databázi lze pak stanovit základní spolehlivostní údaje 

jednotlivých prvků. 

Pro intenzitu poruch je moţno napsat následující vztah : 

λ =                                             (1.5.1.1) 
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N počet poruch [-]                                    

Z počet prvků příslušného typu v síti [-] 

X délka sledovaného období [rok] 

Pro intenzitu poruch vedení (za předpokladu rovnoměrného rozdělení četnosti poruch na 

jednotku délky vedení) platí : 

λ =                    (1.5.1.2) 

N počet poruch [-] 

L délka vedení příslušného typu [km] 

X délka sledovaného období [rok] 

Pro střední dobu poruchy platí :  

1

N

n

i

N
p                                 (1.5.1.3.)                       

 počet poruch prvku příslušného typu [-] 

 doba poruchy prvku příslušného typu [h] 

 

2 STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVA 

Zákon č.4582000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů(energetických zákon), který nabyl 

účinnosti dnem 1. Ledna 2001. 

Vyhláška 540/2005 Sb. O kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících sluţeb byla přijata 15. 

Prosince 2005 a nabyla platnosti dne 1. Ledna 2006. Tato vyhláška stanoví poţadovanou 

kvalitu dodávek a sluţeb souvisejících s regulovatelnými činnostmi v elektroenergetice, 

včetně výše náhrad za její nedodrţení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro 

vykazování dodrţování kvality dodávek a sluţeb.  

2.1 Základní pojmy 

a)  Poruchou – přerušení distribuce elektřiny do odběrného nebo předávajícího místa 

účastníka trhu s elektřinou po dobu delší než tři minuty, které vzniklo v důsledku narušení 

nebo poškození zařízení přenosové nebo distribuční soustavy; za poruchu není považováno 
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přerušení distribuce elektřiny konečnému zákazníkovi, jehož příčinou je jeho vlastní 

odběrné elektrické zařízení, nebo elektrická přípojka, která není ve vlastnictví provozovatele 

distribuční soustavy a není provozovatelem distribuční soustavy provozována podle § 45 

odst. 5 energetického zákona, nebo společné elektrické zařízení v nemovitosti; následná 

porucha bez příčinné souvislosti s poruchou předcházející je považována za poruchu novou. 

b) Obnovení přenosu nebo distribuce elektřiny – obnovení schopnosti přenosové nebo 

distribuční soustavy trvale přenášet nebo distribuovat do nebo z odběrného nebo 

předávajícího místa jiného účastníka trhu s elektřinou v množství a kvalitě podle 

technických norem a uzavřených smluv; obnovení přenosu nebo distribuce elektřiny se 

rozumí i stav náhradního zapojení odběrného místa nebo předávajícího místa včetně 

případného omezení množství dodávané elektřiny, který je sjednán ve smlouvě o distribuci 

elektřiny nebo ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny. 

c) Přerušením přenosu nebo distribuce elektřiny – každé poruchové, plánované nebo 

vynucené přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny po dobu delší než 3 minuty, bez 

ohledu  na příčinu vzniku přerušení. 

d) Poruchovým přerušením přenosu nebo distribuce elektřiny  

1.    Přerušením přenosu nebo distribuce elektřiny při vzniku a odstraňování poruchy 

na   zařízení provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční 

soustavy. 

2.       Přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny způsobené samočinným vypnutím 

zařízení přenosové nebo distribuční soustavy po dobu delší než 3 minuty nebo 

bezdůvodné vypnutí zařízení přenosové nebo distribuční soustavy jejím 

provozovatelem. 

3.     Beznapěťový stav v přenosové nebo distribuční soustavě, který vznikl v důsledku 

přerušení    dodávky elektřiny mimo tuto soustavu nebo u výrobce. 

e) Vynuceným přerušením distribuce elektřiny 

f) Plánované přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny – přerušením přenosu nebo 

distribuce elektřiny vzniklé v souvislosti s plánovanými pracemi při provozování, údržbě, 

rekonstrukci nebo výstavbě přenosové nebo distribuční soustavy, včetně plánovaných prací 

na odběrných elektrických zařízeních konečných zákazníků na ni připojených. 

g) Mimořádným přerušením distribuce elektřiny – všechna vynucená přerušení dodávky nebo 

distribuce elektřiny v případech stavů nouze podle §54 odst. 1 energetického zákona nebo 
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předcházení stavu nouze podle zvláštního právního předpisu, nebo jiné přerušení distribuce 

elektřiny způsobených souběhem poruch způsobených nepříznými povětrnostními 

podmínkami. 

2.2 Obecná ustanovení 

Poţadovaná kvalita dodávek a sluţeb souvisejících s regulovanými činnostmi 

v elektroenergetice a její parametry jsou vyjádřeny prostřednictvím standardů kvality a 

dodávek  a souvisejících sluţeb. 

Standarty kvality dodávek elektřiny a souvisejících sluţeb se člení na  

a) Garantované standarty přenosu nebo distribuce elektřiny a garantované standarty 

dodávek,      stanovující kvalitu přenosu nebo distribuce elektřiny, která musí být dosažena 

v každém individuálním případě. 

b) Obecný standart přenosu nebo distribuce elektřiny sloužící k porovnání výkonnosti a jejího 

časového vývoje provozovatelů distribučních soustav a, posouzení výkonnosti a jejího 

časového vývoje provozovatele přenosové soustavy. 

Za nedodrţení garantovaných standardů se podle zákona poskytuje náhrada ve výši, která 

je stanovena touto vyhláškou. 

Provozovatel distribuční soustavy poskytuje konečnému zákazníkovi  náhradu ve výši 10% 

z jeho roční platby za distribuci, stanovené podle platného cenového rozhodnutí a 

rezervované kapacity a mnoţství elektrické práce dodané v předchozím ročním účetním 

období, maximálně však  

a) 5000 Kč v sítích do 1 kV 

b) 10 000 Kč v sítích nad 1 kV do 52 kV 

c) 100 000 Kč v sítích nad 52 kV 

 

Za nedodrţení garantovaných standardů se nepovaţuje, jestliţe příslušný drţitel licence 

neprovede úkony a postupy vyţadované garantovanými standarty ve stanovených lhůtách 

z důvodu, ţe  

a) Daný účastník trhu s elektřinou ve lhůtě stanovené pro dodržení standartu  učiní projev 

vůle, ze kterého jednoznačně vyplývá požadavek provést tyto úkony a postupy ve lhůtě 

delší, než je lhůta stanovená standardem 
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b) Daný účastník trhu s elektřinou prokazatelně neposkytne součinnost nezbytnou 

k dodržení standardu  

c) Není spravedlivě možné požadovat od příslušného držitele licence dodržení standartu, 

zejména v důsledku vzniku živelných událostí nebo haváriích na zařízení přenosové nebo 

distribuční soustavy 

d) Nastal stav nouze nebo jsou prováděny činnosti bezprostředně zamezující jeho vzniku 

Ustanovení této vyhlášky o garantovaných standardech kvality přenosu nebo distribuce a 

dodávek elektřiny a souvisejících sluţeb ve vztahu ke konečnému zákazníkovi a o výši 

náhrad pro konečného zákazníka platí obdobně i ve vztahu k výrobci pokud odebírá 

elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy, a nestanoví-li tato vyhláška jinak, téţ ve 

vztahu k provozovateli lokální distribuční soustavy, pokud odebírá elektřinu pro krytí ztrát 

v jeho distribuční soustavě a pro vlastní spotřebu. 

Na základě dodrţování obecného standartu je Úřadem sledována a vyhodnocována 

spolehlivost a plynulost přenosu a distribuce elektřiny v přenosové soustavě a 

v distribučních soustavách. 

2.3 Uplatnění náhrad 

Náhradu podle této vyhlášky uplatňuje: 

- Konečný zákazník za nedodržení garantovaného standartu distribuce elektřiny u 

provozovatele distribuční soustavy, k jehož soustavě je předávací nebo odběrné místo připojeno 

- Žadatel u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, u kterého žádá o připojení 

- Dodavatel nebo dodavatel sdružené služby u provozovatele distribuční soustavy, k jehož 

soustavě je připojeno předávací nebo odběrné místo konečného zákazníka, kterému na základě 

příslušné smlouvy dodává elektřinu 

- Konečný zákazník u dodavatele nebo dodavatele sdružené služby, který na základě 

příslušné smlouvy dodává elektřinu konečnému zákazníkovi. 
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2.4 Standart obnovy přenosu nebo distribuce elektřiny při 

poruše 

Standardem obnovy distribuce elektřiny po poruše je obnova distribuce elektřiny do 

odběrného nebo předávacího místa provozovatele lokální distribuční soustavy nebo 

konečného zákazníka po vzniku  poruchy a to ve lhůtě do: 

a) 18 hodin v síti distribuční soustavy s napěťovou úrovní do 1 kV 

b) 12 hodin v sítích distribuční soustavy s napěťovou úrovní nad 1 kV 

Lhůta počíná okamţikem, kdy se provozovatel distribuční soustavy dozvěděl o 

vzniku poruchy na příslušné napěťové hladině nebo kdy vznik poruchy zjistil nebo 

objektivně mohl zjistit 

Za nedodrţení standardu obnovy distribuce elektřiny po poruše poskytuje 

provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi náhradu ve výši 10 % z jeho 

roční platby za distribuci, stanovené podle platného cenového rozhodnutí a rezervované 

kapacity a mnoţství elektrické práce dodané v předchozím ročním účetním období, 

maximálně však  

a)  5000 Kč v sítích do 1 kV 

b) 10 000 Kč v sítích nad 1 kV do 52 kV 

c) 100 000 Kč v sítích nad 52 kV 

2.5 Standart plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny 

 Standardem plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny je přenos nebo distribuce 

elektřiny splňující hodnoty ukazatelů přenosu nebo distribuce elektřiny 

Ukazatele přenosu nebo distribuce elektřiny jsou 

a)   u provozovatele distribuční soustavy 

1. četnost  přerušení distribuce elektřiny daná počtem přerušení distribuce elektřiny 

za kalendářní        rok; četnost přerušení se udává ve tvaru přerušení/rok/zákazník, 

      2. souhrnná doba trvání všech přerušení distribuce elektřiny v minutách za 

kalendářní rok; souhrnná doba se uvádí ve tvaru minuta/rok/zákazník 
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3. průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny v minutách za 

kalendářní rok; průměrná doba trvání se uvádí ve tvaru minuta/přerušení, 

b)  u provozovatele přenosové soustavy  

1. průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v minutách za 

kalendářní rok, 

2. průměrný počet přerušení přenosu elektřiny vztaţený na jeden transformátor, 

s výjimkou vazebních transformátorů 400/220 kV. 

Hodnoty ukazatelů standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny na 

kalendářní rok dopředu zveřejní Úřad v Energetickém regulačním věstníku a způsobem 

umoţňujícím dálkový přístup nejpozději do 30. Listopadu předcházejícího roku. 

2.6 Vykazování dodrţované úrovně kvality přenosu nebo 

distribuce elektřiny 

Provozovatel distribuční soustavy vykazuje dodrţování standardu plynulosti přenosu 

nebo distribuce a zveřejňuje dosahovanou úroveň distribuce elektřiny. Od 1.Ledna 2007, 

kdy důsledky přerušení nebo omezení distribuce elektřiny se vztahují na počet konečných 

zákazníků, kterých se přerušení nebo omezení distribuce elektřiny týká. 

Provozovatel  distribuční soustavy dále sleduje všechna přerušení distribuce elektřiny 

v jím provozované distribuční soustavě, porovnává je s hodnotami za předcházející 

kalendářní rok a výsledky tohoto porovnání předkládá Úřadu. 

Provozovatel přenosové soustavy vykazuje dodrţování standartu plynulosti přenosu 

nebo distribuce elektřiny a zveřejňuje dosahovanou úroveň kvality přenosu elektřiny. 

2.7 Zveřejňování dosahované úrovně kvality přenosu nebo 

distribuce elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících 

sluţeb 

Drţitel licence odpovědný za dodrţování standardů zpracuje do 31. Března 

následujícího kalendářního roku souhrnnou zprávu o: 
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a)     dosaţené úrovni dodrţování standardu plynulosti přenosu nebo distribuce 

elektřiny v části týkající se distribuce elektřiny za předchozí kalendářní rok, včetně 

porovnání s předcházejícím kalendářním rokem, jde-li o provozovatele přenosové 

soustavy, 

b)    poţadované a dosaţené úrovni dodrţování standardu plynulosti přenosu nebo 

distribuce elektřiny v části týkajících se přenosu elektřiny za předchozí kalendářní 

rok, včetně porovnání s předcházejícím kalendářním rokem, jde-li o provozovatele 

přenosové soustavy, a 

c)        dosaţené úrovni dodrţování ostatních standardů za předchozí kalendářní rok 

týkajících se jeho činnosti. 

Provozovatel distribuční soustavy, k jehoţ soustavě je je připojeno více neţ 90000 

odběrných míst  konečných zákazníků, zpracovává měsíční zprávu o dodrţování standardů 

přenosu nebo distribuce elektřiny a souvisejících sluţeb. Dodavatel, který je součástí 

vertikálně integrovaného podnikatele společně s provozovatelem distribuční soustavy 

podle předchozí věty, zpracovává měsíční zprávu o dodrţování standardů dodávek a 

souvisejících sluţeb. Drţitelé licencí předkládají tyto měsíční zprávy Úřadu v elektronické 

podobě vţdy do desátého dne následujícího měsíce. 

Drţitel licence zveřejní zprávy v termínu, který je dán touto vyhláškou způsobem 

umoţňující dálkový přístup a na poţádání konečného zákazníka mu ji zašle nebo ji dá 

k dispozici v sídle drţitele licence, je.li drţitelem licence fyzická osoba. Ve stejném 

termínu zašle vyhotovení zprávy Úřadu. 

2.8 Pravidla provozování distribučních soustav 

V této kapitole jsou uvedeny pravidla a časy se kterými jsem pracoval v této části. 

Všechny jsou uvedeny v PPDS. 

Napětí sítě, napětí zařízení, příčina události (číselník příloha č.1). 

Časy událostí: 

      Datum a čas začátku události 

      Datum a čas konce události 

Metodika výpočtu ukazatelů spolehlivosti zařízení a prvků je uvedena v kapitole 1.4.1. 

 



Analýza spolehlivosti prvků distribuční sítě                                       Bakalářská práce 

VŠB – TU Ostrava  23 

 

 

3 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU KONKRÉTNÍCH DAT 

 Údaje o poruchách pouţité v této bakalářské práci jsem čerpal z https://epe.vsb.cz/ecs-

beta/. Na tyto stránky jsem od vedoucího bakalářské práce dostal uţivatelské jméno a heslo. 

Přístup na tyto stránky kde jsou údaje od jednotlivých poruchách mají uţivatelé, kteří mají 

uţivatelské jméno a přístupové heslo. 

Tato databáze je spravována na vědeckém pracovišti VŠB – TUO Ostrava na katedře 

Elekroenergetiky.  Údaje o poruchách do této databáze poskytují z České Republiky 

společnosti ČEZ a.s. a PRE a.s, ze Slovenska společnost ZSE a.s.. 

V této práci jsem pouţil k výpočtům spolehlivosti data od REAS uvedených v tabulce 

č.3, kromě REAS 2. 

 

           Tab. č.3.1 Časové údaje o poskytování dat jednotlivými REAS 

 

 REAS2 REAS3 REAS4 REAS5 REAS7 REAS8 REAS10 REAS11 

2000 - - - 1. - 12. - - 1. - 12. 1. - 12. 

2001 1. - 12. - 1. - 12. 1. - 12. - 1. - 12. 1. - 12.   1. - 12. 

2002 1. - 12. - 1. - 12. 1. - 12. - 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 

2003 1. - 12. - 1. - 12. 1. - 12. - 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 

2004 1. - 12. - 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 

2005 - - 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 

2006 - 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 

2007 - 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 

2008 - 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 

2009 - 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 1. - 12. 

 

3.1. Popis sběru dat 

Problematikou spolehlivosti se v koncem 90. let minulého století začala zabývat 

odborná skupina při ČK CIRED. Na zasedání této pracovní skupiny se pak začala tvořit  

společná metodika sledování poruch a výpadků dodávky. V roce 1999 byla vytvořena 

konečná verze metodiky a později byla převzata  s menšími úpravami do Pravidel 

provozování distribučních soustav (PPDS). Bylo učiněno rozhodnutí, ţe REAS budou 

https://epe.vsb.cz/ecs-beta/
https://epe.vsb.cz/ecs-beta/
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jednotně sledovat globální ukazatele spolehlivosti a dále spolehlivost vybraných prvků. 

Data nezbytná pro analýzu prvkové spolehlivosti a globálních ukazatelů se budou 

shromaţďovat centrálně na vědeckém pracovišti katedry elektroenergetiky VŠB – TU 

Ostrava, kde se bude rovněţ zpracovávat prvková spolehlivost. 

Data o poruchách a výpadcích dodávky jsou dodávána z jedenácti REAS . Spolehlivost prvků 

je prozatím vyhodnocovat u sedmi z nich. Struktury databází od jednotlivých REAS se mezi 

sebou navzájem liší, je tedy nutno pro kaţdou společnost zvolit rozdílný způsob transformace 

do jednotné podoby (tab. 3.1.1), aby bylo moţné společné vyhodnocování. 

Velká část jednotné databáze je plněna údaji z 13 číselníků vycházejících z PPDS. 

Pro Transformaci dat jednotlivých REAS byly vytvořeny slovníky tak, aby překlady 

odpovídaly těmto jednotným číselníkům. Význam pouţívaných číselníků v této bakalářské 

práci je uveden v příloze č.1. Kompletní číselníky jsou v PPDS. 

                                        Tabulka 3.1.1: Jednotná hlavička dat  

 

 

 

4 VÝVOJ SPOLEHLIVOSTNÍCH PARAMETRŮ VE 

SROVNÁNÍ S METODIKOU ČEZ 22/80 

Hlavním úkolem sledování událostí v distribuční soustavě je zajištění spolehlivé 

dodávky elektrické energie odběratelů v souladu se síťovým kodexem distribučních sítí. 

Míra spolehlivosti se dá zjišťovat  z databází událostí pomocí globálních ukazatelů 

spolehlivosti dodávky a nebo spolehlivostních ukazatelů jednotlivých prvků. 

Sledování poruch a výpadků přenosu a rozvodu elektrické energie je nezbytné pro 

určení spolehlivosti prvků sítě.. Veliký význam má spojení databází několika Regionálních 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REAS
Číslo 

události

Typ

události
Rozvodna

Napájecí

oblast
Druh sítě

Napětí

sítě

Napětí

zařízení

Číslo původní

události

Příčina

události

c_01.xls c_02.xls c_03.xls c_05.xls c_04.xls c_04.xls c_06.xls

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Druh

zařízení

Poškozené 

zařízení

Typ poškozeného 

zařízení
Množství

Druh

zkratu
Výrobce

Rok

výroby
T0 T1 T2

c_07.xls c_08.xls c_10.xls c_09.xls c_11.xls rrrr dd.mm.rrrr h:m dd.mm.rrrr h:m dd.mm.rrrr h:m

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T3 T4 TZ P1 P2 D1 D2 Z1 Z2 LxT
Druh 

poruchy

dd.mm.rrrr h:m dd.mm.rrrr h:m dd.mm.rrrr h:m kVA kVA c_13.xls
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energetických akciových společností (REAS) do celkové databáze, která je neustále 

rozšiřována a doplňována. Vzniká tak staticky významnější soubor dat, který lépe a 

rychleji vystihuje skutečný stav zařízení sítě. 

4.1 Poučení z historie 

 Výpočet spolehlivosti se začal nejdříve pouţívat v oblasti vojenské techniky. V této 

oblasti je teorie spolehlivosti nejlépe propracována. 

Výzkum spolehlivosti elektrizační soustavy začal ve 40. letech minulého století v USA, 

později v bývalém SSSR a Velké Británii. Od 50. let se provádí ve všech vyspělých státech 

světa. 

V bývalém Československu se začíná o spolehlivosti elektroenergetické soustavy aţ 

v průběhu 60. let minulého století. Přelomen ve sledování spolehlivosti byl rok 1974 kdy 

vyšla „Provozně technická pravidla ČEZ a SEP 2/74“. Tato pravidla sjednotila sledování 

poruch a výpadků sledování poruch , výpadků a porušených prvků pro všechny rozvodné 

závody v celém Československu. Pro Českou republiku spravoval tuto databázi ORGREZ. 

Technická stránka databáze byla zpoplatněna v době jejího vzniku, jednotlivé údaje 

vyplňovali pracovníci ručně do jednotlivých formulářů podle jednotných číselníků. 

Celková databáze pak byla ukládána ve formě textových souborů. Bohuţel s rokem 1990 a 

společenskými změnami tato databáze přestala být plněna. Jednotlivé rozvodné podniky 

(později akciové společnosti) získaly samostatnost a od 90. let minulého století začaly 

zavádět vlastní systémy sledování spolehlivosti. Společná databáze nadále nebyla tvořena.  

V roce 1997 se problematikou spolehlivosti začala zabývat odborná skupina při ČK 

CIRED. Na prvním zasedání se probíraly otázky metodik výpočtu spolehlivosti. Ozývali se 

zástupci jednotlivých REAS ohledně nové databáze poruch a výpadků dodávky 

elektroenergetické soustavě.  

Na dalším zasedáních této skupiny se pak začala tvořit společná metodika sledování 

poruch a výpadků dodávky. V roce 1999 byla vytvořena konečná verze této metodiky a 

předána zástupcům jednotlivých REAS. 

Na poradě technických ředitelů REAS bylo rozhodnuto, ţe REAS budou jednotně 

sledovat globální ukazatele spolehlivosti a dále spolehlivost vybraných prvků. Data pro 
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analýzu prvkové spolehlivosti budou shromaţdovat centrálně na vědeckém pracovišti 

katedry elektroenergetiky VŠB – TU Ostrava, kde se bude rovněţ zpracovávat prvková 

spolehlivost. Globální ukazatele spolehlivosti pak budou zpracovávat pracoviště EGC 

České Budějovice. Data budou předáván a zpracovávána na základě hospodářských smluv 

od roku 2000. 

4.1.1 Vývoj spolehlivostních ukazatelů 

Na obr. č. 4.1.1.1 je vývoj intenzity poruch za období 2000 – 2009 pro vodič 22kV. 

Výsledky intenzity poruch jsou na 100 km. V prvních letech byla intenzita nejvyšší. 

Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2002 ( 5,457 ). Nejniţší hodnoty bylo dosaţeno 

v roce 2008 (1,204 ). Průměrná intenzita poruch za uvedené období je 3,018 . 

Vývoj tohoto spolehlivostního ukazatele byl proveden výpočtem pro REAS uvedené 

v kapitole 3. 

 

 

 
 

                 Obr. č. 4.1.1.1 Vývoj Intenzity poruch za období 2000 – 2009 pro vodič 22kV 
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Na obr.č.4.1.1.2 je vývoj střední doby poruchy za období 2000 – 2009 pro vodič 22kV. 

Nejmenší střední doba trvání poruchy byla v roce 2000 (2,11 h). Nejvyšší střední doba 

trvání byla v roce 2008 (8,495 h). Střední doba trvání pro uvedené období  REAS uvedené 

v kapitole 3 je 4,163 h. Střední doba trvání poruchy se postupně za uvedené období 

zvětšila. Můţe to být zapříčiněno, ţe ke konci období přispívali všechny REAS údaje o 

poruchách do společné databáze. 

  

Obr. č. 4.1.1.2 Vývoj střední doby trvání poruchy  za období 2000 – 2009 pro vodič 22kV 

4.2 Metodika výpočtu spolehlivosti dle směrnice ČEZ 22/80 

 Tato metodika je vlastně aplikací základní metodiky spolehlivostních schémat, která je 

důsledně aplikována na elektroenergetické systémy. Oproti klasické metodice 

spolehlivostních schémat má tato metodika následující výhody: 

- uvaţuje údrţbové prostoje 

- umoţňuje do výpočtu zahrnout i manipulace, uvaţuje tedy s tvz. studenými rezervami 

Nevýhodou je, ţe tato metodika nezahrnuje koordinaci údrţby. 

Při výpočtu se uvaţují tyto provozní stavy: 
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- provoz 

- poruchový prostoj  

- údrţbový prostoj 

- technologický prostoj 

Předpoklady a zjednodušení, které tato metodika vyuţívá: 

- neuvaţuje se vliv počasí na intenzitu poruch a oprav  

- uvaţuje se exponenciální rozdělení distribuční funkce dob poruch a oprav pro všechny 

prvky elektrické sítě 

- vychází se z průměrných údajů 

Metodika umoţňuje výpočet spolehlivosti prakticky všech druhů elektrických sítí. 

Základem této výpočtové metody spolehlivosti je řešení dílčích spolehlivostních 

zapojení dvou prvků. Definována jsou tři zapojení: 

- sériová zapojení 

- paralelní zapojení (horká rezerva) 

- paralelní zapojení s manipulací (studená rezerva) 

4.2.1 Parametry podle ČEZ 22/80 

        Vstupní spolehlivostní parametry jednotlivých prvků spolehlivostního schématu: 

P ... intenzita poruch    (rok
-1

) 

P ... střední doba poruchového prostoje (h) 

U ... intenzita údrţby    (rok
-1

) 

U ... střední doba údrţbového prostoje (h) 

V tabulce 4.2.1.1. jsou uvedeny spolehlivostní údaje, které vycházejí z přílohy vyhlášky 

22/80 ČEZ. Tyto údaje jsou jiţ zastaralé a je nutno je aktualizovat. 

Při poţití vstupních spolehlivostních údajů z tab. 4.2.1.1 je nutno ovšem brát v úvahu 

fakt, ţe prom kabelové vedení vycházejí z předpokladu, ţe kabely jsou zakopány v zemi. 

Při likvidaci poruch se předpokládají výkopové práce. Tyto údaje nelze pouţít pro kabely, 

které jsou uloţeny v koridorech na kabelových lávkách.     
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                              Tabulka 4.2.1.1: Vstupní spolehlivostní hodnoty podle 22/80 ČEZ 

prvek napětí (kV) P (rok-1) P (h) U (rok-1) U (h) 

transformátor 400/220 
400/110 
220/110 
110/vn 
vn/nn 

0,04 
0,1 

0,02 
0,04 
0,03 

300 
6500 

30 
1300 
2500 

1 
1 
1 
1 
1 

360 (120) 
240 

360 (120) 
120 
60 

venkovní 
vedení 

400 
220 
110 
22 

1,6/100 km 
2,3 
5,2 

14,0 

7 
6 

3,5 
3 

1 
1 
1 
1 

1,7 / km 
2 
4 
2 

kabelové vedení 110 
22 

2/100 km 
14,5 

50 
215 

0 
0 

0 
0 

vypínač 
(vývod) 

400 
220 
110 
22 

0,015 
0,012 
0,010 
0,015 

250 
150 
100 
30 

1 
1 
1 
1 

360 (36) 
120 (36) 
60 (30) 

16 - skříň 
10 - kobka 

 

Pozn.:   Údaj v závorce u transformátorů platí, je-li k dispozici náhradní jednotka. 

              Údaj v závorce u vypínačů platí, je-li pomocná přípojnice. 

Tabulka udává spolehlivostní parametry prvků podle směrnice ČEZ. Jedná se vlastně o 

jediný dostupný soubor vstupních spolehlivostních údajů. Udávají se zde totoţné spolehlivostní 

údaje pro vypínač a vývod, protoţe vypínač je nejdůleţitějším prvkem rozvodny z hlediska 

spolehlivosti, tedy z největší části určuje spolehlivost vývodu. 

Tyto údaje platily v rámci celého ČEZ bez přihlédnutí ke specifickým podmínkám kaţdého 

rozvodného energetického podniku. S pouţitím znalostí o systému databáze poruch je ovšem 

moţno tyto spolehlivostní údaje upřesnit a rozdělit podle libovolných pravidel. 

Je nutno si uvědomit, ţe hodnoty uvedené v tabulce jsou z roku 1980, jsou tedy značně zastaralé. 

Od roku 1990 se do distribučních sítí začaly montovat prvky od výrobců, kteří do tohoto roku 

v podstatě neměli přístup na náš trh. Je tedy nutno tuto tabulku inovovat a to je moţné pouze 

sledováním poruch v distribučních sítích celé České republiky. Bude-li kaţdý REAS vycházet 

pouze z vlastních údajů, nedosáhne u většiny prvků statisticky významné databáze dříve neţ 

v horizontu 50 – 70 let. Při společné databázi mohou být první výsledky jiţ v horizontu 10 – 15 let. 
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4.3 Nové spolehlivostní parametry v porovnání s metodikou 

ČEZ22/80 

Údaje z metodiky ČEZ 22/80 jsem nahradil novou databází. Výsledky nové databáze 

jsou v tabulce 4.3.1.Novou databázi spolehlivosti jsem zpracoval pro stejné prvky, které 

jsou v metodice ČEZ 22/80.Všechny výsledky nové databáze jsou zaokrouhleny na tři 

desetinná místa. Nová databáze je zpracována za období 2000 aţ 2009. Měla by mít 

dostatečnou statickou významnost ( při společné databázi se předpokládá statická 

významnost po deseti letech),  jelikoţ se jedná o výsledky za období deseti let.Téměř u 

většiny prvků došlo ke sníţení intenzity poruch a jejích střední doby trvání. U prvků 

Transformátor 110kV/ vn a Vypínače výkonového 110kV je vetší intenzita poruch. U 

vodiče napěťové hladiny je vetší střední doba trvání poruchy. Je to dáno tím, ţe v současné 

době jsou na trhu nové technologie a jiní výrobci neţ byly v době vytváření metodiky ČEZ 

22/80.  

         Tabulka 4.3.1 Nové spolehlivostní údaje v porovnání z ČEZ 22/80    

Poškozené zařízení 
 ČEZ Nová databáze 

22/80 2000 – 2009 

Kabel 22 kV 
λ ( ) 14,5/100km 3,018/100km 

τ  (h) 215 4,163 

Vodič 22 kV 
λ ( ) 14/100km 3,018/100km 

τ  (h) 3 2,956 

Vodič 110 kV 
λ ( ) 5,2/100km 0,37/100km 

τ  (h) 3,5 3,992 

Transformátor vn / nn 
λ ( ) 0,03 0,007 

τ  (h) 2500 4,134 

Transformátor 110 kV / vn 
λ ( ) 0,04 0,059 

τ  (h) 1300 0,48 

Vypínač výkonový 22 kV 
λ ( ) 0,015 0,007 

τ  (h) 30 18,993 

Vypínač výkonový 110 kV 
λ ( ) 0,01 0,015 

τ  (h) 100 50,74 
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Jedná se o výsledky za posledních deset let. Tato databáze by měla mít jiţ 

dostatečnou statickou významnost. Předpokládá se totiţ, ţe statické= významnosti lze 

dosáhnou zhruba po deseti letech společného plnění. 

V tab.4.3.2 je příklad výsledků databáze pro REAS uvedené v kapitole 3 pro vodič 

22 kV/100km za období 2000 – 2009. Největší intenzita poruch byla u REAS 5 ( 10,575 

) a nejmenší u REAS 4 ( 0,366  ). Největší střední doba trvání poruchy byla u REAS 

8 ( 8,729 h ) a nejmenší u REAS 3 ( 2,334 ). 

 

Tab. č. 4.3.2 příklad výsledků databáze pro vodič 22 kV za období 2000 - 2009 

 REAS REAS3 REAS4 REAS5 REAS7 REAS8 REAS10 REAS11 

λ 

( ) 
3,018 3,334 0,366 10,575 1,505 2,218 1,766 0,718 

τ  (h) 4,034 2,334 5,697 2,956 5,242 8,729 7,832 8,461 

 

 

5 ANALÝZA DLOUHO TRVAJÍCÍCH VÝPADKŮ NA TYTO 

PARAMETRY 

V kapitole 5.1. je provedena analýza výpadků trvajících do jednoho měsíce. V tomto 

případě jsem čas délky trvání nastavil v aplikaci uvedené v kapitole 3 na dobu trvání 

poruchy od tří minut do jednoho měsíce. V kapitole 5.2 je provedena analýza poruch 

trvajících od tří minut do jednoho roku. Analýzy jsou provedeny pro vodič 22 kV pro 

REAS uvedené v kapitole 3. 

5.1 Analýza výpadků s délkou trvání do jednoho měsíce 

 Na obr. č.5.1.1 jsou výsledky databáze intenzity poruch trvající do jednoho měsíce u prvku 

vodič 22 kV. Výsledky jsou za období 2000 – 2009. Největší intenzita poruch byla u REAS 5 ( 

10,575 ). Nejmenší intenzita poruch byla u REAS 4 (0,366 ). U všech REAS byla 

průměrná hodnota intenzity poruch 3,018 . Výsledek intenzity poruch je pro vodič 22kV na 

100km. 
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    Obr.č.5.1.1 Intenzita poruch pro vodič 22kV s délkou trání poruchy do jednoho měsíce 

 

Na obr. č.5.1.2 jsou výsledky databáze střední doby trvání poruchy trvající do jednoho 

měsíce u prvku vodič 22 kV. Výsledky jsou za období 2000 – 2009. Největší střední doba trvání 

poruchy byla  u REAS 8 ( 8,728 h). Nejmenší střední doba trvání poruch  byla u REAS 3 

(2,335 h). U všech REAS byla průměrná střední doba trvání poruchy 4,163 h.  

 

 

      Obr. č.5.1.2 Střední doba poruchy pro vodič 22 kV s délkou trvání do jednoho měsíce 
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5.2 Analýza výpadků trvajících déle neţ měsíc 

Na obr. č.5.2.1 jsou výsledky databáze intenzity poruch trvající déle neţ jeden měsíc u prvku 

vodič 22 kV. Výsledky jsou za období 2000 – 2009. Největší intenzita poruch byla u REAS 5 ( 

10,575 ). Nejmenší intenzita poruch byla u REAS 4 (0,366 ). U všech REAS byla 

průměrná hodnota intenzity poruch 3,025 . Výsledek intenzity poruch je pro vodič 22kV na 

100km. 

 

 

 
 
 Obr.č.5.2.1 Intenzita poruch pro vodič 22kV s délkou trání poruchy déle než jeden měsíc 

 
Na obr. č.5.2.2 jsou výsledky databáze střední doby trvání poruchy trvající do jednoho 

měsíce u prvku vodič 22 kV. Výsledky jsou za období 2000 – 2009. Největší střední doba trvání 

poruchy byla  u REAS 8 ( 666,698 h). Nejmenší střední doba trvání poruch  byla u REAS 3 

(2,335 h). U všech REAS byla průměrná střední doba trvání poruchy 19,725 h.  
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      Obr. č.5.2.2 Střední doba poruchy pro vodič 22 kV s délkou trvání déle než jeden měsíc 

 

Z analýz v kapitolách 5.1 a 5.2 vyplývá, ţe změna nastala jen u REAS 8 intenzita 

poruch se zvýšila z 2,218  na 2,484  a střední doba poruchy z 8,729 h na 666, 698 

h. U ostatních REAS zůstaly hodnoty stejné. 

 

6 ANALÝZA PŘÍČIN PORUCH 

Jednotlivé příčiny události jsou rozděleny podle číselníku c_06.xls uvedeného v příloze č.1. 

V kapitole 6.1. je provedena analýza všeobecných příčin události, V kapitolách 6.2. aţ 6.4. jsou 

provedeny podrobnější analýzy těchto událostí. Všechny analýzy uvedené v kapitolách 6.1 aţ 6.4 

jsou provedeny za období 2000 aţ 2009 u REAS uvedených v kapitole 3 tab.3.1. 

6.1 Příčiny podle vzniku události 

Výsledek analýzy je na obrázku č.6.1.1. z analýzy vyplývá, ţe k nejvíce poruchám 

dochází při provozu a údrţbě. Těchto poruch bylo za uvedené období 62239 (téměř 52%). 

Nejméně poruch bylo způsobeno vynuceným vypnutím (0,05%). Na uvedeném obrázku je 
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procentuální vyjádření jednotlivých příčin.Počet jednotlivých příčin je uveden v příloze 

č.2.  

                                                                                                                                             

 

                                      Obr. 6.1.1 Rozdělení příčin podle vzniku 

6.2 Analýza příčin před započetím provozu 

Na obr. č. 6.2.1 je výsledek analýzy. Z obrázku je vidět, ţe k nejvíce chybám dochází výrobě 

(43%).K nejmenšímu počtu chyb dochází při seřizování a přípravě provozu (10%) a u ostatních 

příčin (5%). Přesný počet jednotlivých příčin poruch je uveden v příloze č.2. 
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                                      Obr.č.6.2.1 Příčiny před započetím provozu 

 

6.3 Analýza příčin daných provozem a údrţbou 

Výsledek analýzy je uveden na obr. č.6.3.1. Je z něj vidět, ţe k nejvíce poruchám dochází 

doţitím nebo opotřebením prvku (56%). K nejméně poruchám dochází v případě nesprávné údrţby. 

Těchto příčin bylo 82 ( 0,06%). Podrobný počet příčin události je uveden v příloze č.2. 

 

 

                                  Obr. č. 6.3.1 Příčiny dané provozem a údržbou 
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6.4 Analýza cizích vlivů na poruchy 

Z výsledku analýzy, který je uveden na obr.č. 6.4.1 je vidět, ţe nejvíce poruch vzniká 

přírodními vlivy (48%). Další jsou vlivy okolí a prostředí (22%), zásah cizích osob (13%), 

abnormality elektrizační soustavy (9%) a ostachními vlivy (8%). Podrobný počet poruch je uveden 

v příloze č. 2 

 

. 

 

                                            Obr. č. 6.4.1 cizí vlivy na poruchy 
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ZÁVĚR 

Hlavní cílem bylo popsat spolehlivost v elektroenergetice. Byla rozebrána teorie 

spolehlivosti a teorie výpočtu. Při výpočtech byla pouţita empirická spolehlivost ze zadaných 

dat.Tyto výpočty byly srovnány s metodikou ČEZ 22/80. Metodika ČEZ 22/80 byla vytvořena 

v roce 1980 a proto jsou v ní údaje značně zastaralé. Nové výpočty byly provedeny za období 

poledních deset let. Tyto výsledky by měli mít dostatečnou statickou významnost.  

Provedl jsem analýzy dlouhodobých příčin a analýzy příčin události pro jednotlivé prvky. 

Provedené analýzy mají dostatečnou statickou významnost, jelikoţ jsou zpracovány za posledních 

deset let. Z výsledků vyplývá, u kterých REAS dochází vlivu dlouhodobých příčin a jaké jsou 

nejčastější příčiny poruchy. 

Z výsledků příčin poruch lze zjistit jaké jsou nejčastější příčiny a můţeme jim v do budoucna 

předcházet. 

Je důleţité,aby jednotlivý REAS dodávali data o poruchách do společné databáze. Pokud by 

jednotlivý REAS zpracovávali samostatné databáze dosáhlo by se výsledku statické významnosti 

nejdříve po padesáti letech. Při společné databázi, lze tohoto výsledku dosáhnout jiţ po deseti 

letech. 
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