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Abstrakt 

 

Cílem této bakalářské práce je shrnout informace o provozu a údržbě elektrických zařízení 

rozvoden 110/22 kV.  

 

Nejprve popisuji fungování těchto rozvoden jako celku, kde poukazuji zejména na zařízení, které 

jsou nejdůležitější z hlediska spolehlivosti, bezobslužného bezporuchového provozu  

a nepřerušitelné dodávky elektrické energie spotřebitelům. Pak následují praktické poznatky 

vycházející z vlastních zkušeností a pracovních postupů z údržby na těchto jednotlivých zařízení, 

které zároveň mohou sloužit jako zpětná vazba provozovateli. Při této analytické části jsem čerpal 

z  materiálů, které mi dala k dispozici společnost ČEZ Distribuční služby, a. s. a z vlastních 

zkušeností z provozu na těchto rozvodnách. 
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Abstract 

 

The aim of this bachelor thesis is to summarize information on operation and maintenance of the 

electric devices of 110/22 kV distribution points. 

First of all, I describe general functioning of the distribution points, where I point out to the devices 

which are the most important in the light of reliable, unmanned, and trouble-free operation, and 

uninterruptible supplies of electric energy to consumers. Then, the bachelor thesis includes 

practical pieces of knowledge resulting from my own experience and procedures of maintenance of 

the individual devices which may at the same time serve as a feedback to the operator. I have 

drawn information for this analytical part from the materials provided by the company ČEZ 

Distribuční služby, a.s. and from my own experience in the operation of distribution points. 
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Seznam symbolů a zkratek 

 

 

A  Ampér 

AC  Anglická zkratka pro střídavý proud (Alternating current)  

BYPASS Anglický výraz, např. pro přemostění nebo obtok zařízení 

ČDS  Česká energetická společnost ČEZ Distribuční služby, s. r. o. 

ČEZ  Česká energetická společnost ČEZ, a. s. 

DC  Anglická zkratka pro stejnosměrný proud (Direct  current) 

IT, TT Druh zapojení sítě nebo soustavy 

kV  kilovolt 

OZ  Opětné zapnutí 

PC  Osobní počítač 

PTN  Přístrojový transformátor napětí 

PTP  Přístrojový transformátor proudu 

REAS  Regionální energetické společnosti 

ŘPÚ  Řád preventivní údržby 

SCADA Anglická zkratka pro dispečerské řízení a sběr dat (Supervisory Control and Data 

Acquisition) 

SF6  Fluorid sírový 

UPS  Anglická zkratka pro záložní napájecí zdroj (Uninterruptible Power Supply) 

VN   Vysoké napětí 

VVN  Velmi vysoké napětí 

ZRP  Zvláštní režim provozu  
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Úvod 

 

Ve vyspělých ekonomikách patří energetika mezi ta odvětví, která do značné míry předurčují jejich 

další rozvoj. Energetika má vliv na všechny sektory ekonomiky, ovlivňuje jejich 

konkurenceschopnost a sociální prostředí státu. Pro energetickou politiku byla dříve specifická 

existence přirozeného monopolu. V posledních letech se však projevuje liberalizace trhu 

s energiemi. 

 

Spotřeba elektrické energie se každým rokem zvětšuje a s ní také požadavky na spolehlivost její 

dodávky a kvalitu. To si vynucuje soustavné zdokonalování techniky rozvodu elektrické energie. 

Posláním energetiky je totiž zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou 

dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky České republiky a současně zabezpečit 

nepřerušovanou dodávku energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování 

nejdůležitějších složek infrastruktury státu a zajištění šance obyvatelstva na přežití v krizových 

situacích a následnou obnovu jejích standardních funkcí. [7] 

 

Správné a bezporuchové fungování zařízení na elektrických stanicích v napěťové hladině  

110/22 kV se na tomto významně podílí. Proto se v této bakalářské práci zabývám jejich údržbou  

a provozem, kde mimo jiné vycházím také z vlastních poznatků a zkušeností z desetileté praxe   

s těmito zařízeními. Tato práce bude sloužit nejen pro dobré a snadné pochopení fungování všech 

rozvodných zařízení jako celku na těchto rozvodnách, ale také jako zpětná vazba zkušeností 

z provozu při odstraňování závad a údržbě těchto zařízení. Součástí je uvedení nejčastěji 

používaných elektrických přístrojů s jejich přímým srovnáním vlastností v provozu, s nastíněním 

jejich nejčastějších poruch, se kterými jsem se při této praxi setkal. Zmiňuji také rizika, která při 

těchto pracích vznikají, převážně při ohrožení elektrickým proudem z vysokého napětí.  
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1 Popis elektrických stanic 110/22 kV a jejich zařízení 

 

Dobře fungující elektrizační soustava, která zabezpečí správný a spolehlivě fungující provoz,  

je tvořena několika částmi, které mají odlišnou funkci. Elektrárny, ať už jaderné, tepelné, vodní, 

z obnovitelných zdrojů, zastupují výrobní část. Další částí jsou rozvodné a přenosové soustavy, 

které zastupují elektrické stanice a vedení několika napěťových hladin. Obrovské elektrické 

výkony se totiž přenášejí na velké vzdálenosti, a aby tento přenos byl hospodárný, musí  

se jmenovité napětí generátoru transformovat na velmi vysoké napětí. Přenosové soustavy slouží 

k přenosu velkých výkonů mezi hlavními uzly elektrizační soustavy. Z hlediska hladiny napětí 

řadíme mezi přenosové soustavy vedení 400 kV, 220 kV a částečně 110 kV. Zdroje (elektrárny) 

jsou buď přímo zapojeny do soustav 400 kV nebo 220 kV, popřípadě do 110 kV, které pracují  

do přenosových soustav přes zvyšovací transformátory. Přenosové části vedení s napětím 220 kV  

u nás už nebudou dále rozvíjeny. Místa, které představují elektrický uzel, ve kterém jsou 

soustředěna zařízení na připojování zdrojů (generátorů, transformátorů, přívodních vedení)  

a různých vývodů (venkovních nebo kabelových) ke spotřebitelům elektrické energie, nazýváme 

rozvodny. Jsou to základní zařízení elektrizačních soustav, které mají za úkol rozdělit elektrickou 

energii z napájeného uzlu do jednotlivých skupin nebo oblastí spotřebičů, popřípadě k jednotlivým 

spotřebičům. Veřejné rozvodné soustavy slouží k napájení oblastí terciální sféry (občanská 

vybavenost, byty) a jsou z nich napájeny i rozvodné sítě průmyslové, dopravní nebo zemědělské 

(viz Příloha č. 1 - Struktura elektrizační soustavy). Místo, kde jsou soustředěny rozvodny 

s příslušnými transformátory na dvě nebo několik různých napětí, nazýváme transformovna.  

 

Transformovny patří mezi nejdůležitější a nejsložitější části elektrizační soustavy. Plní funkci 

transformace elektrické energie na jinou napěťovou hladinu o stejné frekvenci. Přívodními linkami 

je elektrická energie přivedena přes odpojovače a spínače na přípojnice primárního rozvodného 

zařízení, kde je přivedena na primární svorky transformátoru. Zde se energie transformuje na nižší 

hladinu napětí a přivádí se opět přes spínače na sekundární sběrnici (přípojnici), kde se rozvede 

přes další odpojovače a spínače na vývodové linky o určitém napětí. Tyto transformovny můžeme 

rozdělit dle různých kategorií. V prvé řadě je dělíme dle hladiny použitého napětí ZVN/NN   

(400 kV/110 kV, 220 kV/110 kV), VVN/VN (110 kV/35 kV, 110 kV/22 kV) a VN/VN 

(35 kV/10 kV, 22 kV/6 kV). Máme i elektrické stanice o více napěťových hladinách, například 

220kV/110kV/22kV. Rozvodny a transformovny jsou nejčastěji v jednom objektu a nazývají  

se elektrické stanice. V samotné technické praxi však tyto elektrické stanice neoznačujeme jinak, 

než obecným označením rozvodna a to například jak v technické dokumentaci, tak při komunikaci 

s dispečery, atd. Jsou to tedy technické budovy, stavebně ohraničené, převážně volné prostory 

s technologickými zařízeními pro transformaci, rozvod, přeměnu anebo kompenzaci elektrické 

energie. Prostory rozvoden jsou vždy rozděleny na samostatné požární úseky.  

 

Rozvodné soustavy napěťové hladiny VVN a VN tvoří hustou síť vedení. Soustavy v napěťové 

hladině 110 kV jsou provozovány s účinně uzemněným uzlovým bodem a většinou jsou provedeny 

jako okružní nebo kruhové. Vedení je většinou venkovní dvojité, kde použití kabelů připadá 

v úvahu převážně pouze v hustě zastavěných městských aglomeracích. Soustavy v napěťové 

hladině VN 35 kV, 22 kV, 10 kV, 6 kV (nejčastěji 22 kV) se u nás provozují s neúčinně 

uzemněným uzlovým bodem, kde vedení bývá většinou jednoduché, stromové napájené ze dvou 

transformoven. Využití kabelových vedení je podobné jako u vedení 110 kV a to opět převážně 

v městských aglomeracích.  
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1.1 Rozdělení elektrických stanic a jejich hlavních částí 

 

K tomuto obecnému rozdělení elektrických stanic lze použít různá hlediska:  

Podle funkce můžeme elektrické stanice rozdělit na: 

- transformovny – slouží k transformaci na několik různých napětí; 

- spínací stanice – slouží k rozvodu elektrické energie stejného napětí bez přeměny  

a transformace; 

- měnící stanice – sloužící na změnu druhu proudu nebo frekvenci přenášené energie; 

- usměrňovací stanice – které přeměňují střídavý proud na jednosměrný; 

- střídačové stanice – které mění jednosměrný proud na střídavý; 

- kompenzační stanice – slouží ke kompenzaci účiníku. 

 

Podle způsobu obsluhy elektrické stanice dělíme na: 

- s trvalou obsluhou; 

- bez obsluhy s pravidelným dozorem; 

- bez obsluhy s dálkovým ovládáním. 

 

Podle provedení 

- vnitřní (včetně zapouzdřených); 

- venkovní; 

- kombinované – jedna rozvodna je vnější (například VVN 110kV) a druhá rozvodna  

je vnitřní (například VN 22 kV); 

- polokryté. 

 

Podle zařazení do elektrizační soustavy dělíme elektrické stanice: 

- rozvodné; 

- koncové; 

- uzlové; 

- styčné; 

- závodní; 

- trakční. 

 

Podle účelu rozdělujeme transformovny na: 

- energetické – tyto transformovny, včetně všech přicházejících a odcházejících sítí vlastní 

energetické rozvodné podniky; 

- průmyslové – slouží pro napájení průmyslových podniků; 

- smíšené – plní úlohu energetických i průmyslových transformoven. 

 

Každá elektrická stanice má tyto části: 

- stavební část – představuje vnitřní a vnější komunikace, stavební konstrukce, inženýrské 

sítě, pozemek aj. 

- elektrická část – sem řadíme veškerá technologická zařízení a elektrické přístroje, sloužící 

k rozvodu, transformaci a kompenzaci elektrické energie. 

- pomocná část a společná část – slouží k zabezpečení provozních požadavků elektrických 

stanic. Patří zde například akumulátorovna, výroba stlačeného vzduchu, olejové 

hospodářství, atp. 
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1.2 Rozdělení a popis nejdůležitějších součástí a zařízení elektrických stanic mající vliv  

             na bezporuchový provoz a nepřerušenou dodávku elektrické energie 

 

Aby bylo možné na elektrických stanicích dodržet bezporuchový a bezproblémový provoz, který 

nám zajistí dostatečnou, spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie spotřebitelům, musí 

všechny níže popsané důležité součásti a zařízení těchto elektrické stanic spolehlivě zastávat svoji 

funkci. 

 

1.2.1 Transformátory, tlumivky a reaktory 

 

Výkonové transformátory jsou elektrické stroje, které plní hlavní funkci transformoven, když 

elektrickou energii transformují z jednoho napětí na jiné. Počet, výkon a způsob provozu těchto 

transformátorů pak určuje provedení celé transformovny. Pro bezporuchovou dodávku elektrické 

energie se v elektrických stanicích vždy používají minimálně dva výkonové transformátory.  

 

Pro správné určení vhodného výkonu transformátoru je třeba brát v úvahu tyto hlavní kritéria: 

- výpočtové zatížení transformátorů; 

- co nejmenší ztráty v transformátorech; 

- přijatelné odchylky napětí v sítí; 

- přijatelné zkratové proudy v síti; 

- investiční hledisko. 

 

V elektrických stanicích vyšších napětí 400 kV/110 kV se používají transformátory s olejovou 

náplní. Pro lepší chlazení se využívá nuceného oběhu tekutiny se značením ONAD. Olej je vháněn 

čerpadly do chladičů, na kterých jsou umístěny ventilátory. V transformovnách 110 kV/22 kV jsou 

využity transformátory s olejovou náplní, ale bez nuceného oběhu, toto chlazení se označuje 

ONAN. Olej samovolně cirkuluje v nádobě přes chladící radiátory, na kterých jsou umístěny 

ventilátory. Všechna stanoviště těchto zmíněných výkonových napájecích transformátorů musí být 

opatřeny jímkami pro případ úniku oleje z těchto strojů a to jak z důvodu havárie nebo jakéhokoli 

jiného druhu úniku oleje, například neodbornou manipulací, provozním únikem, atp. Musí být 

schopny zachytit veškerý obsah izolačního i chladícího oleje transformátoru. Betonové povrchy 

jímek se opatřují nátěry. Na většině el. stanic jsou tyto jímky napojeny na odlučovače ropných 

látek, které dokáží tyto oleje zachytit a oddělit od dešťové vody. Prakticky u všech nově 

vystavěných transformátorových stání se vybuduje zastřešení, které výrazně omezí vnější vlivy  

na stroj. Součástí stroje transformátoru je Buchholzovo plynové relé a teploměry s termostatem 

nebezpečné teploty, což jsou ochranné obvody, které chrání proti přehřátí oleje, vinutí, či vznikem 

nebezpečných par v nádobě transformátoru, ale také automatické ovládání nuceného ofukování. 

Nedílnou součástí zapojení transformátorů je nadproudá ochrana z primární strany (např. typ 

7SJ6351), tak ze sekundární strany (např. typ 7SJ6321) a rozdílová ochrana (typ 7UT6121). 

Automatickou regulaci odboček hlídá regulátor trafa (např. typ HRT6). Možné je také trafo ovládat 

ze skříně regulace, umístěné rovněž na stroji transformátoru.[7] 
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Obr. č. 1 - Transformátor Škoda 110/22  kV o výkonu 50 MVA po opravě v Elektrické stroje,  a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Obr. č. 2 – Regulátor transformátoru HRT 06 od firmy Orgez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Transformátory vlastní spotřeby (většinou 22 kV/0,4 kV), zajišťují napájení pro všechna pomocná 

zařízení rozvodny a zejména pro ty, které mají elektrický pohon. Tyto transformátory mívají často 

uzavřené stání nebo jsou součástí rozvaděčů vlastní spotřeby. Vždy na každé el. stanici se použijí 

minimálně dva, kvůli zálohovanému napájení, v případě poruchy některého z nich nebo jeho 

přívodu. Více v kapitole 1.2.4 Vlastní spotřeba. 

 

Součástí téměř každé výzbroje polí, kobek, skříní rozvaděčů a odboček jsou měřící transformátory, 

nazývané též přístrojové transformátory. Na principu elektromagnetické indukce transformují 

proud nebo napětí podle požadovaného převodu na rozsahy zpracovatelné měřícími, jistícími nebo 

regulačními přístroji. Všechny tyto přístroje se totiž do rozvodů silové elektřiny nezapojují přímo, 

ale připojují se do sekundárních obvodů těchto transformátorů. Galvanicky se tak oddělí obvody 

vysokého napětí od obvodů měřících a jistících přístrojů.  
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Přístrojový transformátor napětí (PTN) má primární vinutí s velkým počtem závitů a do měřeného 

obvodu s vysokým nebo velmi vysokým napětím je připojen paralelně. Jeho sekundární vinutí 

s malým počtem závitů se připojuje k přístrojům s velkým vnitřním odporem, aby PTN pracoval 

obdobně jako při stavu naprázdno. 

 

Přístrojový transformátor proudu (PTP) má primární vinutí s malým počtem závitů, zpravidla jen 

jeden a do měřeného obvodu je zapojen do série. Jeho sekundární vinutí s velkým počtem závitů  

se připojuje k přístrojům s co nejmenším vnitřním odporem, aby pracoval obdobně jako při 

zapojení nakrátko. Když měřeným obvodem prochází proud, tak se výstupní svorky nesmí rozpojit.  

Na elektrických stanicích se můžeme setkat s nespočtem provedení těchto přístrojových 

transformátorů, jejichž velikost, tvar a technické provedení odpovídá obvodům, do kterých jsou 

zapojeny. 

 

Zhášecí tlumivka (Petersonova) se připojuje k uzlům napájecích transformátorů přes jednopólové 

odpojovače, dnes už v drtivé většině ovládané dálkově. Používá se ke kompenzaci kapacitních 

proudů při zemním spojení a následně ke zhasnutí elektrického oblouku. Tlumivkou prochází  

při zemním spojení indukční proud a uzavírá se přes poškozenou fázi a zem. V místě zemního 

spojení má indukční proud opačný směr než zemní kapacitní proud, který je tímto kompenzován. 

Tlumivka umožňuje po určitou dobu provoz i při plném jednofázovém zemním spojení, musí být 

však správně naladěna vzhledem k aktuálnímu zapojení sítě. Výkony tlumivek se určují  

dle celkového kapacitního proudu sítě. Tlumivky jsou automaticky řiditelné za pomoci automatik 

tlumivek. Nezbytná je také dálková a místní parametrizace a signalizace regulace napětí. K ochraně 

uzlu transformátoru a tlumivky se proti přepětí se k uzlu musí připojit bleskojistka. Součástí 

venkovního stání tlumivky bývá většinou také odporník, který slouží k automatickému 

krátkodobému připínání paralelně ke zhášecí tlumivce nebo k jejímu pomocnému výkonovému 

vinutí, za pomoci automatiky odporníku, který bývá součástí automatiky ladění. Krátkodobým 

připojením odporníku se zvýší činná složka poruchového proudu v kompenzovaných sítích  

pro zlepšení podmínek vyhledávání místa s poruchou.[7] 

 

Obr. č. 3 – Blokové schéma funkce zhášecí tlumivky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.egu.cz 
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Obr. č. 4 – Kombinovaná automatika pro ladění zhášecích tlumivek a automatické připínání      

                 odporníku výrobce EGÚ, zhášecí tlumivka EGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.egu.cz/Egu_cb/pdf/ARL-4V-20_cz.pdf 

http://www.ege.cz/index.php?docid=276&lang=CZ 

 

Reaktory se instalují hlavně ve větších transformovnách přenosové soustavy. Jsou to vlastně cívky 

bez železného jádra, které zvyšují reaktanci obvodů a tím zmenšují zkratové proudy. Pro 

kompenzaci kapacitních proudů vedení slouží pro snížení přepětí při odlehčení a chodu naprázdno 

sítí a pro zpomalení růstu obnovených napětí. 

 

1.2.2 Spínací přístroje 

 

Použití všech spínacích přístrojů v elektrických stanicích má za úkol vypínat, zapínat, odpojovat  

a připojovat silnoproudé obvody. Nastavují a mění různé provozní stavy a konfigurace elektrizační 

soustavy. 

 

Vypínače v sítích VN, VVN a ZVN spínají (tj. zapínají a vypínají) provozní i poruchové (zkratové) 

proudy. V této funkci, spolu s ochranami, které dávají popud k vypnutí, jsou vlastně obdobou 

jističů v obvodech NN. Jejich funkce je v elektrických stanicích nezastupitelná. Vypínače mají 

charakteristické veličiny jako provozní napětí, provozní proud a kmitočet, izolační hladinu, 

vypínací proud, zapínací proud, sled funkcí při zapínání zkratů, atp. Na elektrických stanicích  

se díky neustálému vývoji a rozmanité výroby těchto přístrojů setkáváme s různými typy vypínačů. 

Jejich hlavní rozdělení je však podle zhášecího média a podle napěťové hladiny, pro kterou jsou 

použity. [5] 

 

V rozvodnách 22 kV s kobkami, ale také například v rozvodnách skříňové konstrukce typu 

IRODEL nebo RIO se dnes můžeme ještě stále často setkat s vypínači máloolejovými typ HL-6  

od výrobce EJF. I když tyto vypínače už jsou zastaralé a provozovatelé mají snahu je nahradit 

nejčastěji vypínači SF6 nebo vakuovými, přesto jsou stále na tomto typu rozvoden hojně 

zastoupeny.    

 

V rozvodnách 110 kV se s máloolejovými vypínači, a to typy např. VMM od výrobce Škoda, kde 

však vždy musí být učiněno opatření proti úniku oleje.  

 

Obecně o máloolejových vypínačích lze říci, že pracují s vlastní zhášecí energií – tepelným 

rozkladem zhášecího média důsledkem působení oblouku. Olej chladí oblouk a unikající plyny 



 

16 
 

z oleje působením oblouku vtlačují do kontaktního systému další olej a tím se podporuje uhašení. 

Nevýhodou je nutnost vedení olejového hospodářství.  

 

Vypínače se zhášedlem plynem SF6 využívají cizí zhášecí energie, kde zároveň dochází v důsledku 

rozkladu plynu vlivem teploty oblouku ke zvýšení tlaku plynu a ovlivnění chlazení oblouku. Také 

se využívá netečných vlastností tohoto plynu k okolním materiálům. U vypínačů vakuových, kde 

oblouk hoří v parách materiálu kontaktů se využívá zhášení formou difúze do okolního vakua  

ve zhášecí komoře.  

 

U zapouzdřených rozvoden, kde se typ vypínače volí podle dodavatele zapouzdřených rozvoden  

se obvykle setkáme už s vakuovými vypínači, například s typem 3AH1 od výrobce Siemens. 

 

Jako pohon pro funkci vypínačů se využívá budˇ elektrických pohonů na síťové nezálohované 

napětí NN nebo pneumatických pohonů kde energii dodává rozvod stlačeného vzduchu 

z kompresorovny. 

 

Obr. č. 5 Máloolejový vypínač HL6-9 22kV od výrobce EJF (vlevo), máloolejový vypínač VMM 

 110 kV od výrobce Škoda (vpravo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Obr. č. 6 - Vypínače s izolačním a zhášecím médiem fluoridem sírovým typ VF 22kV (vlevo) a typ 

LTB145D (vpravo) oba od výrobce ABB 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Katalogový list vypínače VN typ VF 

http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT245.NSF/VerityDisplay/60F1D46C2FD256

EEC1256E8200562963/$File/Product%20presentation%20CB,Ed2,en.pdf 

 

Odpojovače jsou přístroje, které slouží k přepojování schématu sítě. Bez proudu spojují a rozpojují 

nezatížený el. obvod. Nejsou vybaveny zařízením ke zhášení oblouku. Musí vytvořit dostatečně 

velkou izolační vzdálenost mezi živou částí obvodu a částí odpojenou (například pro opravy  

a revize). Proto byl vždy u nich uplatňován požadavek, aby odpojovací vzdálenost byla viditelná. 

Dnes u zapouzdřených rozvoden je tento požadavek těžko splnitelný, musí však být tato signalizace 

spolehlivá. Odpojovače můžeme rozdělit na přípojnicové a vývodové. Vývodové jsou na straně 

vedení vybaveny uzemňovačem. Spínací pohyb uzemňovače musí být vzájemně blokován 

s pohybem hlavních kontaktů odpojovače tak, aby nedošlo k uzemnění odpojené části proudové 

dráhy dříve, než pohyblivé kontakty dosáhnou plného odpojovacího zdvihu (pohybu). Proudová 

dráha odpojovače musí snést namáhání provozními proudy, ale i proudy zkratovými. Dělíme  

je podle počtu pólů na trojpólové a jednopólové. Pro pohony se podobně jako u vypínačů využívá 

elektromotorových pohonů na síťové nezálohované napětí NN nebo pohonů pneumatických 

napojených na rozvod se stlačeným vzduchem z kompresorovny. V rozvodně 110 kV se často 

setkáme například s typem  OT 110 od výrobce Škoda a v rozvodně  22 kV s kobkami  například 

s typem QAK od výrobce IVEP. U zapouzdřených rozvoden se typ odpojovače stejně jako typ 

vypínače volí podle dodavatele. 
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Obr. č. 7 – Odpojovače typ QAK 22 kV od výrobce IVEP (vlevo) a typ OT pro 110 kV od výrobce 

Škoda 

Zdroj:  Katalogový list odpojovače  typ QAK výrobce IVEP 

 Vlastní zpracování 

 

Odpínače jsou svým provedením podobné odpojovačům, na rozdíl od nich jsou vybaveny 

jednoduchým zařízením pro zhášení spínacího oblouku provozních proudů. Slouží ke spínání 

provozních proudů, kde oproti vypínačům nejsou vybaveny pro spínání zkratových proudů,  

ale musí snést jejich průchod. Některé jsou vybaveny pouze na zapnutí zkratu. Zkraty musí být 

vždy vypnuty předřazeným vypínačem nebo pojistkou. Svojí dlouho vypínací dráhou mohou plnit 

zároveň ochrannou funkci odpojovače. Používají se hlavně z důvodu snížení pořizovacích investic 

a investic do údržby. Na rozvodnách se s nimi setkáváme téměř výhradně pouze na hladině napětí 

VN a to převážně u kobek pro transformátory vlastní spotřeby. 

 

1.2.3 Přípojnice 

 

Přípojnice jsou spojovacím vedením celé rozvodny. Jsou to vodiče, jejichž průřez je stanoven 

proudovým zatížením. Na přípojnice jsou napojeny všechny přívody a vývody rozvodny.  

Pro případy poruch v sítích nebo přímo v transformovnách se z důvodu lepší provozní spolehlivosti 

podélně dělí na úseky nebo se používá systém se dvěma až třemi hlavními přípojnicemi. 

Pro použití typů hlavních přípojnic platí jednoduché kritéria: 

- Jednoduchá přípojnice bez podélného dělení použijeme tam, kde je možné 

z důvodu poruchy nebo údržbových prací rozvodná zařízení vřadit z provozu. 

- Jednoduchá přípojnice s podélným dělením použijeme pro provoz rozvodných 

zařízení rozdělených do dvou skupin. 

- Dvojité přípojnice instalujeme do rozvoden, kde není možné přerušení dodávky 

z důvodu poruchy nebo údržbových prací. 

- Trojité nebo podélně dělené dvojité přípojnice použijeme tam, kde je například 

třeba, aby dvojité přípojnice pracovaly v odděleném provozu nebo je-li třeba 

provoz rozdělit do tří skupin a při kumulaci předchozích podmínek. 

 

V elektrických stanicích se dnes velmi často využívají také pomocné přípojnice se spínačem 

pomocných přípojnic, která dovoluje provozovat odbočku i při poruše na její výzbroji, díky tomu, 

že tento spínač pomocné přípojnice může nahradit spínač kterékoli odbočky. [3] 
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Ve venkovních rozvodnách VVN se pro průběžné a koncové stanice využívá také zapojení 

hlavních přípojnic do systému H, zvané též zapojení bez přípojnic. 

 

Hlavní přípojnice se značí dle jejich počtu v rozvodném zařízení W1, W2, W3, v případě 

podélného dělení hlavních přípojnic pak W11, W12, W21, W22 a W31, W32. Pomocné přípojnice 

označujeme W5.  

 

Obr. č. 8 – Systém dvojité hlavní přípojnice s použitím pomocné přípojnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SANTARIUS, P.: Elektrické stanice a vedení – VŠB – TU Ostrava 1993,  

ISBN 80-7078-032-0. 

 

1.2.4 Vlastní spotřeba 

 

Do zařízení vlastní spotřeby řadíme veškerá pomocná zařízení, která zajišťují provoz hlavních 

zařízení a také plnění hlavních funkcí elektrické stanice. Lze vyjmenovat ty nejzákladnější: 

- Pohony pro spínací prvky. 

- Pohony pro ventilátory pro chlazení transformátorů, odvětrání a nouzové 

vyvětrání. 

- Pohon kompresorů pro výrobu stlačeného vzduchu. 

- Obvody ovládací, jistící, telekomunikační a všechny zásuvkové obvody. 

- Osvětlení provozní, nouzové (po dobu ztráty napětí na provozním osvětlení). 

 

Energie pro vlastní spotřebu musí být vždy zajištěna nejen při všech možných zapojeních 

elektrické stanice, ale také při možných poruchových stavech. Proto všechna hlavní zařízení stanice 

musí být připojena na záložní napájení, respektive na napájení zálohované. 

 

Rozvod střídavého napětí 

Transformátor vlastní spotřeby, napojený z hlavních přípojnic rozvodného zařízení, je hlavním 

zdrojem pro vlastní spotřebu. Obvykle je v provedení 22/0,4  kV a prakticky vždy se počítá 

s dalším obdobným transformátorem, jako zdrojem záložního napájení, který je napojený na jiný 

úsek přípojnic nebo na distribuční síť. Tyto transformátory se instalují v provedení suchém, kdy 

můžou být součástí rozvaděčů vlastní spotřeby nebo v provedení s olejem, kdy jsou umístěny 

v transformátorových komorách (místnostech), kde musí být provedena opatření pro případný únik 

transformátorového oleje. Rozvaděče vlastní spotřeby jsou obvykle řešeny s jednou podélně 

dělenou přípojnicí pro zvýšení spolehlivosti. Typické provedení je takové, že odvody na zařízení 
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jsou zdvojeny (na každou přípojnici jeden) a tento střídavý rozvod provozujeme tak, že spínač 

přípojnic je rozepnut a při výpadku provozovaného transformátoru tzv. automatikou záskoku dojde 

k převedení na druhou přípojnici s beznapěťovou pauzou. 

 

Rozvod stejnosměrného napětí 

Součástí vlastní spotřeby je také stejnosměrný rozvod, který většinou využívá dvou napěťových 

úrovní a to: 

- 110 V DC nebo 220 V DC, v zapojení IT (všechny živé části vodičů jsou proti 

zemi izolovány nebo jsou spojeny se zemí přes velkou impedanci), pro ovládací  

a signalizační obvody, napájení ochran, napájení nouzového a náhradního 

osvětlení, nouzových elektrických pohonů, telekomunikačních obvodů  

a poruchových ventilátorů. 

- 24 V DC nebo 60 V DC, v zapojení TT (jeden bod pracovní soustavy nebo jeho 

pól bezprostředně spojen se zemí), využívaných většinou pouze pro signalizaci. 

 

Stejnosměrný rozvod je zajišťován ze stejnosměrných rozvaděčů a je provozován obdobně jako 

rozvod střídavého napětí, se dvěma přípojnicemi, dvěma zdroji, se zdvojenými přívody  

a rozepnutým spínačem přípojnic (spínačem sekcí).  Zdrojem pro 110 V DC jsou dvě sady 

staničních baterií, většinou olověných, pro každou přípojnici (sekci) jedna sada. Umísťují  

se do samostatné místnosti, zvané akumulátorovna. Tyto baterie jsou trvale dobíjeny paralelně 

připojenými usměrňovači, do každé přípojnice minimálně jeden, které jsou dimenzovány tak, aby 

pokrývaly stálý stejnosměrný odběr. Obvykle je do obvodu zařazena jednotka pro hlídání přerušení 

proudu v okruhu baterie. Porucha v okruhu baterie (např. z důvodu přerušení článků, vedení, 

pojistek), není pak zjištěna až při výpadku sítě, nýbrž je ihned zaznamenána a hlášena. Tím  

je možné se vyvarovat závažnější poruchy zařízení. 

 

V praxi se osvědčil provoz, kdy na rozdíl od střídavého rozvodu jsou obě přípojnice pod napětím  

a jednotlivé odvody na zařízení jsou odděleny polovodičovými diodami. Při výpadku některého  

ze zdrojů je tedy každé zařízení plně zálohováno. Pro napěťovou hladinu 24 V DC se dnes většinou 

instalují DC/DC polovodičové měniče, jež jsou napájeny z přípojnice 110 V DC. Na některých 

elektrických stanicích se pro toto napětí využívá dalších dvou sad olověných baterií s usměrňovači. 

Rozvod je obdobný jako v případě 110 V DC, ale tato síť je provozována v zapojení TT, kdy  

je jeden pól spojen s uzemněním v elektrické stanici. Součástí stejnosměrných rozvaděčů jsou také 

relé pro hlášení poruchových stavů. Signalizují ztrátu napětí, přepětí a u sítě 110 V DC, která  

je v zapojení IT se signalizuje také zemní spojení. 

  

Pro zařízení, která musejí být zálohována a nemohou být napájena stejnosměrným proudem, jsou 

v elektrických stanicích instalovány také střídače napájené ze stejnosměrného rozvodu, které 

vyrábějí 230 V AC. Většinou jsou to komplexní jednotky a s automatikou řízení a tzv. BYPASS 

jednotkou. Využívají se k napájení některých částí řídicích systémů, telekomunikačních obvodů, 

nouzového osvětlení a elektronického zabezpečovacího systému objektu. 
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Obr. č. 9 – Rozvaděče stejnosměrné vlastní spotřeby s usměrňovači a DC/DC měniči – zařízení od  

                  firmy Benning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Obr. 10 - Střídač s BY-PASS jednotkou o výkonu 2,5 kVA od firmy Benning 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Obr. č. 11 – Akumulátorovna s olověnými akumulátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Rozvod stlačeného vzduchu 

Mezi další části vlastní spotřeby patří také kompresorové stanice s rozvodem stlačeného vzduchu, 

které jsou součástí všech elektrických stanic, jež jsou vybaveny spínacími prvky s tlakovzdušnými 

pohony. V každé elektrické stanici jsou alespoň dva kompresory, které jsou v samostatné místnosti 

– kompresorovně. V provozu je jen jeden kompresor a při poruše se musí provoz ručně převést. 

Někde lze tento úkon provést dálkově z dispečerského stanoviště. Kompresorovna většinou 

obsahuje samostatný rozvaděč, který je připojen na rozvaděč vlastní spotřeby. Kompresory  

se spouštějí samočinně za pomoci spínacích manometrů při dosažení dolní úrovně primárního tlaku 

a stejně i samočinně vypínají při dosažení horní úrovně primárního tlaku. Rozvod obsahuje více 

úrovní o různém tlaku, podle druhu instalovaných zařízení. Většinou se volí jako primární rozvod 

2,0 MPa, sekundární 1,2 MPa nebo 0,5 MPa (někdy obě úrovně). Stlačený vzduch se rozvádí 

potrubím z trubek. Hlavní potrubí se řeší jako okružní, s možností rozdělení uzavíracími ventily. 

Tyto ventily jsou také do každé odbočky rozvodných zařízení. Potrubí jsou kladeny vždy  

se sklonem minimálně 0,5 % a v nejnižších místech jsou okapnice (odkalovací ventily). Zásobu 

vzduchu tvoří vzdušníky, což jsou ocelové tlakové nádoby instalovány v primárních i sekundárních 

rozvodech. [7] 
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Obr. č. 12 – Kompresorovna s vícestupňovým kompresorem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

1.2.5 Ochrany rozvodných zařízení 

 

Nedílnou součástí elektrických stanic jsou také ochrany rozvodných zařízení. Elektromechanická 

nebo elektronická ochrana je zařízení, které kontroluje chod jednotlivých zařízení elektrické stanice 

a uvádí se v činnost při poruchových nebo abnormálních stavech těchto zařízení za pomoci 

měřených veličin z přístrojových transformátorů. Úkolem ochrany je omezit následky vzniklých 

poruch (např. zkratů) nebo poruchám předcházet (např. přetížení). Dojde-li k vyhodnocení 

poruchového nebo abnormálního stavu, ochrana dává impuls k činnosti dalšímu přístroji, zpravidla 

výkonovému vypínači.  

 

Ochrany dělíme dle několika hledisek: 

 

- Podle principu působení a konstrukce: 

o Elektromechanické 

o Tranzistorové (polovodičové) 

o Číslicové (digitální) 

 

- Podle chráněného zařízení: 

o Ochrana transformátoru 

o Ochrana vedení 

 

- Podle druhu poruchy: 

o Ochrana zkratová 

o Ochrana přepěťová 

o Ochrana podpěťová 

o Ochrana nadpěťová 

o Ochrana při zemním spojení 
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o Ochrana směrová při zpětném toku výkonu 

o Ochrana při nesymetrii 

o Ochrana frekvenční 

 

- Podle časového zpoždění 

o Mžiková 

o Časově požděná 

 

Základní ochrana u transformátorů je ochrana rozdílová. Princip této ochrany spočívá v měření 

proudů z přístrojových transformátorů na primární a sekundární straně. Vyhodnocuje se rozdíl 

těchto proudů. 

 

Vedení je nutno chránit při zkratech, přepětích, přetíženích a u sítí 22 kV nepřímo uzemněných 

také při zemních spojeních. Mezi hlavní typy ochran vedení proto patří nadproudové a srovnávací 

ochrany. Nesmíme také zapomenout na automatiku opětovného zapínání (OZ), která při zkratu 

vypíná a opětovně zapíná vedení, čímž se odstraní přechodné zkraty venkovního vedení, které jsou 

způsobeny například náhodným přiblížením vodičů nebo pádem větve na vedení, apod. Mezi 

nejčastější typ ochrany vedení VVN a VN je distanční ochrana. Využívá princip měření impedance 

zkratové smyčky (podíl U/I) a svůj vypínací čas odvozuje od impedance této smyčky. 

 

1.2.6 Řídicí systém 

 

V současnosti je na všech rozvodnách, které mají možnost dálkového ovládání, instalován řídící 

systém od firmy ELVAC IPC, s. r. o.. Všechny zařízení lze tedy ovládat z osobního počítače, 

umístěném na dozorně rozvodny. Lze ovládat všechny spínací přístroje a i regulační servopohony 

na hlavních regulačních transformátorech a zhášecích tlumivkách. Jsou též signalizovány všechny 

provozní stavy rozvodných zařízení a přístrojů, včetně jejich měřených veličin za pomoci různých 

druhů měřících nebo polohových čidel, senzorů, převodníků a přístrojových transformátorů proudu 

a napětí. Všechny tyto veličiny jsou po případném vhodném přizpůsobení přivedeny  

do samostatných rozvaděčů s centrálními jednotkami modulárního řídícího systému RTU7M  

od zmiňované firmy ELVAC IPC s.r.o., jež obsahují měřící karty s řadou vstupů a výstupů.  

Zde dochází k digitalizaci a za pomoci softwaru SCADA Mikrodispečink se vše interpretuje  

na počítači na dozorně, který je napojen na zálohované napětí. Přes tento software různými povely 

z počítače přes zmíněný modulární systém ovládáme rozvodná a zařízení a přístroje. Součástí 

rozvaděčů s řídícím systémem je na elektrických stanicích je i procesorová stanice, napájená svou 

vlastní UPS, která je nadřazena počítači na dozorně a slouží pro dálkovou správu systému a také 

komunikaci s dispečerským stanovištěm. Tato komunikace dnes už většinou probíhá přes optické 

kabely, které například bývají součástí zemnících lan vedení VVN.  

 

Výhodou tohoto řídícího sytému je jednotné monitorování a především jednotné uživatelské 

rozhraní pro veškerá monitorovaná zařízení s propracovanou diagnostikou poruch. Další 

významnou výhodou je také zpřístupnění dat zainteresovaným pracovníkům prostřednictvím 

intranetového rozhraní. Výhoda je také ve stavebnicovém řešení, které dovoluje pokrýt potřeby 

individuálních technických řešení. 

 

Tento popsaný řídící systém je však jen jednou z mnoha možností provedení, které se může lišit  

na každé elektrické stanici dle místních technických možností a požadavků na provedení. V zásadě 

je však bývá princip tohoto dálkového ovládání stejný a i když jeho údržba probíhá dodavatelsky, 

tak jeho alespoň principielní pochopení je nutné pro pracovníky údržby elektrických stanic, kteří 

tato rozvodná zařízení udržují a jsou zodpovědní za správnou interpretaci mnoha veličin do těchto 

řídích systémů.    
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Obr. č. 13 – Rozvaděče řídícího systému 

Zdroj: Zdroj: http://www.rtu.cz/card-product.asp?dept=8030&menu=80&id=803000550000&pre= 

 

Obr. č. 14 – Uživatelské prostředí softwaru SCADA Mikrodispečink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.rtu.cz/card-product.asp?dept=8030&menu=80&id=803000550000&pre= 

 

1.2.7 Ostatní zařízení 

 

Součástí elektrických stanic je nespočet dalších zařízení, která také vyžadují alespoň minimální 

údržbu, ať už prováděnou dodavatelsky nebo pracovníky údržby provozovatele, nutnou pro 

bezpečný a spolehlivý provoz. O těchto zařízeních jsem se doposud nezmínil a jejich funkci v této 

práci nelze obsáhnout. Mezi tato zařízení patří například bleskojistky, svodiče přepětí, hromadné 

dálkové ovládání obsahující silové prvky vazby a automatiku vysílače, elektronické zabezpečení 

objektů, různé druhy telekomunikačních zařízení nebo třeba elektroinstalace budov s provozním 

osvětlením. 
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2 Stávající provoz a údržba 

 

Tato kapitola podává základní přehled o fungování provozu a údržby elektrických stanic, 

doplněných o zkušenosti s pracemi při údržbě rozvodných zařízení ve společnosti ČEZ Distribuční 

služby, a. s.  

 

2.1 Členění a význam jednotlivých pracovních skupin obsluhy a údržby el. stanic  

 

Pro správně provedenou údržbu rozvodných zařízení v souladu s danými pracovními postupy  

je třeba odborných znalostí a jistých zkušeností s činnostmi na daném zařízení a zařízením 

samotným. Je také zapotřebí různých typů složitých, někdy i jednoduchých měřících přístrojů  

a speciálních zařízení, které opět vyžadují znalost práce a manipulace s nimi. Proto došlo  

ke specializaci pracovních skupin na dané činnosti. Stávající rozdělení v zásadě odpovídá 

charakteru prováděné činnosti a hladině napětí zařízení (VVN, VN, NN). 

 

Skupina provozních elektrikářů se zaměřila na všechny práce související s provozem elektrických 

stanic a provozní manipulace zahrnující také zajišťování pracovišť, provozní činnosti související 

s odstraňováním poruch a také provádění definovaných prací řádu preventivní údržby. Dále uvnitř 

této skupiny dochází k dalšímu neoficiálnímu vnitřnímu dělení na pracovníky, kteří mají nejvíce 

zkušeností se zařízením na hladině 110 kV, pak na pracovníky, jejichž zkušenosti odpovídají 

pracím se zařízením 22 kV a třetí část provádí činnosti související s pracemi na transformátorech  

a tlumivkách. 

 

Skupina diagnostiky má také neoficiální rozdělení, kde část pracovníků provádí všechny 

diagnostické zkoušky včetně termovizních měření, měření částečných výbojů a druhá část této 

skupiny jsou pracovníci provádějící údržbu ochran. Prakticky vždy se ale tyto činnosti vykonávají 

za jisté asistence provozních elektrikářů, kteří mají na definovaných elektrických stanicích 

prakticky všechna oprávnění související s provozem a činnostmi souvisejícími zejména 

s manipulacemi a zajišťováním pracovišť, které jsou nedílnou součástí těchto činností. Avšak 

oblast působnosti pracovníků diagnostiky svými činnostmi pokrývá několik oblastí působnosti 

skupin provozních elektrikářů. 

 

2.2 Řád preventivní údržby  

 

Pro objasnění definice řád preventivní údržby, je třeba si vysvětlit pár základních pojmů. Nová 

elektrická zařízení je možno uvést do provozu pouze tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti 

ověřen revizí, popřípadě ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými 

zvláštními předpisy (například prohlášení o shodě). Výchozí revize je oprávněn provádět pouze 

revizní technik s kvalifikací dle § 9 vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. Zpráva o výchozí revizi musí být 

uložena trvale až do zrušení el. zařízení u provozovatele. Pravidelné revize jsou činnosti prováděné 

na elektrickém zařízení, při kterých je prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťován stav zařízení 

z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy revizi. Pravidelné revize  

je oprávněn provádět opět pouze revizní technik s kvalifikací dle § 9 vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. 

Mimořádná revize je revize prováděná podle provozních potřeb, a to zejména na vyžádání 

provozovatele nebo při mimořádných událostech. Provádí ji podle ČSN 331500 revizní technik 

s kvalifikací podle § 9 vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb., který o této mimořádné revizi vyhotoví zprávu. 

Provozovaná elektrická rozvodná zařízení přenosové a distribuční soustavy jsou ve smyslu 

platných předpisů považována za vyhrazená elektrická zařízení. Proto jejich bezpečnost  

a provozuschopnost musí být ověřována revizemi a průběžně musí být prováděna údržba včetně 

kontrol ve stanovených lhůtách a rozsahu. Ustanovení ČSN 331500 čl. 3.2 v platném znění (změna 

Z2) umožňují v distribuční a přenosové soustavě dodavatelů elektrické energie neprovádět  
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na těchto zařízeních pravidelné revize, pokud jejich bezpečnost je zajišťována pravidelnými 

kontrolami a údržbou podle vlastního řádu preventivní údržby. [8] 

 

Řád preventivní údržby je tedy základním dokumentem pro provádění údržby energetického 

zařízení souvisejícího s přenosem a rozvodem elektrické energie. Je to předpis provozovatele 

elektrického zařízení pro provádění pravidelných kontrol a údržby, kterými je zajištěna bezpečnost 

a spolehlivý provoz těchto zařízení.  

 

2.3 Práce vykonávané v rámci řádu preventivní údržby  

 

Pro jednotlivá zařízení Řád preventivní údržby definuje rozsah činností pro konkrétní úkony 

údržby a jejich maximální periodicitu. 

 

Mezi periodické činnosti, které jsou uvedené a prováděné dle ŘPÚ se řadí:  

- prohlídka 

- běžná údržba  

- diagnostické zkoušky. 

 

Prohlídka je vizuální, sluchové nebo jiné periodické vyšetření hlavních vlastností elektrického 

zařízení pro zjištění jeho stavu dle vnějšího vzhledu za dodržení bezpečnostních vzdáleností.  

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

Je prováděná zpravidla za provozu pod napětím. 

 

Běžná údržba je souhrn činností ke zjištění stavu elektrického zařízení prováděných podrobnou 

kontrolou jednotlivých částí zařízení, většinou pře jeho vypnutí. Je to prohlídka včetně případných 

částečných demontáží, doplněná dalšími opatřeními, jako je měření a nedestruktivní zkoušky pro 

spolehlivé ověření stavu zařízení, seřízení, mazání, čištění, doplňování provozních náplní, 

odstraňování drobných závad. Po ukončení provedení běžné údržby na zařízení dle jeho druhu 

následují jeho funkční zkoušky zaměřené na zjištění jeho bezpečného a provozuschopného stavu. 

 

Diagnostické zkoušky slouží ke zjišťování stavu zařízení měřením a zkouškami jeho fyzikálních  

a chemických parametrů. Výsledkem je zpravidla posudek stavu zařízení s případným doporučením 

následujících opatření. Posudek je zpracován na základě požadavků a doporučení norem  

či obdobných předpisů, doporučení výrobce zařízení (předepsané či doporučené hodnoty), výsledků 

z předcházejících měření (trend vývoje), případné výsledků naměřených na obdobném zařízení. 

 

Tyto uvedené činnosti je oprávněn provádět pouze pověřený pracovník s příslušnou kvalifikací dle 

vyhlášky ČÚBP 50/78Sb. Součástí těchto činností je vždy dle druhu zařízení, na kterém se činnost 

provádí, písemný zápis, popřípadě vypracování záznamu o provedené činnosti.[8] 

 

2.3.1 Údržba nejdůležitějších součástí a zařízení mající vliv na bezporuchový provoz 

 

Provoz a údržba elektrických stanic zahrnuje velký výčet činností, které často ani nemusí souviset 

s elektrickým zařízením elektrických stanic a přesahují rámec této bakalářské práce. Proto jsem  

se rozhodl popsat činnosti údržby z řádu preventivní údržby, dle mého úsudku nejdůležitějších  

a nejčastěji se vyskytujících rozvodných zařízení mající vliv na bezporuchový provoz elektrických 

stanic, čerpajíc z vlastních zkušeností a z pracovních postupů ve skupině ČEZ. 
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2.3.1.1 Údržba výkonových transformátorů, tlumivek a jejich částí  

 

I když jsou tyto dva stroje odlišné, jejich údržba je zásluhou obdobných konstrukčních částí 

v principu stejná. Činnosti jsou popsány hlavně pro výkonový transformátor a aplikují se tedy  

i na části tlumivky shodné s transformátorem. 

 

V prvé řadě dbáme o správný obsah oleje s případným doplněním na stanovenou hladinu. S tím 

souvisí kontrola těsnosti všech spojů, zejména na konzervátoru, všech vypouštěcích a napouštěcích 

kohoutech, plynového relé a regulace. Tyto úniky oleje bývají závadou, zejména u starších strojů, 

které prozatím neprošly opravou. U průchodek se musí provést odvzdušnění. Při každé údržbě  

se musí vyměnit náplně vysoušečů – silikagel. Zvláštní pozornost se musí věnovat také proudovým 

spojům, jejich případnému vyčištění a konzervaci. Odstranit se musí i závady diagnostikované 

termovizní. Skříň regulace a její motorový pohon musí být vyčištěna a nakonzervovány všechny 

přístroje, hlavně motor a převodovka včetně promazání všech kluzných částí. U výkonového 

přepínače se vypustí olej, přepínač se demontuje, vyčistí se i s nádobou a proměří se všechny 

rezistory. Pak proběhne zpětná montáž přepínače, naplnění olejem a odvzdušnění. V ovládací 

skříni se provede kontrola a dotažení všech proudových spojů, konzervace a vyčištění přístrojů. 

Kontroluje se také chladící soustava se spínacím teploměrem, který se správně nastaví. Chod 

ventilátorů se také zkontroluje a případně se promažou. Nejdůležitější však asi je údržba 

ochranných obvodů transformátoru. Zkontroluje se a vyčistí připojení zařízení zemní ochrany. 

Buchholzovo plynové relé nádoby i výkonového přepínače se také očistí, provede se kontrola 

svorkovnic a jejich dotažení s konzervací. Termostat nebezpečné teploty a dálkový teploměr  

se správně nastaví. Vyzkouší se i přetlakové relé. Po provedení těchto úkonů následují funkční 

zkoušky. Činnost Buchholzova plynového relé se zkouší na vypínač vyššího i nižšího napětí. 

Obdobně se vyzkouší zemní ochrana i termostat nebezpečné teploty. Nakonec se testuje výkonový 

přepínač s regulací a automatické sepnutí chlazení. Ovládání musí bezchybně fungovat jak 

z ovládací skříně na samotném stroji, tak z dozorny. 

 

Typické závady jsou nefunkční ventilátory, úniky oleje a u starších strojů bez galvanické ochrany 

koroze. Závažná závada se vyskytla například při zatékání dešťové vody do prostoru svorkovnice 

plynového relé na nádobě, což mělo za následek vypnutí vypínačů na primární i sekundární straně. 

Při každé takové poruše, kterou může způsobit i jednoduchá závada, se musí vzít vzorky oleje 

z nádoby na jeho rozbor, aby se ověřilo, jestli nebyla závada ve vinutí stroje. Proto si všechny tyto 

ochranné obvody zaslouží zvláštní pozornost.   

 

2.3.1.2 Údržba spínacích přístrojů 

 

Metody při údržbě vypínačů jak na hladině VVN i VN. 

Jednou z hlavní metod při údržbě a také diagnostice pro posouzení stavu vypínačů i odpojovačů 

110 kV i 22 kV je měření statického odporu hlavní proudové dráhy při proudu 200 A DC. 

Výsledek měření se udává jako úbytek napětí v [mV]. Využívá se k tomu například mikroohmmetr 

MOM690 od výrobce Programma. 
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Obr. č. 15 – Mikroohmmetr MOM690 od výrobce Programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.volta.it/grafiken/catpro/1120813764MOM690.PDF 

 

Úkony pro údržbu na těchto vypínačích jsou v zásadě podobné, proto popíši postup pro nejčastěji 

vykonávanou údržbu s nejkratším časovým intervalem a to pro vypínač máloolejový typ HL.  

Pro ostatní typy vypínačů uvedu už jen převážně rozdíly proti tomuto postupu, s popisem častých 

závad a poruch.  

 

Vypínače VN máloolejové typ HL6-9 od výrobce EJF 

I když vypínač HL6-9 se svým stářím zhruba 20 let patří mezi relativně zastaralé zařízení rozvoden 

a při rekonstrukcích byly a jsou nahrazovány vypínači modernějšími, dnes už v drtivé většině 

vypínači vakuovými, přesto stále patří na rozvodnách, co se zastoupení týče, mezi nejpočetnější. 

Zvláště při použití v odbočkách, kde není velké výkonové zatížení a bez častého vypínání zkratů  

se jejich provoz osvědčil. Nevýhodou je nutnost častější údržby s intervalem 24 měsíců  

a s intervalem pro diagnostiku po 48 měsících, a proto je to jedna z nejčastěji vykonávaných 

činností. 

 

Předně se u těchto vypínačů provede měření výše zmíněného úbytku napětí hlavní proudové dráhy, 

kterou zjistíme rozsah a časovou náročnost potřebné údržby. Oprava proudové dráhy vyžaduje 

úplné rozebrání silové části vypínače – jeho pólů. Po vypuštění oleje, demontáži všech kontaktních 

dílů a jejích očistě za pomoci vhodného odmašťovacího prostředku se posoudí míra jejich 

opotřebení a poškození. Pokud je to zapotřebí, provede se jejich náhrada. Součástí každého pólů  

je také sada těsnění, která zamezují úniku oleje. Při opravě se napouští nový izolační olej a mění 

každé použité těsnění za nové. Pokud je zjištěn jakýkoli únik oleje na kterémkoli jiném místě  

na vypínači, taktéž se provede výměna poškozeného těsnění. Z každého pólu vypínače se odebere 

vzorek oleje a měřením průrazného napětí se ověří jeho izolační schopnost. K tomuto účelu slouží 

například zkušební zařízení pevnosti olejů DTS 60 od výrobce High Volatge, Inc (na obrázku číslo 

16 vlevo). Další neméně důležitou částí vypínače je jeho ovládací mechanismus se střádačovým 

pohonem s elektromotorem. Ovládací část vyžaduje zejména dobré dotažení a proměření 

přechodových odporů všech elektrických obvodů pro ovládání s kontakty a cívkami pro zapnutí  

a vypnutí vypínače a pomocných obvodů pro signalizaci, měření a blokování vypínače. 

Ke snadnějšímu a rychlejšímu měření slouží například svépomocí vyrobený přípravek (na obrázku 

číslo 16 vpravo), který se použije u výsuvných vypínačů k připojení vícežilových kabelů 

vícepólovými vidlicemi ze známých rozvaděčů typu IRODEL nebo RIO. Měří se také izolační stav 

elektrických obvodů. U těchto výsuvných vypínačů se musí kontrolovat a případně správně nastavit 
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také blokovací táhla a západky. Ve střádačovém pohonu se promažou všechny kluzné plochy, 

hřídele, ložiskové čepy a ostatní části, které to vyžadují. Zkontroluje se také upevnění a dotažení 

šroubů a spojů na všech mechanických částech a to včetně uzemnění. Funkční zkoušky zahrnují 

otestování ovládacích funkcí vypínače jak místního ovládaní (z ovládací skříně), tak z dozorny 

z řídicího systému. 

 

K častým závadám u máloolejového VN vypínače typu HL patří zejména úniky oleje přes 

opotřebovaná těsnění, zvýšený statický odpor hlavní proudové dráhy a ovládacích a signalizačních 

obvodů. Mnohočetnými opravami bylo zjištěno, že největší podíl na tomto odporu tvoří  kontakty  

dolní průchozí růžice (viz. Příloha č. 2 - Řez pólem vypínače HL6-9 výrobce EJF). Výroba  

a náhrada nové růžice není levnou záležitostí a proto jsem přesvědčen, že vhodnou renovací 

použitých růžic by se mohlo dosáhnout úspory nákladů na provoz těchto vypínačů.  

Co se ovládacích a signalizačních obvodů týče, problém bývá v pomocných spínačích (paketových 

přepínačích) a relé proti pumpování, jejichž kontakty se v provozu opalují, proto se nesmí při 

údržbě opomínat. Demontáž a vyčištění elektrických kontaktů paketových přepínačů pak značně 

zvyšuje spolehlivost ovládání. Výjimkou není často nefunkční počítadlo spínacích cyklů, které 

však není klíčovou součástí pro spolehlivý chod. Závady v mechanické části střádačových pohonů 

jsou už méně časté a daří se je s úspěchem odstraňovat i díky dostatku neopotřebovaných použitých 

dílů z již vyřazených vypínačů, které ovšem vyžadují jistou míru pochopení funkčnosti a účelu 

jednotlivých dílů, které se dociluje sdílením zkušeností s opravami. Můžu konstatovat, že tento 

vypínač i přes své stáří lze ještě stále považovat za spolehlivý, ovšem při správně provedené údržbě 

a s dostatkem náhradních dílů. 

 

Vypínače VVN máloolejové typ VMM od výrobce Škoda 

Máloolejové vypínače VMM mají spínací elementy poháněné stlačeným vzduchem  

a svým průměrným stářím asi 20 let (obdobně jako vypínače HL6-9), jsou při rekonstrukcích 

nahrazovány moderními vypínači se zhášecím médiem SF6. Větší rozvodny110 kV, zejména  

z důvodu zrušení nespolehlivého a na údržbu náročného rozvodu stlačeného vzduchu  

už rekonstrukcí prošly, přesto ještě na rozvodnách menší velikosti, například typu H, se s nimi 

setkáme. Interval údržby a také diagnostiky dle ŘPÚ je nastaven na 48 měsíců.  

 

Pro údržbu silové části (pólů vypínače) lze uplatnit obdobné postupy jako pro máloolejový vypínač 

VN typu HL6-9. Zásadní rozdíly jsou ale v údržbě vzduchového pohonu s ventilovou hlavicí, 

kterému je zapotřebí věnovat důkladnou péči, pro jeho spolehlivý chod (viz Příloha č. 3 – Řez 

pólem vypínače máloolejového VN typ VMM výrobce Škoda). Zapínání se provádí stlačeným 

vzduchem a vypínání silou stlačené pružiny. U ventilové hlavice je třeba prověřit správný chod 

řídícího ventilu, který za pomocí membrány otevírá hlavní ventil do pohonu. Při vypínání se 

ověřuje funkce vypínacího magnetu, který zruší zaklesnutí západkové páky o západku a umožní 

pružině přes páku pohonu vypnout jednotlivý pól. Obdobně se otestuje také funkce ručního 

vybavení západkového systému. Celý soustava musí dokonale těsnit a nesmí docházet k úniku 

tlakovzduchu,  

což se ověřuje nejlépe pěnotvorným roztokem. Jelikož je vypínač vystaven celoročnímu počasí, 

vypínač s izolátory se vždy důkladně očistí. Je třeba také obnovovat nátěry a předcházet tak korozi 

jednotlivých částí. Zkontrolujeme i správnou funkci topných těles, aby se předešlo problémovému 

chodu v zimním období. Je žádoucí všechny tyto práce provádět za nedeštivého počasí,  

aby do otevřeného vypínače nevnikala vlhkost. 

 

Tento typ často trpí obdobnými neduhy jako vypínače máloolejové na hladině VN. Jsou to úniky 

oleje, zvětšený statický odpor hlavní proudové dráhy, většinou v horní kontaktní hlavici, nefunkční 

spínání některého z pólů díky prasknuté membráně u řídícího ventilu a také nefunkční ovládání 

nebo signalizace díky velkým přechodovým odporům v pomocných přepínačích, které kvůli 
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špatnému těsnění bývají vystavovány vzdušné vlhkosti. Pak jsou tu i závady, jako třeba 

nesouhlasné zapnutí pólů vypínače, kde pak dochází k působení ochrany, apod. Problémem bývá 

také provoz za mrazivého počasí, kdy dochází k zamrzání ventilových hlavic například z důvodu 

velkého podílu vlhkosti v rozvodu stlačeného vzduchu. 

 

Vypínače VN i VVN SF6 a vakuové 

Na tyto dva druhy vypínačů se dle ŘPÚ shodně vztahuje interval 96 měsíců pro údržbu a 48 měsíců 

pro diagnostiku. Oproti vypínačům VN máloolejovým se tedy údržba dělá za čtyřnásobně dlouhou 

dobu. Z tohoto důvodu a pokynů výrobců, kteří uvádí, že otevření vypínacích jednotek vyžaduje 

speciální postup a vyškolený autorizovaný personál, je trendem u těchto vypínačů využívat služeb 

výrobce. Klíčovým se tedy stává provádění diagnostiky, která by měla odhalit případné zhoršení 

provozních stavů, vyžadující si provedení údržby mimo interval.  

 

Když se tedy údržba provádí, zaměřuje se přednostně na funkční části střádačového pohonu, jeho 

mazací plán, blokovacích zařízení, převodů a západek. V elektrické části pohonu a ovládací skříni 

se měří izolační stavy elektrických obvodů, dotahují a kontrolují se všechny svorky, včetně 

kontroly jističů. V pořádku musí být samozřejmě všechny manostaty s plynovým potrubím. 

Funkčními zkouškami se otestuje opět veškerá signalizace, chod vypínače a i ovládaní 

s blokováním.  

 

Po zkušenostech z provozu mohu tyto vypínače se zhášecím médiem SF6  i vakuové označit  

za vypínače s moderní konstrukcí a s vysokou životností. Například výrobce ABB na svém 

vypínači typu VF 25 uvádí interval 5 000 spínacích cyklů rozhodných pro údržbu. S vypínačem, 

který by tuto hodnotu překročil, jsem se prozatím během své praxe nesetkal. U vypínačů VVN SF6 

se uvádí běžně životnost přes 30 let provozu.  

 

Mohu uvést nějaké závady, se kterými jsem se za mou praxi na vypínačích tohoto druhu setkal,  

i když jich však nebylo mnoho. Na vypínačích typu VF 25 se například vyskytly popraskané kryty 

horního vývodu (viz Příloha č. 3 - Řez pólem vypínače SF6 VN typ VF výrobce ABB) nebo došlo 

k mírnému a včas podchycenému úniku plynu SF6. Závady na ovládacím a střádačovém 

mechanismu se prakticky neobjevují, avšak je důležité dodržení mazacího plánu. Na vakuovém 

vypínači typu VD4 byla závada odhalená termovizí. Jednalo se o zvýšený statický odpor mezi 

spodním vývodem a kladičkovým kontaktem (viz Příloha č. 4 - Řez pólem vakuového vypínače 

VN  typ VD4 výrobce ABB). Tyto vypínače však obecně hodnotím jako velmi spolehlivé a závady 

bývají opravdu spíše výjimkou. 
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Obr. č. 16 - Zkušební zařízení pevnosti olejů DTS 60 od výrobce High Volatge, Inc (vlevo)  

a svépomocí vyrobený přípravek pro použití u výsuvných vypínačů k připojení 

vícežilových kabelů vícepólovými vidlicemi z rozvaděčů typu IRODEL nebo RIO 

(vpravo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.encentrum.cz/images/200000475-e8716e9248-public/DTS100+obrazek+a.jpg 

 Vlastní zpracování 

 

Odpojovače VN  

Údržba odpojovačů spočívá podobně jako u vypínačů, hlavně v měření statického odporu hlavní 

proudové dráhy, který opět měříme jako úbytek napětí při 200 A DC. Konstrukce silových částí  

a pohonu odpojovačů je nepoměrně jednodušší než u vypínačů a nevyžaduje zdaleka takové 

zkušenosti se zařízením. Z hlediska lhůt pro údržbu rozděluje ŘPÚ tyto vnitřní odpojovače  

na odpojovače vnitřní vyrobené do roku 1994 a odpojovače venkovní, které mají shodně lhůtu  

48 měsíců a na odpojovače vnitřní vyrobené po roce 1994 se lhůtou údržby 96 měsíců. 

 

Mezi důležité úkony lze zařadit tedy kontrolu hlavních kontaktů, dotažení, vyčištění  

a nakonzervování proudových spojů. Pokud udržujeme odpojovač s elektrickým pohonem, 

nesmíme opomenout správné nastavení a kontrolu spínačů koncových poloh odpojovače a náplně 

převodovek. U rozvoden se starším datem výstavby se můžeme setkat také s odpojovači  

se vzduchovým pohonem. Zde je pak důležité ověření správné funkce a chodu 

elektromagnetických ventilů, které přepouštějí stlačený vzduch pro pohon odpojovače. Prohlédnou 

se také pístové pohony. U pomocných přepínačů dotáhneme všechny kontakty a měřením ověříme 

jejich přechodové odpory. Je-li součástí odpojovače mechanické blokování (například  

u odpojovače s uzemňovačem), také jeho stav se prověří a případně seřídí. Funkčními zkouškami 

testujeme správný chod a signalizaci při místním i dálkovém ovládání a také všechny podmínky 

použitého blokování. 
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Na odpojovačích staršího data výroby se občas objevují zvýšené přechodové odpory, které  

se celkem snadno dají odstranit dobrým vyčištěním a nakonzervováním. Jinak se můžeme setkat 

s nefunkční signalizací z pomocných přepínačů nebo špatným nastavením spínačů koncových 

poloh. 

 

Odpojovače VVN 

Pokud se nejedná a zapouzdřenou rozvodnu, které jsou stále na hladině VNN spíše výjimkou, tak 

drtivá většina odpojovačů VVN je instalována ve venkovním prostředí. I když mají odlišné 

konstrukční uspořádání než odpojovače vnitřní (viz. Obr. Obr. č. 7 – Odpojovače typ  

QAK22 kV od výrobce IVEP (vlevo) a typ OT pro 110 kV od výrobce Škoda), lze na ně také 

aplikovat stejné postupy jako na odpojovače VN s malými odlišnostmi. Dle ŘPÚ se na údržbu 

vztahuje lhůta 48 měsíců. 

 

Demontují se kontaktní hlavice, očistí se a následně nakonzervují. Všechny ložiska a táhla musí být 

promazány a zkontrolovány axiální vůle patních ložisek s případným vymezením. Nutné  

je otestovat dráhu chodu odpojovače, která musí být přesná a bez jakéhokoli mechanického pnutí. 

Popřípadě se provede seřízení táhel odpojovače s ošetřením všech převodů. Vymění se popraskané 

nebo roztržené gumové prachovky u všech kulových čepů. Izolátory musí být čisté, bez 

popraskaného tmelení. Pokud se jedná o odpojovač s elektrickým pohonem, proměřuje se jeho 

izolační stav, kontrolují se elektrické kontakty včetně jističů, stykačů, signálních přepínačů  

a topného tělesa. Když je použit pohon odpojovače na stlačený vzduch, je třeba navíc prohlédnout 

a prověřit chod elektromagnetických ventilů s pístovými pohony a těsnost všech hadic a ventilů, 

nejlépe pěnotvorným roztokem. 

 

Mezi poruchy VVN opojovačů patří spíše závady mechanického rázu, spojené s působením 

vnějších atmosférických vlivů, které mají za následek například korozi uchycení odpojovače, 

popraskané tmelení izolátorů nebo degradaci gumových těsnění kulových čepů. Pohony na stlačený 

vzduch mají v zimním období tendenci zamrzat vlivem vlhkosti v rozvodu stlačeného vzduchu,  

a proto se poté jeví jako nespolehlivé. Naopak všechny instalované  elektrické pohony s vytápěním 

jsou při správné údržbě prakticky bez závad. 

 

2.3.1.3 Údržba ochran 110 kV a 22 kV 

 

Jelikož ochrany instalované v elektrických stanicích mají klíčový vliv na bezporuchový provoz,  

je také jim zapotřebí věnovat řádnou preventivní údržbu. Můžeme se setkat s ochranami různých 

typů, s různým působením na různých napěťových hladinách a od různých výrobců (viz. kapitola 

1.2.5) a navíc většina ochran vyžaduje individuální přístup, například software dodávaný 

výrobcem. Je tedy evidentní, že údržba ochran vyžaduje zkušených a zainteresovaných pracovníků, 

kteří dokonale rozumí patřičným elektrickým obvodům, spojených s působením ochran. Přesto  

na ně lze aplikovat obecné zásady pro jejich správně provedenou údržbu. V příloze číslo Příloha  

č. 7 - Nejběžnější vykonávané činnosti a jejich lhůty dle ŘPÚ ČEZ, a. s. můžeme vidět jednotlivé 

lhůty pro údržbu ochran, které se liší dle napěťové hladiny, na které působí a podle druhu ochrany.  

 

Důkladně se provede kontrola nastavení ochrany dle nastavovacího protokolu, odzkoušení 

a diagnostika všech modulů ochran. Pokud je ochrana instalována v samostatném rozvaděči, 

provádí se v něm zároveň kontrola všech svorek, kabeláže, elektrických obvodů, obvodů PTN  

a PTP a všech souvisejících obvodů, které jsou součástí tohoto rozvaděče. Kontroluje se také 

aktuálnost výkresové dokumentace a samotný mechanický stav ochrany. Z digitálních ochran  

se vždy uloží veškerá hlášení z ochrany, ověří se a případně nastaví aktuální čas a mění se záložní 

baterie, pokud je součástí. Poté se provedením funkčních zkoušek ochrany včetně silového zařízení 

(většinou vypínače), podrobně otestuje její působení, funkce ZRP (zvláštní režim provozu  
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na vedení, kdy je vyřazena automatika opětovného zapnutí, aktivováno vypínání při zemním 

spojení na vedení a zkrácen čas nadproudové ochrany), místní i dálková signalizace, včetně všech 

návazností na řídicí systém a ovládací obvody.  

 

Digitální a elektronické ochrany při víceletém provozu někdy trpí závadou na zdrojích, většinou 

díky ztrátě kapacity elektrolytických kondenzátorů. Jelikož většinou při chybném působení ochrany 

dochází k ekonomickým ztrátám, bývá obvykle vypracován podrobný protokol, kde se zjišťuje  

a vysvětluje příčina této události. Bývá to ale často souhra působení více událostí, kterým se pak 

snažíme předcházet. 

 

2.3.1.4 Údržba vlastní spotřeby 

 

Spolehlivost vlastní spotřeby spočívá zejména v bezvadném chodu jejích zdrojů. Proto jsou v tomto 

směru klíčové činnosti, vykonávané na bateriích, které jsou zdrojem pro zálohovaný DC rozvod, 

usměrňovačích, jež dobíjejí tyto baterie a střídačích, napájených z baterií, které jsou zdrojem 

zálohovaného AC rozvodu. Pokud je na elektrické stanici rozvod stlačeného vzduchu, pak jeho 

spolehlivost závisí zvláště na údržbě kompresorových soustrojí a všech částí tlakovzdušného 

rozvodu. 

 

Údržba staničních baterií 

Staniční baterie nevyžadují složitou údržbu, ale je však je pro jejich životnost a schopnost plnit 

svou funkci při havarijních stavech elektrických stanic velmi důležitá. Lhůta na údržbu dle ŘPÚ  

je stanovena na jeden rok, ale při tomto intervalu je nutno u některých typů baterií doplnit 

elektrolyt mimo tento stanovený interval. 

 

Při každé údržbě je tedy asi nejdůležitější kontrola a doplnění hladiny elektrolytu, prověří  

se průchodnost zátek jednotlivých akumulátorů, aby byl umožněn spolehlivý únik vyvíjených 

plynů. Ověří se velikost udržovacího napětí na bateriích, kde případně provedeme  

na usměrňovačích potřebnou korekci. Poté se prohlédnou všechny proudové spoje mezi 

jednotlivými články, které se případně se nakonzervují a dotáhnou se šroubové spoje. Nakonec  

se provede kompletní očista jednotlivých článků a prohlédne se stav a opotřebení jednotlivým 

olověných desek, které by mohly ukazovat na malou kapacitu článku baterie. 

  

Jelikož při práci s akumulátory pracujeme s žíravými roztoky, vztahují se na akumulátorovny 

zvláštní bezpečností předpisy, které je třeba znát a dodržovat. Praxí v provozu jsme ověřili,  

že hodně záleží na výběru vhodného typu akumulátoru, ze kterého se složí staniční baterie. Některé 

typy se totiž ukázaly jako naprosto nevhodné, protože vyžadují doplňování elektrolytu i mimo 

lhůtu stanovené údržby a naopak některé se při stejně prováděné údržbě velmi osvědčily, přitom 

mohou pocházet od stejného výrobce. Jako příklad bych uvedl baterie výrobce Varta,  

kde u blokové baterie typu Bloc Vb (viz obr.: Obr. č.  17  - blokové baterie typu Bloc Vb a typ 

OPzS od výrobce Varta) dochází k častému „přetékání“ elektrolytu mezi jednotlivými články  

a některé tak zůstávají s hladinou pod minimem a následkem toho degradují jejich olověné desky. 

Dokonce jsem byl svědkem dvou událostí, kde při kapacitní zkoušce tohoto typu došlo k roztržení 

článku a vytečení elektrolytu. Oproti tomu použití typu OPzS (viz obr. Obr. č.  17  - blokové 

baterie typu Bloc Vb a typ OPzS od výrobce Varta) od stejného výrobce se v praxi osvědčilo  

a mohu jej doporučit. Výběr vhodného typu staničních baterií může tedy ušetřit nemalé potíže.   
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Obr. č.  17  - blokové baterie typu Bloc Vb  (vlevo) a typ OPzS od výrobce Varta (vpravo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.peg.cz/cs/section.php?ids=9 

 

Údržba usměrňovačů, DC/DC měničů a střídačů 

Jelikož je už většinou řešení stejnosměrného a zálohovaného rozvodu na elektrické stanici 

realizováno dodávkou od jednoho výrobce, přesto po ukončení záruční lhůty lze na tato zařízení 

uplatnit pár jednoduchých postupů a zásad pro jejich pro jejich údržbu, která může značně 

prodloužit jejich celkovou životnost. Dle ŘPÚ je lhůta na údržbu pro usměrňovač s elektronickou 

regulací 48 měsíců s diagnostikou po 24 měsících, pro DC/DC měnič 24 měsíců s diagnostikou  

po 12 měsících (viz. příloze číslo Příloha č. 7 - Nejběžnější vykonávané činnosti a jejich lhůty  dle 

ŘPÚ ČEZ, a. s). 

 

Vždy se nejdříve zkontroluje dotažení a stav všech šroubových spojů, jističů, pojistek a uzemnění, 

patřících k danému zařízení. Poté se pokud možno každá jednotka demontuje a odsaje  

se z ní veškerý prach, případně se odstraní vyfoukáním. Provede se zkouška nastavení a následná 

parametrizace, s ověřením skutečných hodnot na výstupu měřením. Taktéž se ověří funkčnost 

jednotky při výpadku a obnovení vstupního napětí. Na usměrňovačích se tímto po odpojení některé 

z jednotek otestuje i automatická regulace, kdy přebírají zátěž odpojené jednotky. Odzkouší  

se i všechny provozní manipulace na jednotlivých sekcích (přípojnicích), kterými se ověří vodivost 

použitých polovodičových diod na jednotlivých odběrech a tím zároveň také zdali jsou všechny 

odběry plně zálohovány. Samozřejmostí musí být funkční signalizace všech provozních stavů  

do řídicího systému. Pokud má jednotka ventilátor, prověří se jeho chod a případně se vymění  

za nový. Nakonec se prohlédne dokumentace, zda odpovídá aktuálnímu zapojení. 

 

Většina těchto zařízení může trpět na přehřívání z důvodu zanesení prachem, jenž může mít  

za následek ztrátu kapacity elektrolytických kondenzátorů, které se nachází ve všech zdrojích.  

I použité ventilátory, sloužící ke chlazení, mají omezenou životnost a jejich zastavení může 

způsobit selhání celého zařízení. Proto je dobré volit jednotky, které tyto ventilátory hlídají a při 

jeho poruše nahlásí chybovou hlášku do řídicího systému. Dle mého názoru je ale doba čtyř let  

na údržbu příliš dlouhou, protože když se uvedený ventilátor porouchá například po prvním roce, 

což nemusí být vždy pouhým pohledem zřejmé u termostatem spínaných ventilátorů, následující  

3 roky je jednotka přehřívána. V takovémto zařízení, kterým proudí vzduch z důvodu chlazení  

za pomoci ventilátoru, je i velká míra zanesení prachem. Obdobně jako u staničních baterií, i zde 

jsou jednotlivé typy zařízení, které se osvědčily a které lze označit za více poruchové. Například 

jednotky usměrňovačů od výrobce Salicru Electronics typ FAC QP (viz obr. Obr. č. 18  - Jednotka 
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usměrňovače od výrobce Salicru Electronics typ FAC Q) si běžně projdou několika opravami, 

naopak usměrňovače od výrobce Benning (viz obr. č.10) měly minimum závad. Proto i zde bych 

doporučoval pečlivý výběr typu a výrobce zařízení, založeném na zkušenostech z provozu. 

 

Obr. č. 18  - Jednotka usměrňovače od výrobce Salicru Electronics typ FAC QP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://catalogo.salicru.com//documentos/catalogos_generales/catalogo-general-salicru-en.pdf 

 

Údržba střídačů 

Střídače jsou v elektrických stanicích zdrojem zálohovaného střídavého napětí a proudu, která 

napájejí například telekomunikační zařízení, a proto zastávají poněkud odlišnou funkci než 

usměrňovače a DC/DC měniče. Musí se k nim proto odlišně přistupovat při uvolnění střídačové  

jednotky z provozu, což není vždy možné provést bez přerušení dodávky energie, proto  

se kontrolují provozní stavy napájených zařízení (např. PC). Lhůta dle ŘPÚ je pro údržbu  

i diagnostiku 24 měsíců. 

 

Při práci na střídačích platí stejné zásady jako pro usměrňovače. Zkontrolují se všechny šroubové 

spoje, jističe, pojistky a uzemnění. Také následuje demontáž z rozvaděče a očista od prachu. Pak 

nastavení a parametrizace, s ověřením skutečných hodnot na výstupu měřením, zejména velikosti 

výstupního napětí, proudu a jeho frekvence. U střídače je dál důležité vyzkoušet funkci bypass 

jednotky, která musí bez přerušení napájení přemostit střídač napětím za sítě a zpět. Zdánlivě 

jednoduchý, ale praxí osvědčený test, kdy zapnutím všech nebo většiny zařízení připojených  

na střídavý zálohovaný rozvod ze střídače (poruchové ventilátory, osvětlení atd.), provedeme 

zátěžovou zkoušku střídače, kde zároveň ověříme jeho dostatečnou výkonovou rezervu.  

 

Na střídačích se také nejčastěji mění ventilátory, které mají nezastupitelný význam při chlazení 

těchto jednotek a jejich zdrojů. Na větších elektrických stanicích je dobré instalovat minimálně dva 

střídače, protože při poruše jednoho z nich máme stále k dispozici zálohované napájení, které  

je navíc odrušeno od vnějších negativních vlivů ze sítě. I uvolnění zařízení z provozu je pak 

jednodušší, protože neomezíme provoz žádného z napájených zařízení. Zdá se být prospěšné  

i řešení, kdy jsou jednotky střídačů (například i s usměrňovači) v uzavřeném rozvaděči  

s instalovanou chladící jednotkou, která filtruje nasávaný vzduch od prachových částic. Varianta 

s uzavřenými rozvaděči s ventilátory a centrálním filtrem nečistot nasávaného vzduchu  

je obdobným řešením. Do samotných zdrojů se poté dostává podstatně méně nečistot a případnou 

výměnu nebo vyčištění jednotného filtru je možno provést během pár okamžiků, například  

při prohlídce elektrické stanice, vykonávané každý měsíc. 

 

Údržba rozvodu stlačeného vzduchu a kompresorových soustrojí 

V elektrických stanicích, většinou už staršího data výstavby, kde jsou instalovány spínací přístroje 

s pohony na stlačený vzduch, jsou úkony provedené při údržbě pro bezporuchový provoz velmi 

důležité, i když to nemusí být vždy na první pohled zjevné, protože se můžou projevit později. 

Kompresorové soustrojí a rozvod tlakovzduchu pro svoji správně provedenou údržbu potřebuje 
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jisté znalosti instalovaných strojů. Musíme se tedy vždy seznámit s jednotlivým kompresorem  

a s jeho funkčními celky, kde se pak řídíme pokyny v příručce nebo návodu výrobce a dodržujeme 

výměnu předepsaných náplní v předepsaných intervalech a používáme pokud možno originálních 

náhradních dílů. Dle ŘPÚ se údržba rozvodu tlakovzduchu a kompresorů provádí po 12 měsících. 

 

Kontrola těsnosti rozvodu stlačeného vzduchu se ověřuje pěnotvorným roztokem, kterým se natírají 

všechny spoje na potrubí, tlakových nádobách, uzavíracích, pojistných, odkalovacích a redukčních 

ventilech. Prověří se i funkce všech zmíněných ventilů. Signální a spínací kontaktní tlakoměry  

se rozeberou a pečlivě se vyčistí a nastaví jejich kontakty. Především u spínacích tlakoměrů  

se několikrát otestuje jejich funkce. Na kompresoru se prověří všechny provozní náplně a filtry, 

případně se vymění za nové, pokud to vyžadují servisní intervaly. Opět se zkouší všechny 

odkalovací a pojistné ventily. Při této údržbě provedeme i všechny úkony pro údržbu řídící skříně 

kompresoru (viz. kapitola 2.3.1.5). 

Už několikrát jsem v předchozím textu zmiňoval nefunkční pohony spínacích přístrojů v zimním 

období, vlivem zamrzání jednotlivých součástek, z důvodu zvýšené vlhkosti stlačeného vzduchu. 

Proto pečlivé seřízení odkalovacích ventilů na kompresorech a důkladné a pravidelné odkalování 

rozvodu stlačeného vzduchu pracovníky provozu se zhodnotí později na provozuschopnosti  

el. stanice v zimním období. Klasickou závadou jsou pak špatně fungující spínací kontaktní 

tlakoměry, unavené pružiny v pojistných ventilech, zkorodované potrubí rozvodu tlakovzduchu, 

prasknuté potrubí na kompresoru vlivem vibrací apod. Rozvod stlačeného vzduchu tedy dle mého 

názoru patří mezi nejporuchovější součásti elektrických stanic, vyžadující časově náročnou  

a důkladně provedenou údržbu. Náhradu tlakovzdušných pohonů za elektrické proto hodnotím jako 

jeden z podstatných přínosů pro bezporuchovost elektrických stanic. 

 

2.3.1.5 Údržba řídicích skříní 

 

Řídicí skříně se na v elektrické stanici vyskytuje v mnoha provedení a jsou přiřazeny k různým 

rozvodným zařízením. Typické uplatnění je pro odbočku z VVN a NN rozvodny, kde obsahuje 

veškeré propojení elektrických obvodů nutných pro ovládání, měření a signalizaci stavu výzbroje 

odbočky. Někdy se do ní navíc instalují ochrany, části řídicích systém pro dálkové ovládání  

atp. Vždy však umožňuje místní ovládání výzbroje a nastavení různých provozních stavů  

a parametrů. Takovýchto řídicích skříní je v elektrické stanici mnoho, a proto se také velkou měrou 

podílí na spolehlivosti rozvodny a jejich údržbě se musí dát patřičný význam. Téměř na všechny 

lze aplikovat stejná pravidla na údržbu, pro jejich bezvadný funkční stav. Vždy ovšem provádíme 

po uvolnění z provozu a s vypnutými ovládacími a signalizačními obvody 

Svorkovnice a ostatní spoje elektrických obvodů včetně uzemnění skříně se prohlédnou a případně 

se provede dotažení jednotlivých svorek. Pro maximální jistotu dobrého spoje se osvědčilo nejprve 

svorky dotáhnout a poté lehkým potažením za drát ve svorce zjistíme, zda není uvolněný. Ověří  

se funkčnost a stav všech jistících, spínacích a signalizační prvků, včetně uvedeného schématu.  

U elektrických obvodů, u nichž je to možné, ověříme izolační stav. Prakticky každá skříň obsahuje 

osvětlení, které se také odzkouší. U skříní instalovaných ve vnitřních prostorách prohlédneme 

protipožární přepážky, zda nejsou poškozeny. U venkovních skříní, když je to zapotřebí, opravíme 

nátěry. Také otestujeme topné těleso, u novějších skříní spínané termostatem. Když se jedná  

o skříň, obsluhující zařízení s pohonem na stlačený vzduch, pak je její součástí i ovládací 

tlakovzdušná souprava, jejíž stav je nutné zkontrolovat dle postupu pro údržbu rozvodu stlačeného 

vzduchu. Celková očista skříně a přístrojů v ní, je prakticky samozřejmostí. Následující funkční 

zkoušky pak ověří nejen stav všech prvků instalovaných ve skříni, ale i stav výzbroje, kterou  

za pomoci prvků ve skříni ovládáme. Zkouší se místní, dálkové (z řídicího systému) a i nouzové 

ovládáni pro všechny možné provozní stavy zařízení, spolu s testem všech blokovacích prvků. 

Nakonec provedeme kontrolu aktuálnosti dokumentace. 
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Zdrojem závad a poruch ve skříních bývají bohužel až velmi často uvolněné nebo zkorodované 

svorky s ovládacími obvody. Vyskytují se i závady jistících, spínacích a signalizačních prvků,  

ale to je ale vzhledem k množství instalovaných přístrojů přirozené. Za velmi přínosnou pokládám 

instalaci novějších venkovních skříní z nerezového plechu, které zároveň dobře těsní a zabraňují 

tak znečišťování přístrojů ve skříni. Osvědčilo se také používání samosvorných svorek (například 

od výrobce Wago), které není třeba dotahovat. 

 

2.3.1.6 Údržba ostatních zařízení elektrické stanice 

 

Součástí každé elektrické stanice je i řada zařízení, jak už jsem zmínil v kapitole 2.3.1, na kterém  

je zapotřebí provádět údržbu. Není možné v této práci popsat všechny zkušenosti s postupem při 

údržbě těchto zařízení, ale přesto bych rád alespoň nastínil pár důležitých úkonů u různých druhů 

elektrických zařízení, které se provádějí často a samotná zařízení nebo jejich části jsou také 

důležitá pro spolehlivý provoz celé stanice. 

 

Údržba přípojnic spočívá přednostně v měření přechodových odporů jejich spojů a také obecně 

všech proudových spojů ve stanici. Na přístrojových transformátorech proudu a napětí na hladině 

VVN se musí pravidelně provádět kontrola množství a těsnosti náplně, v případě náplně SF6  

se kontroluje množství plynu závislé na teplotě, pokud není použit manometr s kompenzací okolní 

teploty, s kontrolou sekundárních obvodů. U bleskojistek se provádí měření svodového proudu  

a zapalovacího napětí, u ventilových bleskojistek pak také kontrola přetlakového ventilu. Nesmíme 

zapomínat na údržbu všech ostatních rozvaděčů vlastní spotřeby údržbu řídicího sytému.  

Co se vnitřní elektroinstalace týče, i ta potřebuje pravidelnou prohlídka a měření izolačních stavů  

a impedance zkratových smyček všech obvodů. U všech silových prvků v el. stanici je podstatné 

také čištění izolátorů a kabelových koncovek. A nakonec bych uvedl jako důležitou i kontrolu 

uzemnění v celé stanici. 
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3 Platná legislativa 

 

Elektrická zařízení musí být provozována a udržována ve stavu, který odpovídá platným 

technickým normám a právním předpisům. Pro všechny činnosti na elektrických zařízeních  

a v jejich blízkosti musí být provedena analýza elektrického nebezpečí, dle které osoba odpovědná 

za elektrické zařízení stanovuje a schvaluje pracovní postupy. Činnosti na elektrických zařízeních 

nebo v jejich blízkosti mohou vykonávat pouze osoby s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. 

Znamená to, že pro každého, kdo se podílí na provozu a údržbě zařízení rozvoden je nutnost znát 

určitou legislativu, která se k těmto činnostem vztahuje.  

 

Zákon č. 458/2000 Sb. 

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. pojednává o podmínkách a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů včetně jedenácti změn, z nichž 

nejvýznamnější jsou provedené zákony č. 670/2004 Sb. a č. 158/2009 Sb. Úplné znění vyšlo  

ve sbírce zákonů pod číslem 314/2009 Sb. 

Energetický zákon upravuje v souladu s právem Evropského společenství podmínky podnikání, 

výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích (elektroenergetiku, plynárenství  

a teplárenství). Dále tento zákon řeší práva a povinnosti fyzických i právnických osob 

s energetickými odvětvími spojenými. 

Tento zákon také přesně definuje, co je to elektrizační a distribuční soustava, určuje kdo  

je to provozovatel distribuční soustavy a kdo to je zákazník. Například § 46 popisuje a určuje 

ochranná pásma.  

 

Zákon č. 22/1997 Sb. 

Tento zákon upravuje technické požadavky na výrobky, v platném znění. Vychází z Usnesení rady 

Evropy ze dne 7. 5. 1985 o novém přístupu k technické normalizaci a normám a ze Směrnice rady 

85/374 EHS o sbližování zákonů, předpisů a správních opatřeních členských států a odpovědnosti 

za vadné výrobky. 

 

Zákon č. 22/1997 Sb.  

Zákon č. 22/1997 Sb. stanoví, že české technické normy nejsou obecně závazné. Od 1. 1. 2000 jsou 

ustanovení technických norem ČSN nezávazná, neznamená to však, že jsou neplatná. 

Z hlediska závaznosti nehraje roli, zda je technická norma na úrovni ČSN nebo podniková norma. 

Obecně jsou obě úrovně nezávazné. Závaznými se stanou dohodou – smlouvou či potvrzenou 

objednávkou mezi dodavatelem a kupujícím.  

Závazné jsou v těchto případech: 

- na základě ustanovení právního předpisu, 

- pokud je ve smlouvě stanoveno, že zboží musí splňovat požadavky konkrétních českých 

technických norem, pak vzniká prodávajícímu právní povinnost tyto české technické 

normy dodržet. 

 

V technické praxi je možné se setkat nejčastěji s technickými normami označenými: 

ČSN  - české technické normy schválené a vydané Českým normalizačním institutem, jejichž 

vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii úkoly 

vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou státní zkušebnictví. ÚNMZ 

zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou 

normalizací, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů  

a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také 

tvorbu a vydávání českých technických norem. 

ČSN EN, ČSN IEC, ČSN ISO - české technické normy, které jsou převzaté překladem, nebo 

mezinárodní normy IEC, ISO a jiné. 
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EN  - evropské normy vydává Evropský výbor pro normalizaci (Europen Committee for 

standardization) CEN, Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC 

(Europen Committee for Electrotechnical standardization). Česká republika je členem 

těchto výborů od roku 1999. 

IEC  - mezinárodní elektrotechnické normy vydává a publikuje Mezinárodní elektrotechnická 

komise (International Electrotechnical Commission) se sídlem v Ženevě. 

ISO  - mezinárodní normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci (International 

Organization for Standardization) se sídlem v Ženevě. [14] 

 

ČSN 33 3210  

ČSN 33 3210 platí pro konstrukci, projektování, výrobu, dodávky, výstavbu i provoz elektrických 

rozvodných zařízení všech provedení bez rozdílu napětí. Stanoví obecné zásady, které jsou dále 

upřesněny v příslušných předmětových normách. 

 

ČSN 33 3220  

ČSN 33 3220 Českého normalizačního institutu v platném znění stanoví základní podmínky pro 

projektování, výstavbu, rozšiřování, rekonstrukce a úpravy elektrických stanic. 

Podle této normy se doporučuje postupovat i u jiných elektrických provozoven, pokud pro ně 

neplatí zvláštní předpisy. 

 

ČSN 33 3231  

ČSN 33 3231 Českého normalizačního institutu v platném znění stanovuje podmínky pro 

projektování a stavbu trojfázových rozvoden o jmenovitém napětí do 52 kV s jmenovitým 

kmitočtem 50 Hz, v provedení venkovním i vnitřním, s izolací vzduchovou za působení 

atmosférického tlaku. 

 

ČSN 33 3230  

ČSN 33 3230 Českého normalizačního institutu v platném znění stanovuje podmínky  

pro projektování a stavbu trojfázových rozvoden o jmenovitém napětí nad 52 kV do 750 kV  

se jmenovitým kmitočtem 50 Hz, v provedení venkovním i vnitřním, s izolací vzduchovou  

za působení atmosférického tlaku.  

 

ČSN 33 0120 

Elektrotechnické předpisy – Normalizovaná napětí IEC 

V této normě jsou stanoveny napěťové hladiny sítí, zdrojů a spotřebičů v ČR, včetně stanovení 

odchylek. 

Tato norma platí pro: 

- střídavé přenosové a distribuční sítě a v nich používaná zařízení o kmitočtu 50 Hz a 60 Hz 

se jmenovitým napětím nad 100 V, 

- střídavá a stejnosměrná zařízení se jmenovitým střídavým napětím nižším než 120 v nebo 

jmenovitým stejnosměrným napětím nižším než 750 V; střídavá napětí jsou určena  

(ne však výlučně) pro použití při kmitočtu 50 Hz a 60 Hz; k těmto zařízením patří baterie 

(z primárních nebo sekundárních článků), jiná silová napájecí zařízení (střídavá nebo 

stejnosměrná), elektrická zařízení (včetně průmyslových a sdělovacích) a příslušenství. 

 

Vyhláška 73/2010 Sb.  

Je to vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd  

a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti. 
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Vyhrazenými zařízeními jsou zařízení 

- pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace, 

- určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny. 

 

Vyhláška č. 50/1978 Sb., 

V této vyhlášce jsou stanoveny stupně odborné způsobilosti (kvalifikace) pracovníků, kteří  

se zabývají obsluhou, prací, revizemi a projektováním elektrických zařízení. Dále stanoví 

podmínky pro získávání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti 

s kvalifikací. 

 

ČSN EN 61140 (33 0500) 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci a zařízení. 

 

ČSN 33 2000-4-41 

Ochrana pře úrazem elektrickým proudem (jednotlivá vydání). 

 

PNE 33 0000-6 

Podniková norma pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci 

elektrické energie. V návaznosti na ČSN EN 501 10-1 rozpracovává tato norma základní 

požadavky bezpečnosti obsluhy a práce na elektrických zařízeních. 

Norma stanovuje základní pravidla pro zajištění bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických 

zařízeních a v jejich blízkosti. Dále stanovuje podmínky bezpečnosti při provádění při provádění 

činností vykonávaných za jiným účelem v blízkosti elektrických zařízení nebo v jejich ochranném 

pásmu. 

 

ČSN 33 3201 

Elektrické instalace nad AC 1 kV se navrhují podle ČSN 33 3201 (2002). Do 1. 2. 2009 platila pro 

návrh těchto instalací ještě ČSN 2000-4-41 z února 2000. Po skončení platnosti této normy  

a nahrazení normou ČSN 2000-4-41 ed. 2 ze srpna 2007 již nebyla obnovena část o instalacích nad 

1 kV a platí tedy pouze ČSN 333201. 

Norma platí pro: elektrické stanice, elektrárny, průmyslové elektrické soustavy, závodní elektrárny 

nebo jiné průmyslové, zemědělské, komerční nebo veřejné provozovny. A dále pro generátory, 

motory a jiné točivé stroje, spínací zařízení, transformátory, měniče, kabely, vedení, soustavy 

vedení, baterie, kondenzátory, uzemnění, budovy a oplocení tvořící část uzavřené elektrické 

provozovny a příslušná řídící zařízení. [14] 

  



 

42 
 

4 Možnosti a trendy v provozu a údržbě 

 

Cílem provozovatele každé elektrické stanice je najít možnosti, jak maximálně zefektivnit náklady 

na provoz a údržbu této stanice, při zachování její minimální poruchovosti s minimálními 

odstávkami a přitom maximální spolehlivosti. Toho se dá dosáhnout několika způsoby. Jedním 

z nich je implementace nových rozvodných zařízení, které zvýší spolehlivost a zároveň umožní 

prodloužení intervalů údržby. Dalším způsobem může být zdokonalení stávajících nebo zavedení 

nových postupů a nových technologií do samotného systému provozu a údržby.  

 

4.1 Spolehlivostně orientovaná údržba 

 

Z hlediska provádění údržby rozeznáváme následující typy: 

 Prohlídka zařízení za účelem odhalení vznikající funkční poruchy  

(failure-finding) 

Prohlídka zařízení se provádí v určitých časových intervalech se snahou odhalit 

potenciální poruchy a pokud je nalezena tak se stanoví doba pravděpodobného 

provozu do funkční poruchy. 

 Provoz do poruchy, korektivní údržba (run-to-failure) 

Zařízení se provozuje do té doby, až dojde k poruše s následnou opravou nebo 

výměnou za funkční kus. 

 

Obr. č. 19 – Korektivní údržba 

 

 

 

 

 

Zdroj: Tůma, J.; Rusek, S.; Martínek, Z.; Chemišinec, I.; Goňo, R., Spolehlivost 

v elektroenergetice – CONTE, s. r. o., ČVUT Praha, ISBN 80-239-6483-6. 

 Plánovaná, preventivní údržba (scheduled maintenance) 

Na základě zkušeností z provozu, informací od výrobce nebo optimalizačního 

výpočtu se určí termíny pravidelných prohlídek, údržby a oprav bez ohledu na 

skutečný stav 

Obr. č. 20 – Preventivní údržba 

 

 

 

 

Zdroj: Tůma, J.; Rusek, S.; Martínek, Z.; Chemišinec, I.; Goňo, R., Spolehlivost 

v elektroenergetice – CONTE, s. r. o., ČVUT Praha, ISBN 80-239-6483-6. 
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 Údržba podmíněná stavem (on-condition maintenance) 

Monitorovacími systémy a diagnostickými metodami se zjišťuje stav zařízení a 

určuje se, po jakou dobu bude pravděpodobně schopné normálního provozu do 

funkční poruchy. Jedná se o nákladnou záležitost, proto se aplikuje převážně u 

drahých a provozně důležitých zařízení. 

 Obr. č. 21 – Údržba podmíněná stavem 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Tůma, J.; Rusek, S.; Martínek, Z.; Chemišinec, I.; Goňo, R., Spolehlivost 

v elektroenergetice – CONTE, s. r. o., ČVUT Praha, ISBN 80-239-6483-6. 

 

 Spolehlivostně orientovaná údržba (reliability centred maintenance) 

Matematickými modely se pro prvek stanoví optimální systém údržby tak, aby 

náklady byly minimální, ale aby se nesnížila spolehlivost 

 

Obr. č. 22 – Spolehlivostně orientovaná údržba 

 

 

 

 

 

Zdroj: Tůma, J.; Rusek, S.; Martínek, Z.; Chemišinec, I.; Goňo, R., Spolehlivost 

v elektroenergetice – CONTE, s. r. o., ČVUT Praha, ISBN 80-239-6483-6. 

Spolehlivostně orientovaná údržba (Reliability Centred Maintenance – RCM)  

se v elektroenergetice objevuje v 90. letech minulého století. Cílem RCM je zmenšit údržbové 

prostoje při zaručení dané spolehlivosti. Jedná se tedy o systém údržby nikoli podle času, ale podle 

skutečného stavu zařízení. Předpokládá se, že spolehlivost je konstrukční charakteristikou 

zachovávanou a realizovanou během doby provozu. RCM tedy může existující provoz údržby 

zefektivnit a zoptimalizovat. 

Na katedře elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava byl vyvinut software, který umožňuje praktické 

řešení RCM v rámci REAS. Jednotlivé vstupní hodnoty jsou dodány z technického informačního 

systému (TIS) a z finančního informačního systému. Program je koncipován univerzálně tak, aby 

bylo možno stanovit optimální údržbový cyklus i stanovení optimálního pořadí do údržby.[4] 
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4.2 Zapouzdřené rozvodny 

 

Mezi výhody zapouzdřených rozvoden patří jejich bezporuchový provoz s vysokou spolehlivostí  

a minimální nároky na údržbu s dlouhými intervaly. Výstavba takovéto rozvodny se i na hladině 

VVN navíc realizuje uvnitř budov, kde zařízení nepodléhají povětrnostním vlivům a to přispívá 

k prodloužení životnosti jejich zařízení. V ŘPÚ je doba stanovená doba na údržbu jednotlivým 

prvků na osm let a tyto revize se provádějí formou diagnostických zkoušek, při kterých se jen 

minimálně zasahuje zařízení. Navíc je zajištěna bezpečná obsluha rozvodných zařízení, protože 

pracovníci provozu se nemohou dostat do styku s živými částmi. 

Jednou z nevýhod zapouzdřených rozvoden je ta, že pokud dojde například k destrukci 

přístrojového transformátoru vlivem přechodných jevů na vedení, často způsobí škodu v celé kobce 

či poli této rozvodny. Doba trvání opravy se pak může protáhnout i na měsíce. Nezbývá pak jiné 

řešení, než přepojit kabely odbočky do rezervní kobky, pokud je k dispozici. U klasických 

kobkových rozvoden, je obdobná oprava záležitostí několika hodin. I když tyto závady bývají 

ojedinělé, musí se s nimi počítat zejména při výstavbě a zvážit, jak pak bude možné realizovat 

náhradní napájení v případě takovéto poruchy. 

 

Obr. č. 23 - Plynem izolované rozvaděče VN typ NXPLUS od výrobce Siemens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/energy/sektor_energy/rozvod-

energie/rozvadece_vn/prim-

site/plynem_izolovane_primarni_site/Documents/NXPLUS%20s%20jedn%C3%ADm%20syst%C

3%A9mem%20p%C5%99%C3%ADpojnic/Katalog%20%28EN%29.pdf 
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Závěr 

 

Elektrické stanice obsahují velké množství elektrických zařízení a každé z nich plní určitou úlohu, 

kterou se podílí na celkovém funkčním stavu stanic. Samotná orientace v jednotlivých zařízeních a 

jejich vzájemných vazbách pak může být pro ne moc zkušený personál obtíží. Proto jsem se v první 

kapitole této bakalářské práce zaměřil na popis a shrnutí nejdůležitějších prvků a částí elektrických 

stanic, důležitých z hlediska spolehlivosti, bezobslužného bezporuchového provozu a 

nepřerušitelné dodávky elektrické energie. 

Provozovaná elektrická rozvodná zařízení distribuční soustavy jsou ve smyslu platných předpisů 

považována za vyhrazená elektrická zařízení. Aby se nemusely provádět pravidelné revize a 

elektrická stanice mohla spolehlivě zastávat všechny své úkoly v elektrizační soustavě, je třeba aby 

zařízení plnila spolehlivě svou funkci, při zajištění jejich bezpečnosti pravidelnými kontrolami 

a údržbou podle vlastního řádu preventivní údržby. Proto údržba zahrnuje soubor úkonů, které byly 

pro každé zařízení sestaveny nejen dle doporučení a návodů výrobců, ale také dle osvědčených 

zkušeností z provozu s jednotlivým druhem zařízení. Prací v provozu jsem se mohl přesvědčit, že 

na zařízení plnící stejné úlohy, ale přitom odlišné svým provedením, typem a třeba také výrobcem, 

lze s úspěchem aplikovat zmíněné jednotné postupy. Přesto má však každé zařízení konkrétní 

požadavky, vyžadující individuální přístup. A proto pak pracovní metodika pro údržbu, ne vždy 

obsahuje všechny činnosti, které by mohly jednotlivému zařízení prospět. V druhé kapitole bylo 

proto mojí snahou obsáhnout nejen všechny své zkušenosti, ale i zkušenosti svých kolegů s postupy 

při údržbě jednotlivých zařízení. Zároveň jsem zmiňoval konkrétní typy nebo výrobce s jejich 

ohodnocením spolehlivosti nebo poruchovosti, na základě mých praktických poznatků, které lze 

považovat za výstup mé práce. 

Elektrická zařízení musí být provozována způsobem odpovídajícím platným technickým normám 

a právním předpisům. Navíc mohou tyto činnosti vykonávat jen osoby s odpovídající 

elektrotechnickou kvalifikací a musí být vždy provedena analýza elektrického nebezpečí. Proto 

třetí kapitola mé práce obsahuje přehled legislativy, jejíž znalost je nutná k těmto činnostem. 

Snahou provozovatele elektrických stanic je zefektivňovat jejich náklady na provoz a odstávky 

jednotlivých zařízení, při zachování jejich spolehlivosti a bezporuchovosti. Tudíž ve čtvrté části mé 

práce zmiňuji spolehlivostně orientovanou údržbu nebo možnost instalace zapouzdřených 

rozvoden, jako jedny z nástrojů k dosažení těchto cílů. 
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Příloha č. 1 -  Struktura elektrizační soustavy 
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Příloha č. 2 -  Řez pólem máloolejového vypínače VN typ HL6-9 výrobce EJF 
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Legenda k Příloze č. 2 -  Řez pólem máloolejového vypínače VN typ HL6-9 výrobce EJF 

 

 

1 Upevňovací šroub víka 32 

2 Segmenty víka expansní komory (3 kusy) 

3 Víko expansní komory 

4 Kuličkový ventil 

5 Opalovací nástavec spínacího roubíku B.  

6 Segmenty horní (3 ks) 

7 Zhášecí komora 

8 Spínací roubík 

9 Držák průchozí kontaktní růžice 23 

10 Izolační nástavec spínacího roubíku 

11 Vodící trubka 

12 Objímka izolačního válce 39 

13 Skříň mechanismu 

14 Šroub vodící trubky 11 

15 Těsnící kroužek víka expansní komory   

16 Tryska 

17 Těsnící kroužek přívodního svorníku 

18 Podložka svorníku 

19 Přívodní svorník horní  

20 Matice přívodního svorníku 19 

21 Odtlačovací šrouby zhášecí komory (4 kusy) 

22 Horní kontaktní růžice 

23 Průchozí kontaktní růžice 

24 Těsnící kroužek přívodního svorníku 26 

25 Pružná podložka svorníku 

26 Přívodní svorník dolní 

27 Matice přívodního svorníku 26 

28 Páka mechanismu 

29 Těsnící kroužek vypouštěcího ventilu 

30 Vypouštěcí ventil oleje 

31 Těsnící kroužek šroubu skříně 

32 Víko pólu 

33 Větrací otvory 

34 Šroub ukazatele stavu oleje 

35 Ukazatel stavu oleje 

36 Těsnění ukazatele stavu oleje 

37 Držák horní kontaktní růžice 22 

38 Segmenty dolní (3 kusy) 

39 Izolační válec 

40 Rozpěrka (2 kusy) 

41 Čep spínacího roubíku 

42 Táhlo (2 kusy) 

43 Těsnící kroužek izolačního válce a skříně 

44 Hřídel mechanického pólu 

45 Těsnicí kroužek hřídele mechanismu 
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Příloha č. 3 - Řez pólem vypínače SF6 VN typ VF výrobce ABB 
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Legenda k Příloze č. 3 - Řez pólem vypínače SF6 VN typ VF výrobce ABB 

 

1 Horní vývod 

2 Kontaktní palec jmen. proudu  

3 Kontaktní palec výkonový 

4 Cívka 

5 Opalovací kroužek 

6 Roubík 

7 Pomocný píst 

8 Dolní vývod se suvnými kontakty 

9 Izolační pouzdro 

10 Skříň vypínače 

11 Izolační táhlo 

12 Poháněcí hřídel 

13 Páka 

14 Nádoba s Al2O3 

  A Zhášecí prostor 

B Výfukový prostor 

C Kompresní prostor 
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Příloha č. 4 - Řez pólem vakuového vypínače VN  typ VD4 výrobce ABB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Horní vývod 7 Vypínací pružina 

2 Vakuové zhášedlo 8 Dvojice přesouvacích pák 

3 Spodní vývod 9 Skříň pohonu s pružinovým střídačovým 

pohonem 

4 Kladičkový kontakt (výkyvný kontakt pro 630 A) 10 Hřídel pohonu 

5 Kontaktní tlačná pružina 11 Pólová trubka 

6 Izolační spojovací táhlo 12 Vybavovací mechanismus 
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    Příloha č. 5 - Řez pólem máloolejového vypínače VVN  typ VMM výrobce Škoda 
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Legenda k Příloze č. 5 - Řez pólem máloolejového vypínače VVN  typ VMM výrobce Škoda 

 

7 Signální přepínač 7Z+7V+1P 

8 Pomocné relé RP102KB 

11 Podpěrný izolátor 

12 Spínací svorník (3 ks) 

21 Průchodka 

27, 36 Zhášecí komora 

24 Kontaktní hlavice horní (3 ks) 

33 Plovák (3 ks) 

34 Kryt ukazatele náplně (3 ks) 

36 Pojišťovací plech (3 ks) 

37 Těsnění (6 ks) 

38 Těsnění (3 ks) 

39 Vložka do zátky 
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Příloha č. 6 - Řez pohonem máloolejového vypínače VVN  typ VMM výrobce Škoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

2 Zapínací cívka 110 Vss 

2 Zapínací cívka 220 Vss 

2 Řídící ventil R 153/6  

13 Západka levá 

14 Vypínací cívka 110/220 Vss 

16 Membrána 

17 Těsnění horní 

18 Těsnění dolní 

19 Pístní kroužek 

24 Pružný kroužek 
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Příloha č. 7.1 - Nejběžnější vykonávané činnosti a jejich lhůty  dle ŘPÚ ČEZ, a. s.  

 

 

 

Vykonávaná činnost 
Lhůta 

[roky] 

Elektrická stanice - podrobná prohlídka 1 

Uzemnění elektrických stanic vvn/vn - diagnostika 8 

Uzemnění elektrických stanic vvn/vn - údržba 8 

Transformátory vn/vn  - diagnostika 4 

Transformátory vvn/vn  - diagnostika 2 

Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba 2 

Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba 8 

Zhášecí tlumivky - diagnostika 4 

Zhášecí tlumivky - údržba 4 

Zhášecí tlumivky - diagnostika oleje 4 

Transformátory vvn/vn  - diagnostika oleje 2 

Transformátory vvn/vn  - diagnostika oleje DGA 1 

Transformátory vn/vn  - diagnostika oleje 4 

Transformátory vn/vn  - diagnostika oleje DGA 2 

Odporníky - diagnostika 4 

Odporníky - údržba 8 

Reaktory - údržba 4 

Řídící skříně venkovní - údržba 2 

Řídící skříně vnitřní - údržba 4 

Vypínače vn - expanzní, olej, vzduch - údržba 2 

Vypínače vn - SF6 - údržba 8 

Vypínače vn - vakuum - údržba 8 

Vypínače vvn - olej - diagnostika 4 

Vypínače vvn - olej - údržba 4 

Vypínače vvn - SF6 - diagnostika 4 

Vypínače vvn - SF6 - údržba 8 

Vypínače vvn - vzduch - diagnostika 2 

Vypínače vvn - vzduch - údržba 4 

Vypínače vn - vakuum -  diagnostika 4 

Odpínače vn - údržba 4 

Vypínače vn vzduch - diagnostika 4 

Vypínače vn olej, expanzní - diagnostika 4 

Vypínače vn - SF6 - diagnostika 4 

Odpojovač vn vnitřní rok výroby do 1994 - údržba 4 

Odpojovač vn vnitřní rok výroby po 1994 - údržba 8 

Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba 1 

Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba 4 

Odpojovač vvn venkovní - údržba 4 

Vzduchový pohon odpojovače vvn venkovní - údržba 1 

Uzemňovač vvn - údržba 4 

Přístrojové transformátory vn vnitřní - údržba 8 

Přístrojové transformátory vn venkovní - údržba 4 

Přístrojové transformátory vvn rizikové - prohlídka 2 

Přístrojové transformátory vvn - údržba 4 

Svodiče přepětí vn - údržba 8 

Svodiče přepětí vvn - diagnostika 4 



 

59 
 

Příloha č. 7.2 - Nejběžnější vykonávané činnosti a jejich lhůty  dle ŘPÚ ČEZ, a. s. 

 

Vykonávaná činnost 
Lhůta 
[roky] 

Svodiče přepětí vvn - údržba 8 

Ventilové bleskojistky vvn - diagnostika 4 

Přípojnice vn skříňových rozvoden - diagnostika 4 

Přípojnice vn - údržba 8 

Přípojnice vvn - údržba 4 

Staniční baterie - diagnostika 1 

Staniční baterie - údržba 1 

Staniční baterie - diagnostika - kapacitní zkouška 4 

DC/DC měnič - diagnostika 1 

DC/DC měnič - údržba 2 

Střídače - diagnostika 2 

Střídače - údržba 2 

UPS - údržba 2 

Usměrňovače - elektromechanická regulace - diagnostika 1 

Usměrňovače - elektromechanická regulace - údržba 2 

Usměrňovače - elektronická regulace - diagnostika 2 

Usměrňovače - elektronická regulace - údržba 4 

Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba 4 

Rozvod tlakového vzduchu - kompresory - údržba 1 

Rozvod tlakového vzduchu - celý komplex - prohlídka 1 

Rozvod tlakového vzduchu - tlakoměry - kontrola 2 

Výroba a rozvod tlakového vzduchu nad 1 MPa - kontrola 1 

Výroba a rozvod tlakového vzduchu nad 1 MPa - provozní revize 3 

Soubor ochran pole vn elektromechanických - údržba 2 

Systémová ochrana HZO - údržba 2 

Soubor ochran pole vn digitálních - údržba 4 

Soubor ochran pole vvn elektromechanických - údržba 1 

Soubor ochran pole vvn digitálních - údržba 4 


