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Dosavadní praxe. 

 

Od složení maturitní zkoušky v roce 1981 do současnosti pracuji v energetické společnosti     

ČEZ Distribuce,a.s. (do r.2005 Severomoravská energetika,a.s.). Začínal jsem jako provozní 

elektrikář,  od r.1986 jako Samostatný technik údržby ochran. Od r.1994 se věnuji problematice 

dispečerského řízení distribuční soustavy na pozicích Samostatný technik dispečinku, Vedoucí 

technik dispečinku a v současnosti jako Vedoucí oddělení Příprava Morava. Za posledních 20 let 

jsem získal zkušenosti s přípravou provozu v distribučních sítích všech napěťových hladin na 

území krajů Moravskoslezského, Olomouckého a částečně Zlínského. Tyto získané zkušenosti 

jsem uplatnil při zpracování této disertační práce. 
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Abstrakt 

Tento příspěvek se zabývá problematikou plánovaných odstávek zařízení distribuční soustavy, které jsou 

v distribučních společnostech vynuceny prováděním údržbových prací jednotlivých zařízení, 

rekonstrukcemi za účelem modernizace stávajících zařízení, výstavbou nových zařízení, požadavky 

zákazníků atd.  

Je zde provedena analýza dat o plánovaných odstávkách za roky 2008 až 2012 na území o rozloze 

11067km
2,
, ve které je připojeno cca 958 000 zákazníků. Jedná se o významnou část distribuční soustavy 

České republiky. Je provedena analýza dat dle příčin jednotlivých odstávek s rozdělením na napěťové 

hladiny VVN, VN a NN. V práci je také analyzován dopad odstávek na zákazníky s vyčíslením dopadu na 

ukazatele nepřetržitosti distribuce. Na základě zjištěných údajů je zde proveden výpočet nákladů na jednu 

odstávku i celkové náklady na provádění plánovaných odstávek za rok. 

Uvedené analýzy jsou základem pro provedenou vícekriteriální optimalizaci nákladů na odstávky, jejímž 

výsledkem je stanovení možné úspory, při určených hodnotách navržených kritérií. Pro tuto optimalizaci 

je zpracována SW aplikace, jejímž základem jsou konkrétní data z analýz provedených v rámci této práce. 

V práci jsou také navrženy následující možnosti snížení celkového počtu odstávek a jejich dopadu na 

ukazatele nepřetržitosti distribuce: 

 koordinace odstávek na stejném zařízení 

 optimalizace údržbových prací dle řádu preventivní údržby 

 provádění prací pod napětím podle stanovených pracovních postupů 

 využití náhradních zdrojů energie 

 budování náhradních provozních tras. 

Všechny tyto možnosti jsou v práci detailněji rozpracovány. 

V práci je také proveden návrh optimalizačního procesu s využitím v distribučních společnostech 

dostupných IT systémů.  

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Abstract 

This article deals with the scheduled shutdowns of distribution system facilities. These outages are 

necessary for the maintenance operations, modernisation of facilities, building of new facilities and to 

satisfy customers’ requirements. Study presented is based on data about outages that occurred from 2008 

to 2012 in the significant part of the Czech Republic distribution system that provides electricity to 

approx. 958 000 customers on the area of 11067 km2. Analysis conducted on the data considers 

alternative causes of outages. These causes are put into three categories according to the voltage levels: 

HV, MV and LV. Moreover, analysis covers impact of outages on the customers. Impact is quantified by 

reliability indicators. By employing the data analysis, article provides calculation of costs both of 

individual outage and of total scheduled outages in one year period.  

Furthermore, this article provides multi-criteria optimization of outage costs which indicates possible 

optimal level of cost reductions. For this specific purpose, specialized software is developed. Software 

makes use of the data results of the analysis mentioned above. 

Moreover, in this paper are proposed and discussed in detail opportunities to reduce the number of outages 

and to reduce impact of scheduled shutdowns on continuous distribution indicators. Opportunities 

proposed are as follows: 

 coordination of outages in the same facility 

 optimization of maintenance operations according to the preventive maintenance rules  

 ways of live-line working  

 usage of reserve energy resources 

 building of alternative operating routes 

In addition, this paper provides proposal of optimisation process that could be used with IT systems 

available in distribution companies.  
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1 Úvod 

Tato práce se zabývá problematikou distribuční soustavy. Snahou provozovatelů distribuční soustavy je 

maximální dostupnost zařízení. Důležitou povinností provozovatele distribuční soustavy je zvládnutí 

problematiky řízení výpadů. Výpadky jsou rozděleny do dvou kategorií: 

1) poruchové výpadky - jedná se o neočekávané události v distribuční soustavě, způsobené např. 

nepříznivými povětrnostními vlivy, stárnutím zařízení atd. 

2) plánované výpadky – zde jde o odstávky části sítě, které jsou předem naplánované.  V rámci 

plánovaných odstávek se provádí zejména údržba zařízení podle  ŘPÚ (řád preventivní údržby), investiční 

výstavba (výstavba nových zařízení, rekonstrukce stávajících), plánované opravy zařízení, připojení 

nových zákazníků atd. 

Tato práce se zabývá problematikou plánovaných odstávek zařízení distribuční soustavy s ohledem na 

dodržování platné legislativy, spolehlivost soustavy a ekonomickou efektivnost. Je zde popsán pohled 

provozovatele distribuční soustavy, subjektů provádějících práce v distribuční soustavě dodavatelským 

způsobem a také dopad odstávek na zákazníky připojené do sítě a to jak odběratele, tak výrobce elektrické 

energie. 

 

2 Teorie systémové analýzy 

Systémová analýza je základní aplikační disciplínou v oblasti systémové vědy. Vznikla z potřeby mít 

k dispozici metody pro práci se složitými systémy, které by zvýšily kvalitu rozhodování. Systémová 

analýza důsledně uplatňuje systémový přístup a při zkoumání systémů využívá modelovou techniku a 

kvalitativní a kvantitativní metody – metody operačního výzkumu. 

Cílem systémové analýzy je zvýšit kvalitu rozhodování, zlepšit úroveň znalostí o zkoumané oblasti a 

umožnit experimenty bez manipulace s reálným objektem. Základní kroky systémové analýzy metodicky 

obsahují kombinaci exaktních a intuitivních postupů. 

Mezi klasické modely operační analýzy patří například optimalizační modely. Tyto modely slouží 

k nalezení nejlepšího řešení problému, přitom možná řešení jsou prvky nějaké konečné či nekonečné 

množiny. Patří sem například lineární, nelineární, dynamické a stochastické programování nebo 

vícekriteriální rozhodování. 
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3 Teoretický rozbor spolehlivosti  

 
     Spolehlivost elektroenergetické soustavy je chápána jako schopnost této soustavy zajistit nepřetržitou a 

kvalitní dodávku elektrické energie spotřebitelům. Spolehlivost elektrických sítí byla obvykle chápána ve 

třech základních oblastech: 

Spolehlivost jednotlivých částí sítí v období tvorby projektové dokumentace. 

Spolehlivost již provozovaných sítí. 

Spolehlivost v přípravě provozu elektroenergetického systému.  

      V současné době jsou výpočty spolehlivosti elektrických sítí stále více spojovány s dvěma problémy 

provozu elektroenergetické soustavy: 

Výpočet pravděpodobně nedodané energie. 

Oblast údržby elektroenergetické soustavy – snahou je provádět údržbu nikoli podle času, ale podle 

skutečného stavu zařízení a minimalizovat údržbové prostoje. 

 

4 Platná legislativa uplatňována ve zpracované práci 

 Vyhl 540/2005sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice 

 Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (Energetický zákon) 

 Pravidla provozování distribučních soustav 
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5 Popis současného stavu plánování odstávek 

Plánování odstávek v distribučních soustavách je součástí procesu přípravy provozu DS. V platné 

legislativě je příprava provozu definovaná jako činnost prováděná při dispečerském řízení distribuční 

soustavy, při které se zpracovává soubor technickoekonomických a organizačních opatření v oblasti 

výroby, distribuce a spotřeby elektřiny, jejímž cílem je zajištění spolehlivého a bezpečného provozu DS 

při respektování smluvních vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou. 

 

5.1 Rozdělení plánovaných odstávek  

5.1.1 rozdělení dle napěťových hladin 

 VVN 

 VN 

 NN 

5.1.2 rozdělení dle délky odstávek 

 Krátkodobé 

 Opakované 

 Dlouhodobé 

5.1.3 rozdělení dle příčiny odstávky 

 Údržba zařízení (ŘPÚ) 

 Investiční výstavba 

 Rekonstrukce zařízení 

 Plánované opravy 

 Požadavky zákazníků 

5.1.4 rozdělení dle dopadu na zákazníky 

 S omezením odběratelů 

 S omezením výrobců elektřiny 

 Bez omezení zákazníků 

 

Každá odstávka je pak kombinací uvedených rozdělení. 
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6 Analýza dat. 

Základem práce je analýza plánovaných odstávek za období od 1.1.2008 do 31.12.2012  v části distribuční 

soustavy ČEZ Distribuce, konkrétně v regionu Morava. Celkem je v této práci zpracována databáze téměř 

67000 odstávek na napěťových hladinách VVN, VN a NN. Jedná se o významnou část distribuční 

soustavy ČR. Z pohledu rozlohy zásobovaného území tvoří zkoumaná oblast 14% území ČR.  

Pro prováděnou analýzu je potřebná následující struktura údajů o jednotlivých odstávkách: 

 napěťová hladina 

 časové údaje 

 identifikace technického místa 

 dispečerská oblast 

 počet omezených zákazníků dle kategorií 

 příčina odstávky 

 nutnost přerušení dodávky 

Analýza dat byla provedena podle následujících kritérií: 

 analýza dle typu zařízení 

 analýza dle napěťových hladin 

 analýza dle příčin 

 analýza časového rozložení 

 analýza  vlivu odstávek na ukazatele nepřetržitosti distribuce  

 

Příklady grafického vyhodnocení některých analýz jsou uvedeny v následujících grafech. 
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linie vzduch

linie kabel
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Graf 6.1  podíl jednotlivých typů zařízení  na odstávkách celkem [%] 
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       Graf 6.2 podíl odstávek za roky 2008 až 2012 dle napěťových hladin [%] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,7 

72,6 

18,7 

NN

VN

VVN

Graf 6.4 . počet odstávek VN celkem r.2008-2011 [%] 

Připojení nového 

zařízení

4%

Odstranění závad z 

kontrol dle ŘPÚ

2%

Předcházení poruch

2%

Oprava po poruše

2%

Řád preventivní 

údržby

55%

Rekonstrukce

8%

Plánovaná oprava

7%

Vypnutí zařízení 

zákazníka na jeho 

žádost

7%

Ostatní

13%

 

 Graf 6.3 Rozdělení odstávek VN dle příčin [%] 
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7 Výpočet nákladů na odstávky 

Při stanovení průměrné ceny 1 odstávky musíme započítat všechny činnosti spojené s odstávkou od 

vzniku požadavku na odstávku až po její vyhodnocení po skončení. Nezabývám se zde pracemi 

prováděnými v rámci odstávky, ale pouze činnostmi nutnými pro přípravu požadavku, uvolnění zařízení 

z provozu a opětné zprovoznění zařízení. 

Celkové náklady na jednu odstávku představují dle stanovených údajů 3640 Kč. Z analýzy dat vyplývá, že 

ve zkoumané oblasti proběhlo za jeden rok přibližně 13 000 odstávek. Z uvedeného můžeme určit celkové 

náklady na provádění odstávek v dané oblasti za rok. 

 

Norok = Nc ×  Porok  = 3640 × 13000 = 47 320 000 [Kč]                                           

Norok ………….. náklady na odstávky za rok [Kč] 

Nc ……………. celkové náklady na jednu odstávku [Kč] 

Porok…………… počet odstávek za rok [ks] 
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 Graf 6.4 rozložení odstávek v měsících roku 
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8 Stanovení možné úspory pomocí vícekriteriální optimalizace 

V předchozí kapitole byly vypočteny náklady na provádění odstávek za rok ve výši 47 000 000 Kč. V 

současné době je ve všech oblastech vyvíjen velký tlak na snižování nákladů. V této kapitole je z 

ekonomického hlediska proveden výpočet možné optimální úspory z celkové výše nákladů na odstávky za 

rok. 

Cílem je nalézt řešení, které bude co nejlepší z hlediska vice kritérií. Technicky se jedná o model 

vícekriteriálního lineárního programování. V kapitole je uvedeno také grafické řešení. 

Pro zadání optimalizačního modelu vycházím z vypočítaných nákladů na odstávky za rok (47 miliónů). 

Pro další období jsou jako okrajové podmínky požadovány úspory minimálně 3 milióny Kč a nutné 

náklady na odstávky jsou stanoveny minimálně na 35 miliónů Kč. Výsledkem provedené optimalizace je 

pak nalezení optimálního rozložení prostředků mezi prostředky určené na prováděné odstávky a mezi 

uspořené prostředky (snížení nákladů). 

Požaduji nalézt řešení posuzované z hlediska kriteriálních funkcí z1(x), z2(x), … , zk(x) ,vyjádřených jako 

lineární  účelové  funkce  více  proměnných. 

 

Matematický model úlohy vícekriteriálního lineárního programování: 

  MAXxcxz T  11  

  MAXxcxz T  22                                                                 

…..                                                                                                  

  MAXxcxz T

kk   

-------------------------------- 

bAx   

0x  

 

Pro provedení optimalizace byla určena tři kritéria: 

 výnos 

 rizikovost  

 likvidita prostředků 

Pro zvolené hodnoty kritérií a uvedené kompromisní řešení je optimální vložit do plánovaných odstávek 

37 mil. Kč., což bude znamenat roční úsporu 10 mil. Kč. 
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X1 .....................  náklady na odstávky 

X2 ....................  úspora 
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 …………..  funkce z1 optimální 
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opt
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z1
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 ………….. funkce z1 kompromisní 

OPz2…………... omezující podmínka podle funkce z2 

OPz3…………... omezující podmínka podle funkce z3 

Zopt …………….  bod optimálního rozložení  
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Obr.8.1 grafické znázornění nalezení bodu Zopt 
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9 SW program pro výpočet optimalizace 

Při provádění vícekriteriální optimalizace je vždy rozhodující stanovení kritérií a jejich ohodnocení. Jiný 

pohled na kritéria bude mít technik, jiný ekonom atd. Pro možnost provedení optimalizace různými 

hodnotiteli, byla v rámci  této práce vytvořena, na základě algoritmů uvedených v kapitolách 7 a 8, 

počítačová aplikace, kde je možné všechny zadané údaje měnit dle pohledu hodnotitele. Do zpracovaného 

SW vstupují data zjištěná při provedení analýzy dat a je zde na výstupu také uveden počet odstávek, které 

je nutné omezit a to v členění dle jednotlivých kategorií. 

Pro zpracování SW aplikace jsem oslovil externího programátora, kterému jsem předal veškeré informace 

o požadovaném algoritmu. Jednalo se zejména o způsob hledání optimálního rozložení a následně také o 

prototyp aplikace formou dokumentu .xls. Navrhnul jsem aplikaci rozdělenou do několika logických 

sekcí, které odpovídají členění kapitoly, popisující algoritmus v mé práci. Jednak obsahuje sekce pro 

zadání a výpočet vstupních dat (náklady, riziko odstávky a omezení odstávek). Výsledky z těchto sekcí 

pak vstupují do výpočtu hledání optimálního rozložení. 

Programátorem byla, na základě předaných podkladů, vytvořena názorná aplikace v moderním jazyce 

HTML5 a JavaScript (jQuery). Jedná se o základní stavební kámen většiny dnešních internetových 

aplikací. Tato volba tak umožňuje spuštění aplikace na libovolném počítači s moderním (resp. 

aktualizovaným) internetovým prohlížečem, bez nutnosti instalace dalšího SW. Zdrojové kódy jsou přímo 

součástí aplikace. V případě potřeby je tak možné v budoucnu tuto aplikaci použít jako základ pro další 

výpočty, je možné ji jednoduše upravit. 

Aplikace ve výchozím stavu (po spuštění) obsahuje předvyplněné hodnoty, které vycházejí z dat 

zpracovaných v této práci. Téměř všechny důležité parametry výpočtu lze změnit a sledovat jejich vliv na 

výsledek výpočtu. 

 

10 Možnosti omezení počtu odstávek  

Při posuzování možností pro omezení počtu odstávek a také jejich vlivu na ukazatele nepřetržitosti 

distribuce elektřiny je nutné znát rozložení odstávek dle jednotlivých příčin a napěťových hladin. Při 

znalosti uvedeného rozdělení pak můžeme rozhodnout, kde hledat možnosti omezení počtu odstávek. Pro 

posuzování je v této práci použita analýza dat o odstávkách uvedená v kapitole 6. Možnosti omezení počtu 

odstávek lze hledat zejména v oblastech: 

 

 Koordinace odstávek na stejném zařízení 

 Optimalizace údržbových prací dle ŘPÚ 

 Použití metod prací pro snížení hodnot ukazatelů nepřetržitosti distribuce 
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11 Využití dostupných IT systémů pro optimalizaci odstávek 

V současné době se již žádná distribuční společnost neobejde bez vyspělých informačních systémů. 

Podpory těchto systému je nezbytné využívat také při provádění optimalizace plánovaných odstávek.  

 

Informační systémy využitelné při provádění optimalizace plánovaných odstávek. 

 

 TIS   - technický informační systém 

 GIS   - geografický informační systém 

 DŘS  - dispečerský řídící systém 

 SCADA 

 PAS 

 FIS    - finanční informační systém         
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12 Závěr 

Liberalizací trhu s elektřinou byl mimo jiné zvýšen tlak na hledání úspor také v energetických 

distribučních společnostech. Ve všech oblastech hledají společnosti možnosti ke snižování nákladů. 

Jednou z oblastí kde je v posledním období, v distribučních společnostech, soustředěna snaha o dosažení 

úspor, je oblast plánovaných odstávek zařízení distribuční soustavy. V této oblasti tvoří náklady jednak 

činnosti při přípravě odstávek, následně činnosti při samotném provedení odstávek v reálném čase a také 

činnosti spojené s vyhodnocením odstávek po jejich provedení. Pro vyhledání možných úspor je nutné mít 

k dispozici potřebná data za dostatečně dlouhé období, provést analýzu těchto dat a na základě této 

analýzy vyhodnotit zda je možné v této oblasti navrhnout opatření, která by vedla ke snížení počtu 

odstávek. 

Problematikou optimalizace plánovaných odstávek v distribuční síti jsem se zabýval v této práci. 

K dispozici jsem získal data o plánovaných odstávkách ve významné  části distribuční soustavy. Rozloha 

zásobovaného území této části tvoří 14% z celého území české republiky. V této práci je provedena 

analýza celkem 67 000 ks odstávek. Jedná se o odstávky za období 5 let na napěťových hladinách VVN, 

VN i NN. Konkrétně jde o roky 2008 až 2012. Analýza byla prováděna jak samostatně pro jednotlivé 

napěťové hladiny, tak také kumulativně přes všechny napěťové hladiny. Analýza byla prováděna podle: 

 typu zařízení 

 napěťových hladin 

 příčiny odstávky  

 časového rozložení 

 vlivu odstávek na ukazatele nepřetržitosti distribuce  

 

Mimo jiné bylo analýzou zjištěno: 

 nejvíce odstávek je nárokováno ve stanicích (rozvodny, DTS) 

 72% odstávek je prováděno na napěťové hladině VN 

 nejčastější příčinou odstávek (49%) jsou práce pro provedení údržby dle ŘPÚ 

 na ukazateli nepřetržitosti distribuce SAIDI se plánované odstávky podílejí 49% 

 odstávky na hladině VVN nemají dopad na ukazatele nepřetržitosti distribuce. 

 

V práci jsou vypočteny náklady na jednu odstávku, které činí 3640Kč. Od této částky jsou pak odvozeny 

náklady na všechny odstávky v uvedené oblasti za rok, které byly stanoveny na 47 mil. Kč. 

Tyto hodnoty pak byly použity pro provedení vícekriteriální optimalizace. Pomocí této optimalizace byl 

proveden výpočet možné optimální úspory z celkové výše nákladů na odstávky za rok. Bylo určeno, že 
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pro zvolené hodnoty kritérií a dané kompromisní řešení je optimální vložit do plánovaných odstávek 

37mil. Kč, což by znamenalo roční úsporu 10mil. Kč. 

Při provádění vícekriteriální optimalizace je vždy rozhodující stanovení kritérií a jejich ohodnocení. Jiný 

pohled na kritéria bude mít technik, jiný ekonom atd. Pro možnost provedení optimalizace různými 

hodnotiteli, byl v rámci  této práce vytvořen SW program, kde je možné všechny zadané údaje měnit dle 

pohledu hodnotitele. Do zpracovaného SW vstupují data zjištěná při provedení analýzy dat a je zde na 

výstupu také uveden počet odstávek, které je nutné omezit a to v členění dle jednotlivých kategorií. 

V práci jsou dále rozebrány možnosti pro snížení počtu odstávek a také pro snížení vlivu plánovaných 

odstávek na ukazatele nepřetržitosti distribuce. Konkrétně jsou rozebrány oblasti: 

 koordinace odstávek na stejném zařízení 

 optimalizace údržbových prací dle ŘPÚ 

 použití metod prací pod napětím 

 využití náhradních zdrojů energie 

 budování náhradních provozních tras 

 využití dostupných IT systémů 

 

Práce byla zpracována za účelem možnosti nalezení optimálního řešení při potřebě snižovat náklady, ale 

zároveň zachovat dostatečnou úroveň spolehlivosti soustavy. 
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13 Doporučení pro další postup 

Výsledky práce mohou být východiskem pro další zkoumání a zavedení do praxe navržených opatření. 

Významné mohou být zejména výsledky provedené analýzy dat, které mohou sloužit k dalšímu hledání 

možností omezení počtu plánovaných odstávek. Je potřebné dále navázat na navržená opatření a podrobně 

rozpracovat např. možnou optimalizaci údržbových prací dle ŘPÚ, výraznější zavádění spolehlivostně 

orientované údržby, efektivní využití metod prací pod napětím atd. Velmi významné bude další vytvoření 

postupů pro výběr kritérií a stanovení jejich hodnot pro optimalizaci provedenou v této práci a zavedení 

těchto postupů do SW programu vytvořeného v rámci této práce.   

´ 
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