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Abstrakt 

      Tato bakalářská práce pojednává o mém působení ve firmě ČEŽ Distribuční služby s.r.o., kde jsem 

absolvoval individuální odbornou praxi po dobu 50 dní. Z počátku této práce jsem se zaměřil na popis 

jednotlivých dní a po té jsem se zaměřil podrobněji na měření pomocí infračervené termokamery, kde 

jsem také uvedl závady, které jsem řešil. V poslední části této práce jsem se zaměřil na popis 

individuálních úkolů. 

 

 

Klíčová slova 

Individualní odborná praxe, ČEZ Distribuční služby, Infračervená termokamera 

 

 

Abstract 

      This bachelor thesis discusses my participation in the company ČEZ Distribuční služby s.r.o., where 

I took part at individual professional practice for 50 days. At the beginning of this thesis, I focused on 

the description of the working days and then I focused on the measurement by infrared thermal cam in 

detail, where I also mentioned the glitches that I solved. In the last section of this thesis, I focused on 

the description of the individual tasks. 
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Sections or individual professional practice ČEZ Distribution Services, infrared thermal imager  
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1. Úvod 

 
Dnes žijeme ve velice divoké době, ve které se všechno rychle přeměňuje, či rozvíjí. Elektrická 

energie se pro lidskou společnost stala jakýsi standart. Standart, bez kterého se jen velice těžko 

obejdeme. Požadavky na dodávku elektrické energie, na které jsme stále závislejší, jsou stále větší a to 

především na kvalitu, ale i na spolehlivost dodávky v jakoukoliv dobu, za jakýchkoliv podmínek. To 

vše sebou nese spoustu nejenom technických problému. 

 

Od útlého věku mě bavila technika. Vystudoval jsem střední školu elektrotechniky a informatiky 

ve Frenštátě pod Radhoštěm obor elektrotechnika. Vysokou školu Báňskou jsem si zvolil dál pro 

studium kvůli dobré pověsti, dostupnosti a hlavně oboru energetika, který mě vždy lákal, neboť v tomto 

odvětví jsem vždy viděl možnost seberealizace a slušně finančně ohodnocenou pracovní pozici.  

 

Odbornou individuální praxi ve firmě jsem si zvolil hlavně díky možnosti získání nových 

zkušeností a přemostění teoretických znalosti s reálnou prací v terénu. Na začátku této práce jsem se 

snažil přiblížit, co jsem se naučil, čeho jsem se zúčastnil nebo co jsem vypracoval v průběhu mé 

individuální odborné praxe ve firmě. Potom jsem se zaměřil na termovizní měření, neboť v této činnosti 

vidím v budoucnu velký potenciál a na konci práce jsem se rozepsal o dvou větších individuálních 

úkolech, které jsem během praxe dostal za úkol. 

 

 

Obr.1.1: Logo Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě  
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2. O společnosti 

2.1. Skupina ČEZ 

ČEZ je nejen největším energetickým uskupením v České republice, ale i v rámci celé střední 

a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice a také se podílí na 

dodávání plynu a tepla svým zákazníkům.  

 

Společnost vznikla v roce 2003 spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi (Severočeská 

energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská energetika 

a Západočeská energetika). Většinovým vlastníkem ČEZ a.s. je Ministerstvo financí ČR, které vlastní 

70,29%. Dalšími vlastníky jsou právnické osoby (12,28%), fyzické osoby (4,34%) a správci 

(13,09%). 

 

Společnost ČEZ je soubor firem s názvem ,,Skupina ČEZ“, která sdružuje přes 100 společností. 

Tato skupina firem se zabývá činností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast 

telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických 

zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Kontrolu této společnosti provádí 

Energetický regulační úřad. [1] [2] 

 

 

Obr. 2.1: Logo skupiny ČEZ 

 

2.2. ČEZ Distribuční služby a.s. 

Individuální odbornou praxi jsem absolvoval ve firmě EZ Distribuční služby s.r.o.. v období 16. 

9. 2013 do 20. 4. 2014 po dobu 50 dnů. 

 

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. byla založena v říjnu 2005 společností ČEZ, a. s., jako 100% 

dceřiná společnost pro komplexní zajištění služeb v oblasti provozování, odstraňování poruch, 

údržby a oprav distribuční soustavy. Tyto činnosti převzala společnost ČDS vyčleněním částí 

podniků z regionálních energetik Skupiny ČEZ. 

Adresa sídla této společnosti je Hradec Králové, Pražské Předměstí, Riegrovo náměstí 1493/3, 

PSČ 500 02. 
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Činnosti ČDS ve Skupině ČEZ je provozování elektrických zařízení distribuční soustavy, řízení 

a výkon činností podle řádu preventivní údržby, drobné opravy, odstraňování poruch, měření 

v distribučních sítích, nasazování mobilního zdrojového soustrojí a mobilních transformátorů, 

odstraňování a oklešťování vegetace, odpojování a připojování na síti vn a nn na základě požadavků 

ČEZ Distribuce a.s., provádění odborných posudků měřidel, provádění oprav a parametrizace všech 

druhů stanovených měřidel, sběr a zpracování dat, diagnostika mimo řád preventivní údržby, 

vytyčování podzemního zařízení, činnosti v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí, 

provozování autorizovaného metrologického střediska pro ověřování stanovených měřidel, montáže 

a provozování měřících a spínacích přístrojů. [3] 
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3. Pracovní zařazení 

 

Během této praxe jsem prošel od rutinních prací, přes oddělení poruch vn a nn, oddělení 

diagnostiky vn a nn a oddělení elektrických stanic. Dostál jsem také úkoly na kterých  jsem pracoval 

souběžně s prací v terénu. Moje praxe se dělila na dvě hlavní části. 

 

3.1. První část praxe: Poruchy vn,nn; Diagnostika vn, nn 

V první části individuální odborné praxe jsem byl přidělen k oddělení poruch vn a nn, 

Diagnostika vn a nn, kde byl můj nadřízený ing. Aleš Hlaváč. Pracoviště této části praxe se nacházelo 

v Moravské Ostravě v části nazvané Fifejdy. 

 

Během první části praxe jsem se zúčastnil nebo vykonával tyto činnosti: 

 

3.1.1.      Trasování kabelů 

Trasování kabelů jsem prováděl šestkrát po dobu jednoho dne a to v lokalitách  

Ostrava-Michálkovice; Ostrava-Zábřeh a Ostrava-Vítkovice. Trasování kabelu jsem prováděl pro 

stavební a výkopové práce přímo v terénu.  

 

 

Obr.3.1.1: Přístroj pro trasování kabelu  
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3.1.2.      Demontování přípojného místa   

Přípojné místo, které napájelo stavební firmu, která prováděla výstavbu kruhového objezdu ve 

Slezské Ostravě. Byla provedena demontáž pojistky a kabelu v daném místě. K této činnosti jsem byl 

přiřazen jeden den. 

 

  

Obr.3.1.2.1:Pojistky v daném přípojném místě 

 

Obr.3.1.2.2: Trafostanice ve Slezské Ostravě 

 

3.1.3.      Vypnutí a zapnutí vedení, vyvěšování oznámení: 

Zúčastnil jsem se modernizace elektrického vedení ve Staré Běle, kde jsme se 

spolupracovníkem museli nejprve vyvěsit oznámení o přerušení dodávek elektrické energie.  

V naplánovaném termínu realizace modernizace daného vedení jsme se spolupracovníkem zajišťovali 

části vedení, na kterém se zrovna pracovalo.  U těchto činnosti jsem strávil dva dny praxe. 
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3.1.4.      Výměna izolátoru:  

Zúčastnil jsem se výměny poškozených izolátoru, kde mi spolupracovník ukázal, jak se mění a 

upevňuje poškozený izolátor v lokalitách Ostrava-Kunčice a Ostrava-Vítkovice. U této činnosti jsem 

strávil jeden den praxe. 

 

 

Obr.3.1.4.1: Izolátor 

 

Obr.3.1.4.2: Pracovník při výměně izolátoru 

 

3.1.5.      Hledání poruchy v kabelu pomocí metody rázových vln: 

Další práce, kterou jsem vykonával, byla s měřícím vozem a to hledání poruchy v kabelu za 

pomocí metody rázových vln v lokalitách Ostrava-Vítkovice a Ostrava-Přívoz. Při nalezení poškozené 

části kabelu jsme vždy místo označili, vytvořili protokol a místo předali dalšímu útvaru, který řeší přímo 

výkopové práce a opravy dané části kabelu. K této činnosti jsem byl přiřazen jeden den. 
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Obr.3.1.5: Vybavení vnitřku měřicího vozu 

3.1.6.      Vytyčování kabelů:   

Vytyčování kabelu jsem prováděl se spolupracovníkem v lokalitě Ostrava-Vítkovice, kde jsme 

vytyčovali kabely, které nejsou napájeny a to kvůli přeložení daného kabelu do blízké rozvodny. K této 

činnosti jsem byl přiřazen jeden den. 

 

 

Obr. 3.1.6.1: Výkop daných kabelů 
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Obr: 3.1.6.2: Přístroj pro vytyčení kabelů. 

 

3.1.7.    Diagnostika vn vypínačů:  

Diagnostiku vn vypínačů v rámci ŘPU jsme prováděli pomocí přenosného počítače, který měl 

v sobě zabudované měřící karty. Na vn vypínačích jsme měřili přechodový odpor ochranného uzemnění, 

funkční doby spínacích operací, měření proudu ovládacích cívek, proud v motoru vypínače, odpor a 

izolační stav ovládacích cívek a přechodový odpor ochranného uzemnění. Nakonec se provedla kontrola 

spínání při sníženém ovládacím napětí a kontrola blokování vypínače. Diagnostiku jsem společně 

s techniky prováděl na olejovém vypínači EJF Brno HL6-9 v rozvodně 22kV v Ostravě-Porubě a na 

vakuovém vypínači ABB VD4M 2406-20 v rozvodně 22kV, která se nacházela v Ostravě-Vítkovicích. 

U těchto pracích jsem byl dva dny. 

 

  

Obr.3.1.7.1: Vakuový vn vypínač 
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Obr.3.1.7.2:Olejový vn vypínač 

 

3.1.8.     Termovizní měření: Trafostanice, vedení 

Termovizní měření jsem prováděl mnohokrát, převážně jsem měřil v této časti praxe vedení a 

trafostanice na Ostravsku, Opavsku a Frýdeckomístecku. O této problematice jsem se rozepsal 

podrobněji v další kapitole. 

 

3.1.9.      Systematické měření pomoci PQ monitorů: 

Měření kvality pomoci PQ monitoru elektrické sítě jsem prováděl po dobu čtyř dní a to převážně 

se spolupracovníkem Rudolfem Fisherem. Měření jsme prováděli především na fotovoltaických 

panelech v rámci ŘPU nebo u zákazníků, kteří podali stížnost na nekvalitní dodávku elektrické energie.  

 

Po změření jsem naměřená data zpracoval a vyhodnotil do protokolu, dle vnitřního předpisu 

firmy ČEZ Distribuční služby s. r.o. Do přílohy této práce jsem jako ukázku vložil graf naměřených 

hodnot fotovoltaické elektrárny, která se nacházela v Ostravě-Radvanicích. 
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Obr.3.1.9: Fotovoltaická elektrárna v Ostravě-Radvanicích 

 

3.1.10. Spuštění nového pole a linky: Valašské Meziříčí 

Zúčastnil jsem se uvedení do provozu nového pole a linky ve Valašském Meziříčí dne 

21.10.2013. Tato linka V5621 s polem V5621 napájí chemický závod DEZA. Na rozvodně 110/22 kV 

ve Valašském Meziříčí jsme provedli funkční napěťové zkoušky. Protokol o funkčních zkouškách, které 

probíhali, jak pod napětím, tak bez, jsem vložil do přílohy této práce. 

 

 

Obr.3.1.10: Spouštění nového pole ve Valašském Meziříčí 

3.1.11. Kontrola elektrického vedení 

V rámci ŘPU jsem vykonával i kontrolu elektrického vedení, kdy jsem společně s technikem 

našel část poškozeného elektrického vedení. Poruchu způsobila spadlá větev stromu. Tyto práce jsem 

vykonával dva dny. 

 

Obr.3.1.11: Část poškozeného vedení 
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3.1.12. Sběr dat do informačního systému, přeznačování přípojných 

bodů, měření impedanční smyčky v domovních skříních, čištění domovních 

skříní 

Sepisování a označení nových nebo starých přípojných míst, domovních skříněk do protokolu. 

Tato práce dále zahrnovala i vrtání nových štítků na skříně, kontrolu a čištění domovních skříní, měření 

impedanční smyčky v rámci ŘPU. Tyto práce jsem prováděl tři dny. 

 

 

Obr.3.1.12: Domovní skříň 

 

3.1.13. Zkouška dieselagregátu v budově krajského úřadu 

S technikem jsme provedli funkční zkoušku dieselagregátu v budově krajského úřadu v Ostravě.   

Při zkoušce nenastala žádná porucha. Tato práce trvala jeden den. 

 

3.2. Druhá část praxe: Elektrické stanice 

Ve druhé části praxe jsem byl přidělen k oddělení elektrických stanic, kde moji nadřízení byli 

ing. Jaromír Homola a Josef Žídek. Pracoviště v druhé části praxe se nacházelo na rozvodně v  

Ostravě-Kunčicích. Vedoucí celého odboru elektrických stanic byl pan ing. Jiří Horák.  

 

Během druhé části praxe jsem se zúčastnil nebo vykonával tyto činnosti: 
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3.2.1.     Seznámení s rozvodnami 

Pan Gattnar mě provedl a seznámil s jednotlivými rozvodnami a trafostanicemi, které spadají 

pod oddělení údržby elektrických stanic Ostrava-Kunčice. Vlastníkem těchto trafostanic a rozvoden je 

společnost ČEZ Distribuce a.s. Seznámení trvalo 4 dny. 

 

 

Obr.3.2.1: Rozvodna Ostrava-Černá Louka 

 

3.2.2.      Zajišťování práce v rozvodně 

Pracovnici mě poučili, jak se postupuje při zajištění pracovního místa pro manipulace 

v rozvodnách. Poučení trvalo jeden den. 

 

  

Obr.3.2.2: Pomůcky pro zajištění práce 

 

3.2.3.      Dozor při stavební práci u rozvodny 

S panem Gattnarem jsme prováděli dozory při stavebních pracích v blízkosti rozvoden, které se 

nachází v Ostravě-Porubě a v Ostravě-Zábřehu. Zaměstnance externí stavební firmy jsme seznámili 

s pravidly bezpečnosti práce.  K této práci jsem byl přiřazen tři dny. 
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Obr.3.2.3: Předání a zajištění pracovního místa pro stavební práce  

 

3.2.4.      Termovizní měření: Rozvodny 

Zúčastnil jsem se opět diagnostiky pomocí termokamery v rámci ŘPU na rozvodnách, které se 

nachází v Ostravě-Kunčicích a v Ostravě-Porubě. S techniky jsem prováděl, jak měření, tak přípravu 

rozvodny pro dané měření. K těmto přacím jsem byl přidělen tři dny. 

 

3.2.5.      Měření na tlumivkách 

Společně s panem Gattnarem jsem prováděl měření kompenzace kapacitních proudů zhášecích 

tlumivek přímo v provozu. V praxi jsem měřil šest tlumivek a to v elektrárně Třebovicích, v teplárně, 

která se nachází v Ostravě-Přívoze a na rozvodně v Ostravě-Kunčicích.  Naměřené hodnoty jsem poté 

zpracovával v programu excel a dál zaslal technikovi, který naměřené údaje vyhodnocuje. Měření a 

zpracování dat jsem prováděl tři dny. 

 

 

Obr.3.2.5: Ovládací panel zhášecích tlumivek 
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3.2.6.      Čištění a kontrola 

Další činnosti v rámci ŘPU, kterou jsem prováděl, byla kontrola a čištění dvou měničů vlastní 

spotřeby rozvodny, kontrola baterii a doplnění destilované vody, kontrola a čištění olejových vn 

vypínačů, čištění počítačových skříní, kontroly lékárniček a přístrojových transformátoru napětí. U 

těchto prací jsem strávil čtyři dny. 

 

3.2.7.      Přeznačování výkresových jednopólových schémat, dle nové 

metodiky 

Přepisování označení jednotlivých prvků, dle nové metodiky ve výkresech jednopólových 

schémat rozvoden. Výkresy jsem opravoval dva dny. 

 

3.2.8.      Zpracovávaní dat a práce s nimi 

Další menší úkoly, které jsem dostal, se týkali převážně práce s programy excel a word, kde 

jsem prováděl úpravy MPP. U těchto prací jsem strávil tři dny. 
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4. Infračervená termografie 

4.1. Úvod 

Při vykonávání odborné individuální praxe ve firmě ČEZ Distribuční služby s.r.o. jsem byl 

přiřazen k technikům, kteří se zabývají diagnostikou elektrických strojů, zařízení a vedení pomocí 

infračervené termokamery. Infračervená kamera se používá pro bezkontaktní měření teplot. Během této 

části praxe jsem byl seznamem s danou problematikou a přímo jsem s těmito lidmi pracoval. Měřil jsem 

s infračervenou termokamerou od firmy FLIR  a to především trafostanice a vedení. Při nalezení závady 

jsem po té sepsal zprávu pomocí programu ThermaCAM Reporter v 8,3 PRO. V této zprávě jsem vždy 

uvedl datum, místo, fotku, termogram a možnou příčinu závady. Tuto část praxe jsem prováděl za 

pomocí techniků Marka Šintlera a Dušana Pyše, kteří mě také do dané problematiky zasvětili.  

 

4.1. Postup měření 

Nejprve nastavíme parametry pro měření, jako je teplota atmosféry, emisivita měřeného objektu, 

vzdálenost mezi objektem a kamerou, relativní vlhkost a teplotu odraženého záření. Měření jsem 

prováděl pomocí tzv. přímé metody, která se provádí tak, že se postavíme blíže k měřenému předmětu, 

zaostříme a vyfotíme. Musíme dbát, abychom nestáli k předmětu kolmo kvůli našemu odrazu, a dále 

nesmíme měřit daný předmět proti slunci, jinak by naměřené hodnoty byl velmi zkreslené. 

 

4.2. Princip infračervené termokamery  

Konstrukce infračervené termokamery je podobná konstrukci klasické kamery. Hlavní rozdíl je 

v detektoru a v objektivu kamery. Objektiv, který slouží zároveň jako filtr elektromagnetického spektra, 

promítne dopadající záření na detektor záření. Typ detektoru v této infračervené kameře je nechlazený 

mikrobolometr o spektrálním rozsahu 7,5 - 13μm a rozlišení 640X480 pixelů. Naměřené hodnoty jsou 

následně digitalizovaný ve výsledný snímek, který se nazývá termogram. Termogram je složený 

z pixelu, kde každý pixel obsahuje informaci o teplotě na povrchu daného tělesa. [4] 

 

 

Obr .4.2: Blokové schéma principu termokamery [4] 
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4.3. Klasifikace závad 

Klasifikace závad se určuje, dle velikosti teploty srovnávacího prvku vůči teplotě normálového 

prvku na základě tabulky, která je uvedena níže. 

 

Tab.č.1: Klasifikace závad [4] 

4.4. Práce – Výsledky 

Měření jsem společně s techniky prováděl především na Ostravsku, Opavsku a  

Frýdeckomístecku, kde jsme v rámci ŘPU provedli desítky měření. Nejčastější závady na daném 

zařízení jsem diagnostikoval nedotažený šroub nebo zoxidovaný kontakt. V této práci jsem uvedl 

několik závad, které jsem diagnostikoval. 

 

Jako první přiklad jsem uvedl závadu, která vznikla v trafostanici na v Opavě. 

 

 

Obr.č.4.4.1: Fotografie dané přípojnice 
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Obr.č.4.4.2: Termogram přípojnice v Opavě 

 

Z termogramu vidíme, že hodnota oteplení oproti jiné přípojnici, je dle měření 15°C. Zde jsem 

diagnostikoval závadu nedotaženého šroubu. Stupeň klasifikace závady je II. 

 

Další příklad závady v trafostanici v Opavě. Lze vidět oteplení na šroubovým spoji. 

 

 

Obr.č.4.4.3: Fotografie šroubového spoje 

 



26 

 

Obr.č.4.4.4: Termogram daného šroubového v trafostanici v Opavě 

 

Zde jsem opět diagnostikoval závadu nedotaženého šroubu. Hodnota oteplení oproti jiným šroubům 

činila 14°C. Stupeň klasifikace závady je II. 

 

Další závada, kterou jsem pomoci infračervené termokamery našel, se nacházela v trafostanici ve 

Frýdku-Místku. 

 

Obr.č,4.4.5: Fotografie pojistky v trafostanici ve Frýdku-Místku 
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Obr.č.4.4.6: Termogram pojistky v trafostanici ve Frýdku-Místku 

 

Zde jsem diagnostikoval závadu v kontaktu pojistky, který byl zoxidovaný. Hodnota oteplení oproti 

jiným pojistkám činila 25°C. Stupeň klasifikace závady je II. 
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5. Individuální úkoly: 

Během praxe jsem dostal několik malých individuálních úkolu, o kterých jsem se již zmínil 

v části této práce nazvané pracovní zařazení. Během praxe mi byly přiděleny dva větší úkoly, které jsem 

vypracovával paralelně s pracemi v terénu. 

 

5.1. Sepsání a doplnění seznamu vyřazených prvků v rozvodně 

První větší individuální úkol se týkal elektrické stanice, která se nachází v Albrechticích. V této 

elektrické stanici byla provedena rekonstrukce. Při rekonstrukci byla provedena výměna jednotlivých 

prvku v rozvodně za nové.  Mým úkolem bylo sepsat tyto prvky dohromady a dopsat chybějící údaje, 

přiložit fotky daných prvků pro případné použití těchto prvků v jiných rozvodnách. Tato práce se dál 

posílala vedení dceřiné firmy ČEZ Distribuce a.s., která je majitelem všech elektrických stanic ve 

skupině firem ČEZ a.s.. Na této individuální práci jsem pracoval společně s Tomášem Václavíkem, 

studentem bakalářského studia Vysoké školy báňské. 

 

5.2. Poškozené přístrojové transformátory napětí 

Druhý větší individuální úkol, který jsem dostal na starost, se týkal řešení problému, který vznikl 

na rozvodně v Ostravě-Mariánských Horách. Na rozvodně došlo k destrukci pěti přístrojových 

transformátoru napětí. Dle poničeného obalu transformátoru, kde šlo jasně vidět, že transformátor se 

zahříval a mechanicky kmital, jsem společně s technikem Josefem Žídkem došel k závěru, že za 

poškození transformátoru může fyzikální jev zvaný ferorezonance.  

 

Ferorezonance vzniká při spínáním, odpínáním zátěže a při poruchových stavech elektrické sítě, 

kdy dochází k přesycení jádra napěťového transformátoru. Přesycení jádra napěťového transformátoru 

má za následek nelineariazici průběhu magnetického toku v magnetickém obvodu transformátoru a to 

vede rozkmitání elektrické energie mezi kapacitou a indukčností daného přístroje.  

 

Vyhotovil jsem zprávu, kde jsem navrhl dvě řešení a k nim i ceny. První řešení jsem doporučil 

a to v podobě inteligentních ferorezonančních ochran. Druhé řešení, které jsem navrhl, bylo připojení 

tlumicího odporu paralelně k sekundárnímu vinutí přístrojového transformátoru.  

 

Po vypracování zprávy daný problém konzultoval s technikem, který má na starost výpočet 

ochran a ten doporučil mé řešení dál vedení společnosti. 
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6. Znalosti a dovednosti scházející studentovi  

Pro mě osobně největší nedostatkem při odborné praxi byly zkušenosti s řešením problémů v terénu. 

Znalosti, které jsem získal, jak při středoškolském, tak bakalářském studiu byly dostatečné. VŠ nemůže 

studenta stoprocentně připravit. Během praxe jsem na sobě odhalil spoustu drobných nedostatků ve 

svých schopnostech a dovednostech, na kterých jsem začal ihned po objevení pracovat. Z mého pohledu 

jsem prošel nástup studenta do pracovního prostředí. Za další scházející znalosti považuji neznalost 

norem, pokynů, metodik a různých postupů při praci v terénu. 
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7. Dosažené výsledky a celkové zhodnocení praxe 

7.1. Dosažené výsledky 

Během praxe jsem prošel ve firmě ČEZ Distribuční služby s.r.o. od rutinních prací, přes 

poruchy vn a nn, až k diagnostice vn a nn. Dále jsem navštívil a seznámil se s většinou rozvoden, které 

se nachází na Ostravsku.   

 

Praxi jsem vykonával 50 dnů a většinu času praxe jsem pracoval v kolektivu se zkušenými 

odborníky přímo v terénu.  

 

Na konci první části praxe jsem prezentoval získané zkušenosti a poznatky, za účasti vedoucího 

odboru elektrických stanic pro Moravu pana Jiřího Horáka, vedoucího elektrických stanic Jaromíra 

Homoly a vedoucího oddělení řízení vn, nn pro region Morava Aleše Hlaváče, kteří během prezentace 

pokládali otázky tykající se mé praxe a mých individuálních úkolů.  

 

7.2. Celkové zhodnocení 

Zkušenosti a znalosti, které jsem za toto období získal, mě pomohly hlouběji pochopit 

problematiku elektroenergetiky a zároveň spojit získané teoretické znalosti s praxí. 

 

Další zkušenosti, které dál využiji ve svém profesním životě, byly pro mě vstupní pohovory, 

práce na projektech, získání zkušeností zkušenějších pracovníků, jednání s nadřízenými, vytváření zpráv 

a protokolů, řešení technických problému v praxi, workshopy na úrovni velké nadnárodní skupiny 

společností a celkovou představu o tom, jak vypadá elektroenergetika v praxi  
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9. Příloha 

 

Příloha č. 1 : Graf naměřených hodnot fotovoltaické elektrárny v Ostravě-Radvanicích 

Příloha č. 2 : Protokol o funkčních zkouškách nového pole V5621 

 

 


