
 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014/2015        Ing. David Dudzik 



 

 

 

Poděkování 

Rád bych tímto poděkoval doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D. za její inspirativní připomínky 

v průběhu tvorby diplomové práce. 

 



1 

 

Abstrakt  

Tato diplomová práce ukazuje na modelovém příkladu rozvodny 110/22kV 

možnost finančních úspor nákladů za prováděnou údržbu zařízení při změně 

způsobu jejího provedení. Tato změna nesmí mít vliv v oblasti kvality dodávky 

elektřiny zákazníkům a pro společnost má mít především ekonomický přínos bez 

snížení bezpečnosti revidovaného zařízení. 

 

Klíčová slova 

Chytré řešení; EBITDA; Řád preventivní údržby; Spolehlivostně orientovaná 

údržba 

 

Abstract 

This thesis shows a model example of 110/22 kV possibility of financial cost 

savings for performing maintenance facility in changing the way of its 

implementation. This change should not affect the quality of electricity supply to 

customers and the company has a primarily economic benefits without sacrificing 

security revised equipment. 

 

Keywords 

smart solutions; EBITDA; Rules of preventive maintenance; Reliability Centred 

Maintenance 
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1 Úvod 

Údržba energetické soustavy státu je důležitým strategickým úkolem energetických 

společností a tvoří značnou část celkových nákladů společností. Cílem předkládané 

diplomové práce je popsat a analyzovat  současný stav údržby energetické soustavy České 

republiky a navrhnout nové možnosti způsobu provádění  údržby, které by byly efektivnější 

z hlediska organizačního, technologického a ekonomického.  

 

1.1. Představení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně, provozuje na území České republiky 

vedení v délce 159 456 km. Společnost je součástí skupiny ČEZ, která v České republice 

provozuje dvě jaderné, třináct uhelných, třicet pět vodních, třináct fotovoltaických, dvě větrné 

a jednu bioplynovou stanici. V posledních dvou letech v rámci skupiny ČEZ v České 

republice převážil objem výroby elektřiny v jaderných elektrárnách nad produkcí z uhelných 

zdrojů. 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, 

Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, 

Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Hlavním posláním společnosti je 

distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a 

spolehlivosti dodávky všem odběratelům. [7] 

 

Obr.1 Mapa působnosti společnosti ČEZ Distribuce [Zdroj: vlastní foto]. 
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Společnost ČEZ Distribuce, a.s. přebírá distribučně napětí od státem vlastněné 

společnosti ČEPS, a.s., která provozuje přenosovou soustavu napříč Českou republikou.  

Společnost ČEPS zajišťuje distribuci elektřiny z velkých elektráren, zároveň je z důvodu 

stability celoevropské sítě, propojena přenosovou soustavou se sousedními evropskými 

zeměmi Německem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem.  

 

Na předávacích rozvodnách společnost ČEPS  transformuje velmi vysoké napětí 440kV, 

popřípadě 220kV na vedení vysokého napětí 110kV, od tohoto místa se o další distribuci stará 

společnost ČEZ Distribuce. Tato si rozvádí elektřinu do svých rozvoden, kde se dále elektřina 

transformuje na napětí 35kV, 22kV, 10kV, 6,3kV a 5,25kV. Pod dohledem dispečerů je 

elektřina distribuční soustavou vysokého napětí dodávána velkým odběratelům, do měst a 

obcí. 

 

U velkých odběratelů, ve městech a obcích se vysoké napětí transformuje v trafostanicích na 

nízkého napětí 0,6kV, 0,5kV 0,4 kV a elektřina je dále rozváděna ke všem menším 

spotřebitelům, výrobcům a domácnostem až do místa připojení odběru, nebo výroby 

elektrické energie.  

 

Menší zdroje, například větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, 

kogenerační, nebo trigenerační jednotky jsou přímo napojeny do místní distribuční sítě podle 

výkonu do vysokého napětí nebo nízkého napětí. Všechny cesty vyrobené elektřiny se sbíhají 

v trafostanicích, kde je elektřina transformována z vysokého napětí na nízké o hodnotě 

0,4kV. Tato hodnota napětí je nejrozšířenější u běžných zákazníků. 

 

1.2. Historie společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Současná historie se píše od 1. 4. 2003, kdy se Severomoravská energetika společně s dalšími 

čtyřmi regionálními energetickými společnostmi Severočeskou energetikou, a.s., 

Středočeskou energetickou a.s., Východočeskou energetikou, a.s., Západočeskou energetikou, 
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a.s. a mateřskou společností ČEZ, a. s., staly součástí Skupiny ČEZ. Dne 1. května 2004 se 

Česká republika stala novým členským státem evropské unie.  

 

Koncem roku 2004 vstoupila v platnost novela energetického zákona, jako jedna 

z posledních harmonizačních norem, které po ČR vyžadovala Evropská unie. Jde 

o liberalizaci trhu s elektřinou a plynem a oddělení distributorů energie od obchodníků. Trh s 

elektřinou již byl liberalizován a opatření se tudíž týkalo především plynárenských 

společností. V březnu 2005 byly založeny společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., a ČEZ Distribuce, a. 

s. Byl vytvořen model centrálně poskytovaných služeb, na jehož základě jako první proběhla 

centralizace procesu lidských zdrojů ve Skupině ČEZ.  

 

Některé projektové týmy učinily první kroky v identifikaci a realizaci nejlepších postupů, 

například v oblasti distribuce, kde byl zaveden jednotný řád preventivní údržby, byla 

dokončena první etapa centralizace dispečinků, sjednoceny standardy technického materiálu a 

zaveden jednotný systém hodnocení investic.  Během prvních šesti měsíců roku 2008 výrazně 

pokročila společnost ČEZ, a.s. v realizaci nového, procesně orientovaného podnikatelského 

modelu Skupiny ČEZ. Byly založeny nové dceřiné společnosti ČEZ Data, s.r.o., ČEZ 

Zákaznické služby, s.r.o., a ČEZ Logistika, s.r.o., a uskutečněny první převody zaměstnanců a 

majetku. [7] 

 

Akciová společnost ČEZ Distribuce, a.s., byla založena projektem fúze splynutím schváleným 

jediným akcionářem v působnosti valné hromady dne 12. července 2010. Společnost byla 

zapsána do obchodního rejstříku 1. října 2010, se základním kapitálem ve výši 60 miliard Kč. 

Čistý zisk společnosti dosáhl výše 6 876 miliónů Kč a ukazatel EBITDA byl překročen o 4 %. 

Díky kontinuálnímu zvyšování efektivity činností a snižování transakčních nákladů rostla 

přidaná hodnota společnosti. [7] 

 

V roce 2013 ČEZ Distribuce, a.s. do sítě připojila více než 12 tisíc nových odběrných míst a 

téměř čtyři tisíce nových výroben elektrické energie. Díky postupnému zavádění nových 

technologií bylo umožněno bez dopadu na kvalitu dodávky elektrické energie stávajícím 

zákazníkům integrovat do distribuční sítě další decentrální zdroje elektrické energie. [7] 
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ČEZ Distribuce, a.s. pečlivě sleduje dynamický vývoj v oblasti „smart solutions“, bezpečným 

způsobem ověřuje funkcionality jednotlivých řešení a posuzuje přínosy pro zákazníky s cílem 

dále zvyšovat bezpečnost a spolehlivost distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s. Příkladem 

těchto iniciativ byl pilotní projekt chytrých sítí „smart grids“ v oblasti Vrchlabí, který se řadí 

k významným projektům monitorovaným Evropskou komisí. Díky profesionalitě a 

technickému umu zaměstnanců ČEZ Distribuce, a.s. byl tento projekt hodnocen jako jeden z 

nejúspěšnějších. [7] 

 

Významným milníkem roku 2013 bylo také zprovoznění nového dispečerského řídicího 

systému, který umožňuje jednotné řízení distribuční soustavy. I v uplynulém období 

pokračoval investiční program, jehož cílem byla modernizace a posílení kapacity 

distribučních sítí a vytvoření podmínek pro další ekonomický růst v České republice.  

Spolehlivost služeb a flexibilní možnost připojení k odběru elektrické energie budou 

prioritami i v dalších letech. Z tohoto pohledu bylo významné dokončení několika důležitých 

investičních akcí – vedení 110 kV Bezděčín – Šimonovice, dokončení rekonstrukce uzlové 

rozvodny 110 kV TR Řeporyje a výstavba nové transformovny v Holýšově. [7] 

 

Společnost tradičně klade velký důraz na bezpečnost provozu energetického zařízení, 

společenskou odpovědnost a na ochranu životního prostředí. Proto je proces řízení 

bezpečnosti a ochrany životního prostředí ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., aktivní 

a nedílnou součástí hlavního procesu distribuce elektrické energie. V oblasti bezpečnosti 

práce ČEZ Distribuce, a.s. naplnila podmínky certifikace a programu Bezpečný podnik. Na 

úseku ochrany životního prostředí společnost obhájila certifikát EMS ISO 14 001, výsledky 

dozorového auditu prokázaly připravenost společnosti reagovat nejen na legislativní 

požadavky ochrany životního prostředí, ale i na mimořádné události v podobě živelních a 

ekologických havárií. [7] 
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1.3. Profil společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

 

ČEZ Distribuce, a. s., je držitelem licence na distribuci elektřiny a ve smyslu energetického 

zákona č. 458/2000 Sb. je provozovatelem distribuční soustavy. Cílem  společnosti je 

zajišťovat  plně funkční roli výkonného správce aktiv distribuční soustavy v oblasti své 

působnosti. Předpokladem k naplňování podnikatelského záměru a poslání společnosti je 

bohatá tradice a nejlepší praxe převzaté z dřívějších regionálních energetických společností, 

podporované odpovídajícím technickým i personálním zázemím. [7] 

 

1.4. Produkty a služby společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

Prioritním úkolem společnosti je zajištění plně funkční role efektivního správce aktiv 

distribuční soustavy v napájecí oblasti Skupiny ČEZ a generování zisku z regulované činnosti 

distributora elektrické energie, při splnění podmínek předepsaných energetickým zákonem 

a pravidly Energetického regulačního úřadu. Kompetencemi společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

jsou správa svěřených aktiv. Technologie a související zařízení distribuční soustavy a výkon 

vlastnických práv nad těmito aktivy, včetně zajištění péče o zákazníky z pohledu distributora 

na všech napěťových úrovních a řízení soustavy v reálném čase. [7] 

 

Výkonnost společnosti je založena na optimálním nastavení procesů s využitím nejlepších 

zkušeností v oblasti asset managementu. Ve společnosti jsou používány nové principy řízení 

nákladů spojených s provozem soustavy. Pro zvýšení efektivity bylo původních pět 

dispečerských systémů nahrazeno novým jednotným dispečerským řídícím systémem, tímto 

dochází ke standardizaci použitých technologií i řízení investičních rozvojových programů.  

Dalším krokem bude centralizace dispečinků z dosavadních pěti na dva. Důvodem pro dva 

dispečinky je strategická záloha možnosti řízení distribuce elektřiny. Cílem podnikatelské 

činnosti je vysoká kvalita služeb nabízených zákazníkům v oblasti distribuce elektrické 

energie a připojování k distribuční soustavě spolehlivé a bezpečné provozování distribuční 

soustavy dle standardů Energetického regulačního úřadu. Principem pro splnění stanoveného 

cíle je efektivní rozvoj distribuční soustavy. 
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 Na základě detailních analýz návratnosti investic a principů spolehlivosti, optimálního řízení 

distribuční soustavy s ohledem na minimalizaci ztrát a výpadků, jsou při dodržení maximální 

bezpečnosti a spolehlivosti provozu, co nejefektivněji pořizovány nakupované služby s cílem 

optimalizovat náklady na údržbu a provádění oprav.  

 

1.5. Strategické záměry rozvoje ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Evropská energetika se nachází v hluboké krizi a ani výhled není zatím pozitivní. Pro 

maximální ochranu hodnoty firmy, bude nutné reagovat na radikální změny vnějšího 

prostředí. Rostoucí nejistota v oblasti regulace energetiky, změny mezinárodně politického 

kontextu, prudký rozvoj technologií, vývoj potřeb a preferencí zákazníků.  

Záměrem je vybudovat ze společnosti ČEZ Distribuce, a.s., prestižní společnost na evropské 

úrovni, která bude patřit mezi špičkové společnosti z hlediska ekonomické výkonnosti 

a dlouhodobé stability v oblasti asset managementu distribuce elektrické energie. Pro 

představenstvo ČEZ Distribuce, a. s., je kvalita jako míra plnění potřeb a očekávání 

rozhodujícím faktorem bezpečnosti a konkurenceschopnosti společnosti. [7] 

 

Kvalita je součástí společenské odpovědnosti a je záležitostí každého jednotlivce ve 

společnosti. Kvality lze dosáhnout pouze trvalým vytvářením prostředí pro ni. Společnost 

stanovuje strategické cíle jako rámec pro dlouhodobé plánování a zajišťuje potřebné finanční 

a lidské zdroje. Společnost trvale hledá a uplatňuje příležitosti ke zlepšování, snaží se o rozvoj 

znalosti zaměstnanců, jejich dovednosti a zkušenosti. Vedení se vlastním příkladem snaží o 

motivaci zaměstnanců k plnění cílů a k jednání podle principů firemní kultury. [7] 

 

1.6. Hospodářský výsledek ČEZ Distribuce, a. s., za rok 2014  

 

V porovnání s předchozím hospodářským výsledkem byl v roce 2014 provozní zisk před 

odpisy EBITDA vyšší o 2 milióny Kč a dosáhnul 15,5 miliard Kč. Regulované náklady klesly 

o 10,8% na 7,9 miliardy Kč. Stav nedokončených investic byl udržen na hodnotě 1,9 miliardy 

Kč. Investiční výdaje vzrostly v porovnání s předchozím rokem o 0,9% na 7,9 miliardy Kč. 
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Ukazatel SAIDI, souhrnná doba trvání všech přerušení distribuce elektřiny klesl o 5,6% na 

251 minut ročně na zákazníka. Ukazatel SAIFI mírně klesl o 0,01% na 2,42 přerušení ročně 

na zákazníka. [7] 
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2 Členění energetické soustavy v České republice 

Ve smyslu zákona čís. 458/2000 Sb. (energetický zákon) rozlišujeme přenosovou soustavu a 

distribuční soustavu. [8] 

 

2.1. Charakteristika přenosové soustavy  

 

Přenosovou soustavou rozumíme vzájemně propojený soubor vedení a zařízení velmi 

vysokého napětí 400kV,  220kV a vybraných vedení a zařízení 110kV, sloužící k zajištění 

přenosu elektřiny pro celé území České republiky. Přenosová soustava je zřizována a 

provozována ve veřejném zájmu. V podmínkách České republiky je provozována společností 

ČEPS, a.s. 

Veřejný můžeme vnímat jako zájem, který zdůvodňuje státní regulaci na jejímž základě lze 

zasáhnout do osobní sféry každého jednotlivce ve společnosti. Pojmem „veřejný zájem" se 

zabýval několikrát rovněž Ústavní soud České republiky a také řada teoretických prací. 

V odborné literatuře se uvádí, že mnohdy kolektivní zájem určité skupiny bývá vydáván za 

veřejný zájem. Celé dějiny vývoje demokratických institucí jsou dějinami boje za to, aby se 

jednotlivým skupinám zabránilo ve zneužití vlády ve prospěch kolektivních zájmů těchto 

skupin. Je proto nutné, aby k omezení vlastnických práv docházelo jen po pečlivém zvážení 

základní podmínky, zda je omezení nutné ve veřejném zájmu. 

 

2.2. Charakteristika distribuční soustavy   

 

Distribuční soustavou rozumíme vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110kV, s 

výjimkou vybraných vedení a zařízení 110kV, která jsou součástí přenosové soustavy. Vedení 

a zařízení o napětí 230/400V. 3kV, 6kV. 10kV, 22kV a 35kV sloužící k zajištění distribuce 

(rozvodu) elektřiny na vymezeném území České republiky; distribuční soustava je zřizována a 

provozována ve veřejném zájmu. 

Pojem veřejný zájem je osvětlen v předchozí podkapitole.  
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Elektrická rozvodná zařízení přenosové a distribuční soustavy včetně smluvně provozovaných 

přímých vedení a elektrických přípojek musí splňovat požadavky právních předpisů a 

technických norem z hlediska jejich bezpečnosti a provozuschopnosti. Toho lze dosáhnout 

důslednou prevencí při níž je nezbytné provádět údržbové úkony včetně kontrol v rozsahu a 

lhůtách dle řádu preventivní údržby. Řád preventivní údržby rozvodných energetických 

společností je předpisem technických a organizačních opatření zaměřených na udržování nebo 

obnovování provozuschopného a bezpečného stavu zařízení.  
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3 Současný způsob provádění údržby v energetickém odvětví 

3.1. Historie údržby        

Do padesátých let minulého století se konstruovala velmi jednoduchá zařízení. Tato zařízení 

byla většinou energeticky předimenzovaná a měla nízkou úroveň mechanizace.  V tomto 

období byla používána tak zvaná korektivní údržba. To znamená, že vzhledem 

k předimenzování zařízení bylo možné opravy a údržbu provádět až po zjištění poruchového 

stavu a zaměřit údržbu na uvedení zařízení do stavu, ve kterém mohlo vykonávat 

požadovanou funkci. [4] 

 

V poválečném období do sedmdesátých let minulého století docházelo k masivnímu rozvoji 

průmyslu, vznikaly složitější systémy a vznikaly první koncepce preventivní údržby. 

Začátkem osmdesátých let minulého století docházelo k rozvoji měřících a diagnostických 

metod a podřizování údržby skutečným potřebám zařízení. Začala se provádět údržba podle 

aktuálního stavu zařízení. [4] 

 

 Po roce 1989 začala snaha o co nejvyšší efektivitu údržby, začínalo se přihlížet k důležitosti 

zařízení a nadešel čas pro nástup spolehlivostně orientované údržby. Spolehlivostně 

orientovaná údržba, v překladu Reliability Centred Maintenance. Obecně používaná zkratka 

je RCM. Cílem RCM je snížit údržbové prostoje zařízení takovým způsobem, aby byla 

zaručena daná spolehlivost zařízení. N e j edná se o údržbu na základě časové periody, ale 

principem je údržba podle skutečného stavu zařízení. Pomocí RCM můžeme řídit, nebo se lépe 

rozhodovat, či zlepšovat program údržby. [4] 

 

Na základě RCM získáme podklady pro odpovídající a logická rozhodnutí a můžeme je 

aplikovat mimo existující řídící a údržbové systémy. Pohledy získané prostřednictvím 

metody RCM mohou být využity k úpravě, nebo změně již existujících programů údržby. 

Jestliže plně využijeme potenciál této metody, může RCM existující program údržby 

zefektivnit a zoptimalizovat. [1] 
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RCM je založena na předpokladu, že spolehlivost je konstrukční charakteristikou 

realizovanou a zachovávanou během doby provozu. Prvním  předpokladem před nasazením  

systému  RCM  je vyčlenit  zařízení,  která budou  podléhat  údržbě.  

V současnosti se v provozu stále častěji vyskytují taková zařízení,  která  nemají téměř žádné 

nároky na údržbu a jejich výrobce neumožňuje provozovateli do zařízení jakýmkoliv 

způsobem zasahovat. [5] 

 

V oblasti přenosových a distribučních sítí můžeme do systému RCM zařadit zařízení, jako 

jsou: 

 transformátory  

 venkovní vedení 

 kabelová vedení 

 spínací prvky 

 ochranná zařízení aj.  

Jde obecně konstrukčně o nerozebíratelná zařízení, u kterých je možné maximálně změřit 

izolační stav. Nové rozvaděče jsou s ohledem na zhášení elektrického oblouku natlakovaná 

plynem SF6.  

Před aplikací RCM musíme u těchto prvků určit model stárnutí a takzvanou důležitost 

prvku. Důležitost je obvykle vyjádřena náklady na údržbu prvku, náklady na opravu prvku a 

náklady pro případ výpadku prvku. Pro určení poruchovosti zařízení můžeme vyjít z databáze 

výpadků. [5] 

 

3.2. Údržba přenosových a distribučních soustav 

 

Provozovaná elektrická rozvodná zařízení přenosové a distribuční soustavy jsou ve smyslu 

platných zákonných předpisů považována za takzvaná vyhrazená elektrická zařízení. Což 

znamená podle norem, že pro jejich bezpečnost a provozuschopnost musí být periodicky 

ověřována revizemi a je na nich průběžně prováděna údržba včetně kontrol v 

doporučených lhůtách a ve stanoveném rozsahu. O provedené revizi a údržbě musí být veden 

písemný záznam. Rozvodné energetické společnosti provozují dva typy zařízení.  
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Mezi vyhrazená elektrická zařízení, na která se vztahuje článek 3.1 - ČSN 33 1500 a které je 

třeba pravidelně revidovat ve stanovených lhůtách, patří zejména zařízení vlastní spotřeby 

rozvoden a elektroinstalace objektů. Rovněž mezi vyhrazená zařízení patří elektrická zařízení 

přenosové a distribuční soustavy, která se řídí ustanovením článku 3.2 - ČSN 33 1500. Tato 

zařízení jsou zařazena do lhůt prodloužených, což podle ustanovení článku 3.2 normy,  

umožňuje rozvodným společnostem neprovádět na těchto zařízeních přenosové a distribuční 

soustavy pravidelné revize. 

 

Při provádění řádu preventivní údržby se prolínají jak úkony stanovené pro revizi tak úkony 

stanovené pro kontrolu a údržbu. Zatímco revizi elektrického zařízení může provádět pouze 

certifikovaný revizní technik s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, kontrolu může 

podle předepsaných úkonů provádět i osoba s nižší elektrotechnickou kvalifikací. U kontroly 

se klade důraz na všeobecný technický charakter úkonů. U revize se soustředíme na 

bezpečnost zařízení. [4] 

 

3.3. Rozsah preventivní údržby 

 

Pro každý druh zařízení přenosové a distribuční soustavy je stanovován rozsah preventivní 

údržby. V následujícím základním členění je rozsah věcně konkretizován podle způsobu 

provedení. 

 Prohlídka je pohledová kontrola stavu zařízení a jeho okolí včetně ochranného pásma během 

provozu zařízení. 

 Diagnostickou zkouškou rozumíme porovnání parametrů zařízení měřením a provádění 

zkoušek pro ověření stavu bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení.  

 Běžná údržba by měla respektovat výsledky předchozí prohlídky a diagnostické zkoušky a 

zajišťuje pro daný druh zařízení bezpečný a provozuschopný stav. V rámci plánovaného 

úkonu údržby se doporučuje odstranit závady zjištěné při úkonech prohlídky a diagnostických 

měřeních. [2] 

  

http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=33%201500&SearchableText=33%201500
http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=33%201500&SearchableText=33%201500
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3.4. Lhůty preventivní údržby 

V řádu preventivní údržby jsou stanoveny lhůty vedené snahou po objektivní četnosti kontrol 

a úkonů ve vazbě na čas potřebný k odstranění zjištěných nedostatků a ve vazbě na složitost a 

rizikovost zařízení. Při stanovení lhůt se zvažují provozní zkušenosti s jednotlivými druhy 

zařízení, dle jejich konstrukčního a přístrojového vybavení.  

Technické podmínky příslušného zařízení jsou z hlediska lhůt pro údržbu primárně nastaveny 

výrobcem. Významnost údržby příslušného energetického zařízení je definována provozní 

spolehlivostí, která je smluvně dána potřebností spolehlivosti dodávky elektřiny.  Dalším 

kritériem je rovněž vyhodnocení působení vnějších vlivů v příslušné lokalitě, kde je zařízení 

umístěno. 

Termíny kontrol preventivní údržby jsou předepsány u každého druhu zařízení jednotlivými 

provozovateli - energetickými společnostmi. Lhůty jsou stanoveny v maximálně přípustných 

intervalech. V případě potřeby jsou úkony prováděny i v mezidobí dle uvážení provozovatele.  

 

3.5. Evidence preventivní údržby 

 

Norma ČSN 33 1500 stanoví i způsob evidence písemných záznamů podepsaných pověřeným 

pracovníkem po provedení preventivní údržby. Forma písemných záznamů není přesně 

definována, ale musí obsahovat tyto náležitosti. 

 vymezení rozsahu zařízení 

 stručný soupis provedených úkonů včetně výsledků měření a zkoušek 

 soupis zjištěných závad a způsob jejich odstranění , například oprava, výměna, nebo seřízení 

 zdali je zařízení nadále schopno bezpečného provozu 

 jméno a podpis kontrolu provádějícího pracovníka 

Pro svou potřebu mají distribuční společnosti zpracovány tiskopisy záznamů pro jednotlivé 

druhy zařízení, které administrativní záležitosti zjednodušují. [3] 

  

http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=33%201500&SearchableText=33%201500
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3.6. Další faktory ovlivňující preventivní údržbu 

 

Doporučená lhůta pro aktualizaci „Řádu preventivní údržby“ je 5 let.  

Důvodem pro aktualizaci řádu preventivní údržby je především  technický vývoj elektrických 

strojů, přístrojů a materiálů zařazovaných do elektrických distribučních zařízení. Zároveň je 

důvodem odlišnost náročnosti na obsah a lhůty jednotlivých údržbových a kontrolních úkonů.  

Vyhodnocením praktické účinnosti prováděných údržbových a kontrolních úkonů v 

jednotlivých lokalitách můžeme vyvolat nutnost změny jejich lhůt i změny jejich rozsahu. 

Rozvoj přenosové a distribuční soustavy výstavbou nových zařízení můžeme ovlivnit stupeň 

důležitosti stávajících zařízení a tím i rozsah údržbových i kontrolních úkonů. Musíme 

respektovat tu skutečnost, že v jednotlivých lokalitách nebo různých místech přenosové a 

distribuční soustavy mohou být lhůty údržbových a kontrolních úkonů pro stejný druh i typ 

zařízení stanoveny odlišně dle praktické potřeby.  

 

Další dílčí důležitým faktorem, ovlivňující provozní spolehlivost, opravitelnost, podle ČSN 

IEC 50 je možnost vyměnitelnosti montážních dílů a jednotlivých součástí, což v praxi 

znamená řešit nejen problematiku montážních a demontážních přípravků, jako nedílnou 

součást projektu údržby objektu, ale také problematiku technologických postupů těchto prací. 

Tyto faktory se zákonitě zrcadlí v „Návodu k udržování“ a samozřejmě také řeší problematiku 

řízení údržby.  

 

V neposlední řadě je důležité si uvědomit v rámci plánování údržby, že každé provozované 

elektrické zařízení vyvolává nutnost řešit řetězec člověk – stroj – environment a každá 

provozovaná rozvodna vyvolává řetězec distribuce –se všemi pozitivními a negativními 

důsledky dopadu na životní prostředí. [3] 
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3.7. Povinnosti stanovené regulátorem ovlivňující preventivní údržbu 

 

Jednou z povinností provozovatelů přenosových a distribučních soustav vyplývajících ze 

zákona číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon) je zpracovat a po schválení Energetickým 

regulačním úřadem vydávat a zveřejňovat Pravidla provozování přenosové soustavy - PPPS 

(§ 24, odstavec 10f zákona) a Pravidla provozování distribučních soustav – PPDS dle § 25 

energetického zákona. [8] 

 

Cílem PPDS je stanovit základní technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro 

připojení uživatelů k distribuční soustavě a pro její využívání. Pravidla mimo jiné musí 

obsahovat provozní předpisy a podmínky údržby.  

PPDS také stanovuje požadavky na bezpečnost distribuční soustavy tak, aby při zajišťování 

dodávky elektřiny se stanovenými parametry v daných mezích nedošlo k ohrožení života nebo 

zdraví osob, ohrožení zvířat, majetku nebo životního prostředí. Jedním z požadavků je, 

podrobovat zařízení distribuční soustavy pravidelným kontrolám, zkouškám, údržbě, opravám 

případně revizím v souladu s vlastním Řádem preventivní údržby nebo předpisy výrobce 

daného zařízení. Činnosti a požadavky související s uváděním zařízení do provozu, s 

prováděním oprav a údržby s cílem zajištění stavu, který splňuje požadavky technických 

norem a zajišťuje bezpečnost a spolehlivost zařízení, jsou obsaženy v dalších kapitolách 

PPDS.  

 

3.8. Vliv organizačních změn na preventivní údržbu 

 

Po sloučení rozvodných energetických společností do skupiny ČEZ, a.s. byl  zpracován v 

rámci rozvojového projektu Vize 2008 jednotný řád preventivní údržby. Cílem bylo 

dosáhnout při využití nejlepších poznatků v jednotlivých REAS a s využitím nejlepší praxe v 

distribuci spolehlivosti údržby a optimálních úspor. Využívání nově zpracovaných podkladů a 

jejich uvádění do praxe distribučních společností Skupiny ČEZ bylo stanoveno od 1. 1. 2005. 

Jak již bylo uvedeno, dle normy ČSN 33 1500 mohou být pravidelné revize nahrazeny 

průběžně prováděnými údržbovými úkony včetně kontrol stanovených ve vlastním řádu 
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preventivní údržby. Podle řádu preventivní údržby je postupováno při činnostech na 

technických zařízení distribuční soustavy, která jsou ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. nebo 

přenosové soustavy ČEPS. Společnosti je v rámci smluvních vztahů provozují a v případě 

cizích zařízení udržují na základě vzájemných smluv.  

Kontroly prováděné na stávajících rozvodných zařízeních distribuční soustavy obsahuje řád 

preventivní údržby ČEZ Distribuce, a. s. Účelem kontroly elektrických rozvodných zařízení je 

průběžné ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. Tyto požadavky jsou 

splněny, pokud elektrické zařízení odpovídá příslušným ustanovením této normy, ostatních 

souvisících technických norem a právním předpisům. Kontroly elektrických zařízení mohou 

provádět pouze pověření pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, na základě energetického 

zákona č. 50/1978 Sb., kterou pro danou činnost požaduje norma PNE 33 0000-6.  

Pracovníci provádějící kontroly musí mít k dispozici potřebné informace a musí být vybaveni 

potřebnými osobními ochrannými a pracovními pomůckami, měřícím a zkušebním zařízením. 

Musí být učiněna taková bezpečnostní opatření, aby během prohlídky, měření a zkoušení 

nedošlo k ohrožení osob, majetku a zařízení. Řád preventivní údržby musí být zpracován na 

všechna elektrická zařízení přenosové a distribuční soustavy, na smluvně provozovaná přímá 

vedení a elektrické přípojky včetně souvisejících zařízení nezbytných pro zajištění jejich 

provozu.  

Pro každý druh zařízení má být stanoven rozsah preventivní údržby podle účelu v 

následujícím členění: 

a) úkony prováděné z důvodu zajištění bezpečnosti 

b) úkony prováděné s ohledem na zajištění spolehlivosti 

Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy  z hlediska formy 

a náplně se rozlišují na: 

 Prohlídky - pohledová kontrola stavu zařízení a jeho okolí, včetně ochranného pásma 

během provozu pod napětím.  

 Diagnostické zkoušky - porovnání parametrů zařízení měřením a zkouškami pro 

ověření stavu jejich bezpečnosti a provozuschopnosti. Dle charakteru diagnostických 

zkoušek v návaznosti na přístrojové vybavení měřící a diagnostickou technikou se 

provádí na zařízení za provozu - pod napětím například formou termovizního měření. 

Na obrázku č.2 je přiblížen příklad termovizního měření.  
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Termální kamerou je snímáno zařízení za provozu a následný tepelný obraz je 

vyhodnocen. Potencionálně poruchové místo je odhaleno a cíleně odstaveno pro 

odstranění možné budoucí závady. 

 

Obr. 2 Příklad termovizního měření [Zdroj: vlastní foto]. 

 

 Běžná údržba – jde o úkony zajišťující bezpečný a provozuschopný stav zařízení. 

 

Dle charakteru a obsahu stanoveného úkonu se provádí: 

a) na zařízení za provozu, například čištění prostorů a okolí příslušného zařízení. 

b) na zařízení mimo provoz zejména v případech, kdy je nezbytná částečná demontáž 

kontrolovaného zařízení.  

V rámci provádění plánovaného úkonu se doporučuje při provádění běžné údržby na zařízení 

mimo provoz současně dle technických možností odstranit i zjištěné závady při úkonech 

prohlídky a diagnostických měřeních.  

Lhůty úkonů řádu preventivní údržby pro jednotlivé druhy zařízení jsou definovány na 

základě významu příslušného zařízení s ohledem na provozní spolehlivost přenosové nebo 

distribuční soustavy. Je zohledněna úroveň smluvně stanovené spolehlivosti dodávky 

elektřiny odběratelům zásobovaných z příslušného zařízení. Zároveň se přihlíží k  provozní 

zkušenosti s jednotlivými druhy zařízení na základě jejich konstrukčního a přístrojového 

vybavení. Zohlední se definované technické podmínky výrobce příslušného zařízení pro jeho 

údržbu. Vyhodnotí se působení vnějších vlivů v příslušné lokalitě, kde je zařízení umístěno. 

Doporučuje se pro vnější vliv výskytu znečišťujících nebo korozivních látek pro třídy 

definované v PNE 33 0000-2 stanovit základní lhůty preventivní údržby. [3] 
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Dle uvedených zásad je nutno respektovat, že v jednotlivých lokalitách nebo různých místech 

přenosové a distribuční soustavy mohou být lhůty pro stejný druh i typ zařízení stanoveny 

odlišně dle praktické potřeby. Doporučuje se zkrácení základních lhůt jednotlivých úkonů pro 

jejich první provedení u nových zařízení pro případné zjištění skrytých závad, pro možnost 

uplatnění jejich odstranění v rámci záruční doby, které nemohly být zjištěny jako součást 

výchozí revize nebo při přejímce. [3] 

 

Nejdelší lhůty kontrol prováděných z důvodu bezpečnosti měření a zkoušení jsou 4 roky, ve 

smyslu ČSN 33 1500. Provádějí se revize a kontroly elektrických zařízení přenosové 

soustavy, distribuční soustavy a související zařízení přenosové a distribuční soustavy.  

V návaznosti na vymezení platnosti této normy s odvoláním na určení hranice elektrického 

rozvodného zařízení dle PNE 33 0000-1 , se doporučuje v řádu preventivní údržby uvést 

rovněž související provozní zařízení. Zařízení, na kterém je nutno provádět souběžně 

pravidelné revize. Například na rozvodnách je vlastní spotřeba, rozvaděče DC, střídače, 

usměrňovače, elektroinstalace, osvětlení. [4] 

 

Jednotlivé úkony a záznamy o jejich provedení jsou v tomto případě považovány ve smyslu 

ČSN 33 1500 za podklad sloužící pro vypracování pravidelné revize. Vnitřní instalace 

osvětlení a zásuvky v distribučních stanicích jsou ve smyslu této normy považovány za 

elektrické zařízení distribuční soustavy.  Záznamy o provedených kontrolách jsou provedeny 

na jednotných formulářích ČEZ Distribuce, a.s., které jsou archivovány v elektronické 

podobě.  

 

Pokud je kontrola elektrického zařízení s ohledem na rozsah prováděna po částech, je možné 

záznam o kontrole provedené v rámci řádu preventivní kontroly vypracovat na základě 

výsledků provedených dílčích kontrol elektrického zařízení.  

Záznam o pravidelné kontrole provedené v rámci řádu preventivní kontroly musí být uložen 

nejméně do vyhotovení záznamu z následné kontroly stejného druhu. Nutnost archivace 

vyplývá z norem o pod názvy „Revize elektrických zařízení ČSN 33 2000-6“ a „Revize 

elektrických zařízení, Elektrické instalace nízkého napětí ČSN 33 1500“. [4] 
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Tyto normy platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková 

zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu, elektrickým 

proudem nebo napětím, případně jevy vyvolanými jejich účinky.  

 

Účelem revize elektrických zařízení je především podat vlastníku nebo uživateli 

elektrického zařízení přesný obraz o stavu zařízení. Tyto dokumenty stanoví požadavky pro 

výchozí revizi a pravidelné revize elektrické instalace prováděné prohlídkou a zkouškami, aby 

se, rozhodlo, zda byly splněny požadavky ostatních částí a požadavky na provedení zprávy o 

výsledcích revize.  

 

Výchozí revize se provádí po dokončení nové instalace nebo po dokončení změn již existující 

instalace. Výchozí revize musí být archivována po celou dobu, kdy je zařízení provozováno.  

Pravidelné revize se provádějí ve stanovených lhůtách, aby se,  rozhodlo, zda instalace a 

veškeré její součásti jsou z hlediska užití instalace v uspokojivém stavu. Revizí se ověřuje 

shoda hotové elektrické instalace s příslušnými požadavky obsahující prohlídku, zkoušení a 

vypracování revizní zprávy.  

Další elektrotechnické pojmy z hlediska práce a související údržby elektrického zařízení jsou 

následující definice: 

Prohlídka – přezkoumání elektrické instalace s využitím všech smyslů a veškerého důvtipu, 

tak aby se zjistilo, zda je tato instalace řádně provedena.  

Zkoušení – ověření účinnosti elektrické instalace pomocí vhodných měřicích přístrojů 

určování těch hodnot, které není možno zjistit prohlídkou.  

Vypracování zprávy – zaznamenání výsledků prohlídky a zkoušení.  

Elektrická instalace – soustava vzájemně spojených elektrických předmětů, zařízení mající 

koordinované charakteristiky sloužící k plnění jednoho nebo několika úkolů. Každá instalace 

musí být, pokud je to prakticky možné, během své výstavby a nebo po dokončení předtím, 

než ji uživatel uvede do provozu, revidována. [3] 

Pracovníci provádějící revizi musí mít k dispozici informace potřebné pro provedení výchozí 

revize, dokumentaci skutečného provedení, protokoly určení prostředí, záznamy o zkouškách, 

kontrolách a měření. Musí být provedena opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k 
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ohrožení osob nebo užitkových zvířat ani k poškození majetku a instalovaných zařízení, a to 

ani při poruše zařízení. Revizi musí provádět osoby, které jsou pro provádění revizí 

kvalifikované.  

Prohlídka musí být provedena, aby se potvrdilo, že trvale připojené elektrické předměty 

vyhovují bezpečnostním požadavkům příslušných norem pro zařízení, jsou řádně zvoleny a 

instalovány, nejsou viditelně poškozeny do té míry, že by to mohlo ohrozit bezpečnost.  

 

 

Kde je to z hlediska ověření bezpečnosti potřebné, musí se provést níže uvedené zkoušky: 

a) spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování,  

b) izolační odpor elektrické instalace 

c) ochrana SELV a PELV nebo elektrickým oddělením obvodů  

d) odpor podlahy a stěn  

e) automatické odpojení od zdroje 

f) doplňková ochrana  

g) zapojení přístrojů  

h) pořadí fází  

i) funkční a provozní zkoušky  

j) úbytek napětí [3] 

Ad a) Zkouška spojitosti vodičů se musí provádět zejména u ochranných vodičů včetně 

vodičů ochranného a doplňujícího pospojování.  

Ad b) Izolační odpor se musí měřit mezi každým pracovním vodičem a ochranným vodičem 

spojeným se zemničem.  
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4 Legislativní podpora preventivní údržby 

4.1. Základní legislativa – standard provádění údržby 

 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.2., mezi vyhrazená elektrická zařízení, na která se vztahuje 

článek 3.1 - ČSN 33 1500 a které je třeba pravidelně revidovat ve stanovených lhůtách, patří 

zejména zařízení vlastní spotřeby rozvoden a elektroinstalace objektů. Rovněž mezi 

vyhrazená zařízení patří elektrická zařízení přenosové a distribuční soustavy, která se řídí 

ustanovením článku 3.2 - ČSN 33 1500. Tato zařízení jsou zařazena do lhůt prodloužených, 

což podle ustanovení článku 3.2 normy,  umožňuje rozvodným společnostem neprovádět na 

těchto zařízeních přenosové a distribuční soustavy pravidelné revize. [8] 

 

V případě, že je bezpečnost elektrických zařízení zajišťována pravidelnými kontrolami 

a údržbou podle vlastního řádu preventivní údržby, není nutné provádět na zařízení 

pravidelné revize. Tímto je zcela přenechána odpovědnost za ověřování bezpečného stavu 

veškerého rozvodného zařízení přenosové a distribuční soustavy rozvodným energetickým 

společnostem. Kontrola vyplývající z pravidel provozování distribuční soustavy, musí 

proběhnout nejpozději jednou za čtyři roky. [8] 

 

4.2. Standard kvality elektřiny 

 

Charakteristikou napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě se zabývá 

norma ČSN EN 50160. Tato evropská norma byla vydána ve třech oficiálních verzích 

anglické, francouzské, německé. Normou se řídí všichni členové CENELEC, jsou to národní 

elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, 

Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, 

Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. Stanovuje hodnoty pro nízkonapěťové 

napájecí charakteristiky, kmitočet sítě, velikost napájecího napětí, odchylky napájecího 

napětí, rychlé změny napětí,  krátkodobé poklesy napájecího napětí, krátkodobá přerušení 

napájecího napětí, dlouhodobá přerušení napájecího napětí, dočasná přepětí o síťovém 

kmitočtu mezi živými vodiči a zemí,  přechodná přepětí mezi živými vodiči a zemí, 

http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=33%201500&SearchableText=33%201500
http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=33%201500&SearchableText=33%201500
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nesymetrie napájecího napětí, harmonická napětí,  meziharmonická napětí, úrovně napětí 

signálů v napájecím napětí, vysokonapěťové napájecí charakteristiky, kmitočet sítě, velikost 

napájecího napětí, odchylky napájecího napětí, rychlé změny napětí, krátkodobé poklesy 

napájecího napětí, krátkodobá přerušení napájecího napětí, dlouhodobá přerušení napájecího 

napětí,   

dočasná přepětí o síťovém kmitočtu mezi živými vodiči a zemí. přechodná přepětí mezi 

živými vodiči a zemí, nesymetrie napájecího napětí, harmonická napětí,  meziharmonická 

napětí, napětí signálů v napájecím napětí. [5] 

 

4.3. Standard obnovy distribuce elektřiny po poruše  

 

Obnova distribuce elektřiny do odběrného nebo předávacího místa provozovatele lokální 

distribuční soustavy nebo konečného zákazníka po vzniku poruchy, a to ve lhůtě do 18 hodin 

v síti distribuční soustavy s napěťovou úrovní do 1 kV a  12 hodin v sítích distribuční 

soustavy s napěťovou úrovní nad 1 kV.  Lhůta začíná okamžikem, kdy se provozovatel 

distribuční soustavy dozvěděl o vzniku poruchy na příslušné napěťové hladině, nebo kdy 

vznik poruchy zjistil nebo objektivně mohl zjistit. [8] 

Jestliže dojde ke vzniku více poruch současně nebo dojde ke vzniku poruch následných, je 

standard obnovy distribuce elektřiny po poruše dodržen. A jsou-li odstraněny všechny 

poruchy, které spolu vzájemně souvisejí, jenž vznikly v důsledku první poruchy. 

Krátkodobá obnova distribuce elektřiny při provádění manipulací pro vymezení místa 

poruchy neznamená prodloužení lhůty stanovené ve standardu obnovy distribuce elektřiny po 

poruše. [8] 

 

Standardem obnovy přenosu nebo distribuce elektřiny z výrobny elektřiny připojené do 

přenosové nebo distribuční soustavy po poruše je obnova schopnosti přenosové nebo 

distribuční soustavy přenášet nebo distribuovat elektřinu z předávacího místa výrobny 

elektřiny ve lhůtě 48 hodin od okamžiku, kdy se provozovatel přenosové distribuční soustavy 

dozvěděl o vzniku poruchy nebo kdy vznik poruchy zjistil nebo objektivně mohl zjistit.  
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4.4. Standard globálního ukazatele spolehlivosti 

 

Globální ukazatele vychází z doporučení mezinárodní organizace UNIPEDE. Charakterizují 

z hlediska odběratele střední průměrnou spolehlivost dodávky a její důsledky. Ve vztahu 

k odběratelům  jsou stanoveny meze, to znamená, že předmětem sledování ve smyslu normy 

EN 50160 jsou události s trváním delším, než tři minuty (takzvaná dlouhá přerušení 

dodávky). [1] 

Kratší jevy patří do oblasti elektromagnetické kompatibility a jejich sledování tato norma 

neřeší. 

Jako globální ukazatele spolehlivosti rozlišujeme: 

 četnost výpadků, to znamená počet výpadků za jeden rok na odběratele. 

 celkovou dobu trvání všech výpadků, jde celkovou dobu v minutách za jeden rok na 

odběratele.  

 dobu trvání jednoho výpadku, tato je uvedena jako průměrná doba v minutách na 

jeden výpadek. 
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5 Současný způsob provádění spolehlivostně orientované údržby 

v ČEZ Distribuci, a.s. 

5.1. Údržbový proces a technologie distribuce elektřiny 

 

Údržbový proces na konkrétním provozovaném a udržovaném elektrickém zařízení vyvolává 

nutnost individuálního přístupu a vynucuje řešení šité na míru pro zajištění provozní 

spolehlivosti každé rozvodny, i když vychází z obecně známých časů nutných pro údržbu 

jednotlivých komponent zařízení. 

V tabulce přílohy č.1 jsou rozepsána zařízení rozvoden. Dále jsou uvedeny časy jednotlivých  

úkonů v rámci plánovaného řádu preventivní údržby.   

 

5.2. Způsob provádění preventivní údržby 

 

Položky z přílohy č.1 jsou zkoordinovány do komplexních celků, které jsou společně 

revidovány a zadávány na údržbu jako konkrétní požadavky na odstávku daného zařízení. Ve 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. je využíván pro evidenci zařízení informační systém SAP. 

V modulu R4P systému SAP jsou k jednotlivým prvkům generovány periody kontrol. Tyto 

prvky mají svůj obraz v grafickém systému GIS a jsou slučovány do komplexních celků. Tyto 

funkční celky jsou replikovány do řídícího systému, kde je s nimi možné dále pracovat a 

zobrazit je i v grafické podobě. 

Vzhledem k tomu, že činnosti s ohledem na bezpečnost práce a technické možnosti je nutné 

provádět bez napětí, je v příloze č.2 vyčíslen čas pro zajištění pracoviště a konkrétní údržbu.  
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Tab. 1 Příklad celkového požadavku na uvolnění zařízení na rozvodně. 

 

Popis konkrétního 

požadavku na údržbu.  

Označení 

technického 

místa 

Technické místo úplné SJZ 

Požadovaný čas údržby 

včetně zajištění a 

odjištění pracoviště v 

hodinách 

CLOU – VN [n prvků] QM a 

pole rozvaděče 
VN [n prvků] 

DS-TR-OS_CLOU-AVA- [n 

prvků] 
Po sečtení  

Celkový počet hodin při současném způsobu provádění ŘPÚ na modelové 

rozvodně, kdy je konkrétní zařízení mimo provoz. 
230 

 

Postup pro zajištění pracoviště je podle platných norem následující: 

 

 Odběr, který je napájen z konkrétní uvolňované kobky je převeden na jiný zdroj 

napájení, manipulací v síti vysokého napětí. 

 Vypnutí revidovaného zařízení. 

 Odzkoušení beznapěťového stavu. 

 Uzemnění zkratovací soupravou a zemnícími noži. 

 Oddělení živých a neživých částí. 

Živá část je část elektrického zařízení, která slouží k vedení elektrického proudu 

 

Obr. 3 Příklad živé části [Zdroj: vlastní obrázek]. 
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Neživá část je elektrické zařízení, která v normálních podmínkách neslouží k vedení 

elektrického proudu, ale v případě poruchy se na ní může proud vyskytnout, například 

kryty přístrojů. 

 

Obr. 4 Příklad neživé části [Zdroj: vlastní obrázek]. 

 Vypnutí napájení pohonu. 

 Uzamčení vlastním zámkem ovládání pohonu. 

 Označení bezpečnostními a výstražnými tabulkami. 

 Ohrazení vymezeného pracoviště zábranami, izolačními přepážkami.  

 Vypsání „B“ příkazu a předání telefonicky nebo vysílačkou dispečerovi k evidenci a 

vyjmutí zařízení z dispečerského řízení po dobu provádění prací. 

 

 

Obr. 5 Příklad uzemněného pracoviště [Zdroj: vlastní foto]. 



 

 
30 

 

 

Obr. 6 Příklad ohrazení vymezeného pracoviště zábranami [Zdroj: vlastní foto]. 

 

„B příkaz“ je soubor technicko organizačních opatření k zajištění bezpečnosti práce. Vzor B 

příkazu je přiložen jako příloha č.3. Součástí B příkazu je i grafická příloha., jednopólové 

schéma zajišťovaného pracoviště. 

 

5.2.1 Požadovaný čas pro údržbu 

 

Činnosti potřebné pro celkovou údržbu se skládají z činností údržbové práce a z činností 

k zajištění a odjištění pracoviště. Činnost potřebná k zajištění pracoviště ubere z celkového 

času potřebného na konkrétní údržbové práce průměrně hodinu na začátku směny pro 

zajištění a následně po ukončení prací další hodinu pro odjištění pracoviště a uvedení zařízení 

do normálového stavu. 
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V příloze č.2 v tabulce jsou popsány časy požadované na údržbu konkrétního zařízení 

rozvodny včetně zajištění a odjištění pracoviště v hodinách. Dle přílohy č.4, jednotlivá 

zařízení rozvodny jsou seskupeny do větších funkčních celků. S ohledem na seskupení 

jednotlivých prvků do funkčních celků stačí u zařízení menšího rozsahu 4 hodiny na údržbu 

včetně zajištění a odjištění pracoviště. Naopak u zařízení většího rozsahu je potřeba i 6,5 až 9 

hodin. Sloučení celků do malých nebo větších částí je dáno možností současného sloučení 

prvku pro uvedení do beznapěťového stavu s ohledem na nutnost zajištění pracoviště. Vhodné 

by bylo rozčlenit zařízení přesně podle fondu pracovní doby, ale to není vždy reálné. 

 

Pro analýzu jednotlivých časů údržby zařízení při zpracování diplomové práce byla vybrána 

jako modelová rozvodna – typická rozvodna v centru většího města. Z odborné osobní 

zkušenosti autor diplomové práce vyvozuje, že rozvodny v celé společnosti  ČEZ Distribuce, 

a.s. jsou velmi podobné. Kromě jiných důvodů je to především pro to, že starší rozvodny 

uvedené do provozu před rokem 1989 byly standardizovány jednotně pro celé tehdejší 

Československo podle tehdejších zvyklostí s téměř totožným zařízením a přibližně o stejném 

rozsahu. Energetická soustava z tohoto období byla ze strategických důvodů značně 

předimenzována, což má dodnes pro českou energetiku pozitivní důsledek z hlediska přenosů 

elektrické energie na větší vzdálenosti.  

 

Rozdílnost v jednotlivých typech rozvaděčů uvedených do provozu před rokem 1989 byly 

závislé na vývoji v  používaných technologiích. Pro účely předkládané diplomové práce není 

různorodost rozvaděčů důležitá. Nové rozvodny jsou budovány na základě standardizace a 

optimalizace technických řešení. Nová rozvodna je vždy postavena až po té, kdy již není 

možné pokrýt rostoucí spotřebu ze stávající sítě nebo jako náhrada za již nevyhovující starou 

rozvodnu. V současné době je nejdůležitějším kritériem ve výběru zařízení pořizovací cena 

rozvodny.   
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5.2.2 Vyčíslení nákladů současného provádění preventivní údržby  

 

Z bezpečnostních předpisů vyplývá, že práci  s ohledem na povahu prací a napěťovou hladinu 

vysokého a velmi vysokého napětí musí provádět 2 pracovníci. Spotřeba celkové doby práce 

na uváděné modelové rozvodně je dle propočtu z přílohy č.2 z tabulky 230 hodin. Standartní 

pracovní směna trvá 8 hodin včetně půlhodinové neproplacené přestávky. Z tohoto důvodu lze 

započítat jen směnu o délce 7,5 hodiny. Pro potřebu údržby modelové rozvodny je potřebné, 

aby oba pracovníci odpracovali 31 směn o délce 7,5 hodiny. [6] 

 

228,5 hodin

7,5 hodiny
≅ 31 𝑠𝑚ě𝑛 

 

 Čitatel zlomku tvoří celkový počet hodin 228,5 

 Jmenovatel zlomku tvoří účtovaný počet 7,5 hodin v rámci jedné směny  

 Výsledek je zaokrouhlen na celých 31 směn  

 

Z tohoto vyplývá, že na jedné modelové rozvodně je z hlediska údržbových prací odpracovat:  

31 směn x 7,5 hodiny x 2 zaměstnanci = 465 hodin 

Průměrná hodinová účtovaná cena práce jednoho zaměstnance společnosti provádějící 

údržbu včetně dopravy na pracoviště je 1 000 Kč. Hodinová účtovaná cena se skládá: 

 z celkových osobních nákladů ve výši 285 Kč  

 ostatních náklady (doprava, ochranné pracovní pomůcky) včetně dalších režijních 

nákladů společnosti ve výši 715 Kč.  

 

Výpočet celkových nákladů prací na modelové rozvodně: 

31 směn × 7,5 hodiny × 2 zaměstnanci × 1000Kč = 𝟒𝟔𝟓 𝟎𝟎𝟎𝐊č 

 

Po zohlednění všech vstupních parametrů má stávající provedení řádu preventivní údržby na 

průměrné modelové rozvodně hodnotu 465 000 Kč. 
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6 Návrh nového způsobu provádění spolehlivostně orientované 

údržby 

Návrh nového způsobu provádění údržby v plné míře akceptuje zachování spolehlivosti 

zařízení s respektováním ČSN 33 1500 z hlediska period provádění údržby. Zároveň musí být 

zachována bezpečnost provozu elektrického zařízení i nezměněná kvalita dodávky elektřiny 

zákazníkům. Vhodným nástrojem nejen pro zachování, ale i zvýšení kvality spolehlivosti 

zařízení, je provádění spolehlivostně orientované údržby. 

 

6.1. Definice pojmů spolehlivostně orientované údržby 

 

Spolehlivostně orientovaná údržba (Reliability Centred Maintenance - RCM) je pojem, který 

se v oblasti elektroenergetiky objevuje až v 90. letech minulého století. Cílem spolehlivostně 

orientované údržby je snížit údržbové prostoje zařízení tak, aby byla zachována daná 

spolehlivost. Principem je údržba nikoli v periodě času, ale podle skutečného stavu zařízení. 

Spolehlivostně orientovaná údržba je rozhodovací nástroj, který dovoluje řídit nebo zlepšovat 

program údržby. Spolehlivostně orientovaná údržba nabízí podklady pro odpovídající a 

logická rozhodnutí a je aplikována mimo existující řídící údržbové systémy. [5] 

 

Informace získané prostřednictvím metody Spolehlivostně orientované údržby jsou pak 

využívány k upravování nebo přepracování existujících programů údržby. Jestliže je tato 

metoda využívána náležitě, může existující programy údržby zefektivnit a zoptimalizovat. 

Spolehlivostně orientovaná údržba je založena na předpokladu, že spolehlivost je konstrukční 

charakteristikou realizovanou a zachovávanou během doby  provozu.[4] 

  

http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=33%201500&SearchableText=33%201500


 

 
34 

6.2. Vstupní údaje pro spolehlivostní výpočty 

 

Apriorní spolehlivost -  jde o určení spolehlivostních veličin na základě údajů poskytnutých 

výrobcem. Empirickou spolehlivost zjistíme sledováním poruchovosti elektroenergetické 

soustavy. Můžeme spočítat takzvanou Intenzitu poruch. [5] 

 

X . Z

N
 = 

    [rok-1] 

 

N vyjadřuje počet poruch [-] 

Z vyjadřuje počet prvků příslušného typu v síti [-] 

X je vyjádřením délky sledovaného období [rok] 

Obdobným výpočtem můžeme určit intenzitu poruch na vedení. 

 

X . 0,01 . L

N
 = 

   [rok-1/100 km] 

 

N vyjadřuje počet poruch [-] 

L vyjadřuje délku vedení příslušného typu v síti [km] 

X je vyjádřením délky sledovaného období [rok] 

 

Zajímavým parametrem je i Střední doba poruchy. [5] 

P

N

1

i

N

 

 = 

i





   [h] 

NP vyjadřuje počet poruch prvku příslušného typu [-] 

i je dobou poruchy prvku příslušného typu [h] 
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Spolehlivostní výpočty jednotlivých částí sítě se provádějí v době projektování dokumentace 

nebo již u provozovaných sítích. Pro určení vhodné metody je vhodné zjistit jaký systém 

řešíme, zdali jsou k dispozici vstupní hodnoty spolehlivosti, v jakém tvaru je požadován 

výsledek výpočtu a jsou-li hodnoty závislé na čase  nebo mají konstantní hodnotu. 

 

6.2.1 Metoda spolehlivostních schémat 

 

Využíváme pravidlo násobení pravděpodobností PAB = PA . PB 

PA  vyjadřuje pravděpodobnost výskytu jevu A 

PB  vyjadřuje pravděpodobnost výskytu jevu B 

 

U sériového systému zobrazeného v následujícím obrázku č. 7  při poruše jednoho prvku 

dojde k poruše celého systému. 

 

 

Obr. 7 - Schéma sériového systému. 

Pravděpodobnost bezporuchového chodu se dá vyjádřit vztahem [5] 





n

1 i

in21V R  R ...... . R . R  R

 

U paralelního systému zobrazeného v následujícím obrázku č.8 dojde k poruše až jako 

důsledek poruchy všech prvků v systému. 

 

 

 

 

Obr. 8 - Schéma paralelního systému. 

 n 2 1 

 

n 

2 

1 
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Pravděpodobnost bezporuchového chodu je možno vyjádřit vztahem. [5] 





n

1 i

iV R   1   R

 

 

Paralelní článek vidíme na konkrétním zapojení z trafostanic zásobování občanské 

vybavenosti na obrázku č.9. Z tohoto obrázku je zřejmé, že i kdyby vypadl z provozu 

kterýkoliv prvek, nebude to mít zásadní vliv na zákazníka. 

 

 

Obr. 9 - Schéma paralelního systému. 

 

6.3. Navržený způsob provádění spolehlivostně orientované údržby 

 

Pro udržení spolehlivosti z co nejnižšími náklady můžeme zkoordinovat údržbu tak, aby byla 

periodicky provedena na všech prvcích, které jsou z hlediska spolehlivosti v sérii. Výsledkem 

spolehlivostně orientované údržby by měla být zvolena strategie minimalizující celkové 

provozní náklady při zachování důležité míry spolehlivosti a bezpečnosti. Zároveň musí 

být tato strategie přívětivá životnímu prostředí s ohledem na provoz energetického zařízení. 

Napájení z rozvoden je koncipováno tak, že napájení trafostanic z jedné sekce vede přes síť 

trafostanic, které jsou následně zaústěny do druhé sekce způsob je zřejmý z obrázku č.9 

Při výpadku napájení z jedné sekce lze obnovit dodávku po vymezení poruchy z druhé sekce. 

S ohledem na paralelní zapojení sekcí je možné rozdělit údržbu do dvou let. Každý rok vždy 

jen jednu sekci. 
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Pokud bychom neprováděli údržbu každoročně na obou sekcích, ale vždy střídavě pouze 

na jedné z nich neovlivnilo by to bezpečnost a spolehlivost zařízení a přineslo by to 

poměrně vysoké ekonomické úspory.  

 

6.4. Vyčíslení nákladů spolehlivostně orientované údržby 

 

Údržbu s ohledem na povahu prací a napěťovou hladinu vysokého a velmi vysokého napětí 

musí nadále provádět 2 pracovníci.  

 

Obr. 10 – Návrh kontroly části rozvodny v prvním roce. 

 

Spotřeba celkové doby práce na uváděné modelové rozvodně je při novém způsobu provedení 

jen 119,5 hodin, jak vyplývá z přílohy č.5 tabulky a přílohy č. 6 tabulky pro první rok a druhý 

rok. Standartní pracovní směna je beze změny 8 hodin včetně půlhodinové neproplacené 

přestávky. Z tohoto důvodu lze započítat jen směnu o délce 7,5 hodiny. Pro potřebu údržby 

modelové rozvodny podle nového návrhu je potřebné, aby oba pracovníci odpracovali 16 

směn o délce 7,5 hodiny. 
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119,5 hodin

7,5 hodiny
≅ 16 𝑠𝑚ě𝑛 

 

 Čitatel zlomku tvoří celkový počet hodin 119,5 

 Jmenovatel zlomku tvoří účtovaný počet 7,5 hodin v rámci jedné směny  

 Výsledek je zaokrouhlen na celých 16 směn  

 

 Z tohoto vyplývá, že na jedné modelové rozvodně je z hlediska údržbových prací odpracovat 

pouze 

 

16 směn x 7,5 hodiny x 2 zaměstnanci = 240 hodin 

 

 Průměrná hodinová účtovaná cena práce jednoho zaměstnance společnosti provádějící 

údržbu včetně dopravy na pracoviště zůstává 1 000 Kč. Hodinová účtovaná cena se skládá: 

Výpočet celkových nákladů prací na modelové rozvodně: 

 

 16 směn × 7,5 hodiny × 2 zaměstnanci × 1000Kč = 𝟐𝟒𝟎 𝟎𝟎𝟎𝐊č 

 

Po zohlednění všech vstupních parametrů má nový způsob provedení řádu preventivní údržby 

na průměrné modelové rozvodně hodnotu 240 000 Kč. 

Druhým rokem by se provedla druhá část rozvodny, schéma revidované části rozvodny je 

zřejmé z obrázku č. 11 

 

Obr. 11 – Návrh kontroly části rozvodny ve druhém roce. 

 



 

 
39 

6.5. Ekonomické vyhodnocení porovnávaných způsobů údržby 

 

Při dosavadním způsobu provádění údržby je ročně průměrně vynaloženo na údržbu 

jedné rozvodny cca 462 000 Kč. Při novém způsobu provádění by roční údržba jedné 

rozvodny stála průměrně 240 000 Kč.  

Při celkovém počtu 346 kusů rozvoden ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. by 

roční dosažená úspora mohla činit : 

Původní náklady na údržbu – náklady na údržbu při navrhovaném novém způsobu 

provádění údržby x počet transformoven ve vlastnictví společnosti 

 (462 000 – 240 000) × 346 rozvoden = 76 812 000 Kč 

Částka ve výši cca 77 mil Kč tvoří přibližně třetinu celkových nákladů na rekonstrukci 

modelové rozvodny, což znamená, že během tří let by společnost za ušetřené finanční 

prostředky na údržbě mohla při současných cenách komplexně zrekonstruovat jednu 

rozvodnu. 

 

6.6. Analýza navrženého způsobu provádění údržby pro různé segmenty 

zákazníků 

 

Segmentem zákazníků rozumíme pro tuto diplomovou práci běžné maloodběratele, drobné 

podnikatele, velkoodběratele a velké průmyslové podniky. Pro každou tuto skupinu má 

případný výpadek elektrické energie jiný dopad. 

Pro běžné maloodběratele, drobné podnikatele, velkoodběratele může výpadek elektřiny 

znamenat pouze několika minutové drobné obtíže, ale pro velké průmyslové podniky může 

být i drobný výpadek s ohledem na používané technologie likvidační. Následující text 

detailněji popisuje možná rizika. 
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6.6.1 Rizika vyplývající z prodloužení lhůt ŘPÚ v průmyslovém podniku 

 

Údržba je ze spolehlivostního hlediska stavem zařízení, kdy konkrétní prvek, nebo množina 

prvků neplní svou funkci, protože je v údržbovém prostoji. Každý údržbový prostoj vyvolává 

snížení spolehlivosti daného systému. Je-li prvek v údržbě, není v pohotovosti ani v provozu. 

V případě sériového spolehlivostního systému způsobuje údržbový prostoj výpadek celého 

systému. Při oddálení periody plánované údržby jednotlivých prvků nad rámec stanovený 

ŘPÚ dojde k vyšší nespolehlivosti jednotlivých zařízení a tím i k pravděpodobnosti větší 

poruchovosti a negativnímu vlivu na ostatní zařízení distribuční soustavy a také k četnějším 

projevům nedodávky elektrické energie, stabilitě a snížení kvality dodávky elektrické energie 

zákazníkovi. 

Legislativa stanovuje termíny pro obnovení dodávky elektrické energie na všech napěťových 

hladinách od vzniku poruchy. Tento fakt nelze v plné míře implementovat v oblasti 

průmyslových podniků. Průmyslové podniky jsou strukturovány podle technologických 

zařízení provozovaných v oblasti. Například technologická zařízení v průmyslové oblasti 

Ostravy - Vítkovice jsou součástí těžkého hutního průmyslu s extrémně horkými provozy, 

zařízeními pracujícím s materiálem o teplotách vyšších než 1000°C a s výrobou technických 

plynů jako stlačený vzduch, kyslík, dusík, acetylén, argon a dalšími plyny souvisejícími 

s technologickými procesy při výrobě oceli. Z důvodu minimalizace dopadu na ohrožení 

zdraví, života osob a poškození majetku nejen v místě technologického zařízení, ale i v celé 

lokalitě včetně veřejné zástavby jsou při ztrátě napájení tyto technologické celky napájeny 

z „několika stran“ – tzn. několika rozvoden. Technologické zařízení hutního provozu se 

skládá z hlavního a mnoha dalších pomocných zařízení, která jsou provozována mimo hlavní 

technologii a přímo ovlivňují jeho provoz. Při jejich odstavení v rámci poruchy nebo 

plánované odstávky je vyřazen z provozu celé technologické zařízení. Tento fakt je nutné brát 

na vědomí. Jedním z technologických procesů, zušlechťování oceli je využití exotermické 

reakce, kdy se spalováním kyslíku odstraňuje uhlík v tekutém železe, zároveň vznikají další 

plyny, které jsou odsávány z technologického zařízení. V případě ztráty napájecího napětí 

dochází k vývinu plynu a vzniká nebezpečí výbuchu s ohrožením života a zdraví osob a 
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majetku nejen v místě technologie, ale i v široké lokalitě okolí tohoto zařízení. U tohoto 

zařízení musí, být obnovena dodávka elektrické energie do 20 minut po výpadku.  

 

Obr. 12 Příklad protečení tekutého kovu mimo obal [Zdroj: vlastní foto]. 

 

U všech technologických zařízení pracujících s tekutým kovem je obal chlazen vodou 

prostřednictvím pomocných provozů. V případě nedodávky elektrické energie pomocného 

provozu dochází k protečení tekutého kovu mimo obal, následky jsou zřejmé. Celá oblast 

průmyslového areálu Ostravy - Vítkovice je zásobována stlačeným vzduchem - jedním 

z nejpoužívanějších technologických plynů v oblasti a je na něm závislá převážná část 

výrobních zařízení. Výpadek el. energie a následná nedodávka vzduchu ochromí oblast jako 

celek, nejen zařízení pro výrobu vzduchu. 

Toto je jen zlomek dopadu nespolehlivosti prvků distribuční soustavy, u kterých se sníží 

jejich funkčnost a schopnost dodávat elektrickou energii zákazníkovi. Zákazníci nárokují 

škody způsobené nedodávkou elektrické energie.  Jako příklad rozsahu nároků škod vzniklých 

nedodávkou elektrické energie lze uvést nedávnou poruchu  transformátoru  63 MVA 

110/22kV, která jej vyřadila z provozu. Náhradní dodávka byla zajištěna druhým zdrojem 

transformátorem 40 MVA, který nedokázal vzhledem ke svým přenosovým možnostem 

uspokojit okamžitou špičkovou spotřebu zákazníka. Nárokovaná škoda byla ohodnocena 

řádově v milionech Kč. 
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6.6.2 Výběr vhodné metody údržby pro průmyslový podnik 

 

S ohledem na možná rizika a ekonomické ztráty plynoucí z možné poruchy revidovaného 

zařízení je vhodné zachovat současný stav provádění  řádu preventivní údržby pro velké 

metalurgické průmyslové komplexy.   

Naopak napájení lokální distribuční soustavy důlních společností, chemických závodů, 

dopravních podniků atd. nejsou tak citlivé s ohledem na velikost odběru a na případný 

krátkodobý výpadek elektrické energie. 

 

6.6.3 Návrh postupu pro praktickou aplikaci uvedených metod 

 

Přistoupení k spolehlivostně orientované údržbě  nebo zachování současného stavu provádění 

Řádu preventivní údržby nelze jednoznačně paušalizovat. Řád preventivní údržby je ve 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s. generován z informačního systému SAP s dvouletým 

předstihem. Autor diplomové práce navrhuje provedení řádu preventivní údržby na již 

vygenerovaných prvcích z informačního systému a následně navrhuje při zapisování výsledků 

kontroly zrevidovat za účelem možností prodloužení budoucí  periody kontroly konkrétního 

prvku. 

V případě, že nejde o průmyslový odběr nebo jiný důležitý vývod (například nemocnice), by 

preferoval prodloužení periody pro následnou údržbu prvku. U nově budovaného zařízení je 

vhodné rovněž vybalancovat cenu zařízení s ohledem na předepsanou údržbu výrobcem. Je 

zcela zřejmé, že pořizovací cena nového zařízení by neměla být jediným kritériem, ale měla 

by být zahrnována i další kritéria spojená s následným provozem zařízení, např. následná cena 

za údržbu.  
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7 Závěr 

 

Cílem předkládané diplomové práce bylo popsat a analyzovat  současný stav údržby 

energetické soustavy České republiky a navrhnout nové možnosti způsobu provádění  údržby, 

které by byly efektivnější z hlediska organizačního, technologického a ekonomického .  

Úvodní kapitoly popisují v historickém kontextu vznik, produkty, služby a strategické záměry 

rozvoje společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která se zabývá především spolehlivou dodávkou 

elektřiny na většině území České republiky. 

Dále je v diplomové práci popsán současný způsob prováděný v energetickém odvětví a 

následující text je v souladu se zadáním zaměřen na preventivní údržbu. Tato preventivní 

údržba je analyzována s pohledu spolehlivosti zařízení, technologie, legislativy a z hlediska 

ekonomického. 

V závěru práce je navržen v souladu s respektováním bezpečnosti a platných legislativních 

předpisů nový efektivnější způsob, který společnosti ČEZ Distribuce, a.s. sníží ve značné 

míře náklady na provádění údržbových prací. Autor práce navrhuje využití těchto skrytých 

finančních rezerv využít pro přesměrování do ještě větší modernizace a z toho vyplývající 

spolehlivosti energetických zařízení. Zároveň upozorňuje na rizika nového způsobu 

především u aplikace nového způsobu u metalurgických společností. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AC              Altertnating current  

CENELEC  Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice European Committee 

ČEPS          Česká přenosová soustava 

DC              Direct current  

PELV          Protective Extra Low Voltage 

PPDS          Pravidla provozování distribuční soustavy 

PPPS           Pravidla provozování přenosové soustavy 

RCM            Reliability Centred Maintenance 

REAS          Rozvodná energetická akciová společnost 

ŘPÚ          Řád preventivní údržby 

SAIDI          System Average Interruption Duration Index 

SAIFI          System Average Interruption Frequency Index 

SELV          Safety Extra Low Voltage 

SJZ              Systém  jednotného značení 
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Přílohy diplomové práce 

Příloha. 1 Tabulka časy jednotlivých  úkonů v rámci plánovaného řádu preventivní údržby.   

Popis revizního úkonu 
měrná 

jednotka 

Čas 

obvyklý 

Elektrická stanice vvn/vn, vn/vn  - prohlídka kus 4,2 

Elektrická spínací stanice - prohlídka kus 2,2 

Elektrická stanice - podrobná prohlídka kus 1,0 

Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby do 

1994 – údržba kus 1,1 

Pole rozvaděče vn izolované nikoliv plynem rok výroby po 

1994 – údržba kus 1,0 

Pole rozvaděče vn izolované plynem SF6 - údržba kus 0,7 

Uzemnění elektrických stanic vn/vn a spínacích stanic vn – 

diagnostika stanice 22,0 

Uzemnění elektrických stanic vn/vn a spínacích stanic vn - 

údržba pole 1,8 

Uzemnění elektrických stanic vvn/vn - diagnostika stanice 31,4 

Uzemnění elektrických stanic vvn/vn - údržba pole 2,0 

Ocelové a betonové konstrukce - preventivní prohlídka kus 2,3 

Stanice vn/vn a spínací stanice - diagnostika - měření 

částečných výbojů stanice 7,1 

Stanice vvn/vn - diagnostika - měření částečných výbojů stanice 8,6 

Stanice vn/vn a spínací stanice - diagnostika - termovize stanice 4,7 
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Stanice vvn/vn - diagnostika - termovize stanice 6,3 

Elektrická instalace v prostorách normálních - údržba místnost 17,7 

Elektrická instalace v prostorách normálních - revize stanice 22,5 

Transformátory vn/vn  - diagnostika kus 15,1 

Transformátory vvn/vn  - diagnostika kus 23,5 

Transformátory vvn/vn a vn/vn - údržba kus 10,3 

Transformátory vn/nn - vlastní spotřeba - údržba kus 4,6 

Zhášecí tlumivky – údržba kus 9,8 

Transformátory vvn/vn  - diagnostika oleje kus 8,0 

Transformátory vvn/vn  - diagnostika oleje DGA kus 3,8 

Transformátory vn/vn  - diagnostika oleje kus 8,0 

Transformátory vn/vn  - diagnostika oleje DGA kus 3,8 

Odporníky – diagnostika kus 1,6 

Odporníky – údržba kus 7,7 

Reaktory – údržba kus 5,2 

Řídící skříně venkovní – údržba kus 4,3 

Řídící skříně vnitřní – údržba kus 3,8 

Řídící skříně vnitřní se vzduchovými obvody - údržba kus 1,4 

Rotační kompenzátor 250 MVAr - běžná údržba kus 57,6 

Rotační kompenzátor 250 MVAr - střední údržba kus 128,0 

Rotační kompenzátor 250 MVAr - údržba kus 217,6 
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Vypínače vn - expanzní, olej, vzduch - údržba kus 9,0 

Vypínače vvn - olej – diagnostika kus 16,0 

Vypínače vvn - olej – údržba kus 30,0 

Vypínače vvn - SF6 – diagnostika kus 23,5 

Vypínače vvn - vzduch - diagnostika kus 16,0 

Vypínače vvn - vzduch – údržba kus 35,0 

Vypínače vn - vakuum -  diagnostika kus 10,0 

Odpínače vn – údržba kus 3,7 

Vypínače vn vzduch – diagnostika kus 8,6 

Vypínače vn olej, expanzní - diagnostika kus 8,6 

Vypínače vn - SF6 – diagnostika kus 15,6 

Odpojovač vn vnitřní rok výroby do 1994 - údržba kus 6,3 

Odpojovač vn vnitřní rok výroby po 1994 - údržba kus 6,0 

Odpojovač vn venkovní vzduchový pohon - údržba kus 7,5 

Odpojovač vn venkovní ostatní pohon - údržba kus 7,5 

Odpojovač vvn venkovní – údržba kus 9,0 

Vzduchový pohon odpojovače vvn venkovní - údržba kus 6,4 

Uzemňovač vvn – údržba kus 7,0 

Přístrojové transformátory vn vnitřní - údržba sada 1,0 

Přístrojové transformátory vn venkovní - údržba sada 7,6 

Přístrojové transformátory vvn rizikové - prohlídka sada 3,8 
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Přístrojové transformátory vvn - údržba sada 7,0 

Svodiče přepětí vn – údržba sada 2,0 

Svodiče přepětí vvn – diagnostika pole 8,6 

Svodiče přepětí vvn – údržba sada 3,8 

Přípojnice vn skříňových rozvoden - diagnostika sekce 3,8 

Přípojnice vn – údržba pole 1,3 

Přípojnice vvn – údržba pole 4,5 

Staniční baterie – údržba kus 2,6 

AC/DC měnič – údržba kus 1,7 

Střídače – údržba kus 6,1 

UPS – údržba kus 6,1 

Usměrňovače - elektromechanická regulace - údržba kus 5,0 

Usměrňovače - elektronická regulace - údržba kus 5,3 

Rozvaděč vlastní spotřeby AC, DC - údržba pole 26,1 

Rozvod tlakového vzduchu - kompresory - údržba kus 15,3 

Rozvod tlakového vzduchu - tlakové nádoby - provozní revize kus 1,0 

Rozvod tlakového vzduchu - tlakové nádoby - tlaková zkouška kus 1,0 

Rozvod tlakového vzduchu - tlakové nádoby - vnitřní revize + 

zkouška těsnosti kus 1,0 

Rozvod tlakového vzduchu - celý komplex - prohlídka pole 7,5 

Rozvod tlakového vzduchu - tlakoměry - kontrola kus 1,0 
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Výroba a rozvod tlakového vzduchu nad 1 MPa - kontrola stanice 8,9 

Výroba a rozvod tlakového vzduchu nad 1 MPa - provozní 

revize stanice 7,5 

HDO vazební transformátor VTVS 1600 - diagnostika pole 15,7 

HDO vysílač vn silová část - údržba kus 13,2 

HDO vysílač vvn silová část - údržba kus 30,7 

Systémová ochrana HZO – údržba stanice 1,3 

Soubor ochran pole vn digitálních - údržba pole 3,0 

Automatika záskoku vedení vn - údržba kus 12,1 

Soubor ochran pole vvn digitálních - údržba pole 3,0 

Systémové ochrany elektromechanické - údržba stanice 4,7 

Systémové ochrany digitální - údržba stanice 30,0 

Telemechaniky DMS, DO – údržba kus 15,0 

Automatiky  analogové – údržba kus 7,2 

Automatiky digitální – údržba kus 7,2 

Podpěrné body vn - měření uzemnění m 1,038 

Kabel vn uložený jinak než v zemi - prohlídka m 1,116 

Kabel vn - údržba dolévacích koncovek kus 4,0 

Spínací prvky venkovních vedení vn - údržba kus 3,8 
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Příloha. 2 Tabulka časy jednotlivých  úkonů v rámci konkrétního plánovaného řádu 

preventivní údržby na modelové rozvodně – současný stav. 

Popis konkrétního 

požadavku na údržbu.  

Označení 

technického 

místa 

Technické místo úplné SJZ 

Požadovaný čas údržby 

včetně zajištění a 

odjištění pracoviště v 

hodinách 

CLOU - T103: QM, PTP, 

přípojnice W11 
Směr T103(OKD) DS-TR-OS_CLOU-AVA-01 9 

CLOU - T103: QM, PTP, 

přípojnice W12 

Směr T103 přes 

kobku 1 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-02 9 

CLOU - T101: QM Směr T101 DS-TR-OS_CLOU-AVA-03 4 

CLOU - T102+PSP12-11: 

pole rozvaděčů 
Směr T102 DS-TR-OS_CLOU-AVA-04 6,5 

CLOU - T102: QM Směr T102 DS-TR-OS_CLOU-AVA-04 6,5 

CLOU - PSP11-12 QM. PSP11-12 DS-TR-OS_CLOU-AVA-05 6,5 

CLOU - SPP11-51: QM SPP11-51 DS-TR-OS_CLOU-AVA-07 6,5 

CLOU - SPP12-52: 

QM+pole rozvaděče 
SPP12-52 DS-TR-OS_CLOU-AVA-08 6,5 

CLOU - D25: QM+Q6 D29 DS-TR-OS_CLOU-AVA-09 6,5 

CLOU - VN 869: QM+pole 

rozvaděče 
VN863 DS-TR-OS_CLOU-AVA-10 6,5 

CLOU - TVS1 VN odpínač Směr TVS1 DS-TR-OS_CLOU-AVA-11 6,5 

CLOU - VN855: QM+Q6 VN855 DS-TR-OS_CLOU-AVA-12 6,5 

CLOU - VN2066: 

QM+Q6+pole rozvaděče 
VN2066 DS-TR-OS_CLOU-AVA-13 6,5 

CLOU - VN857: 

QM+Q6+pole rozvaděče 
VN857 DS-TR-OS_CLOU-AVA-14 6,5 
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CLOU - VN860: QM VN860 DS-TR-OS_CLOU-AVA-15 6,5 

CLOU - VN850: QM+pole 

rozvaděče 

VN850+Směr 

TVS2 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-16 6,5 

CLOU - D28: QM D28 DS-TR-OS_CLOU-AVA-17 6,5 

CLOU - VN1224: QM+pole 

rozvaděče 
VN1224 DS-TR-OS_CLOU-AVA-18 6,5 

CLOU - D25: QM D25 DS-TR-OS_CLOU-AVA-19 6,5 

CLOU - VN865 QM+ pole 

rozvaděče 
VN865 DS-TR-OS_CLOU-AVA-20 6,5 

CLOU - Měření W12 pole 

rozvaděče 
Měření W12 DS-TR-OS_CLOU-AVA-22 6,5 

CLOU - VN2067  QM+Q6 VN2067 DS-TR-OS_CLOU-AVA-23 6,5 

CLOU - VN858 QM+pole 

rozvaděče 
VN858 DS-TR-OS_CLOU-AVA-24 6,5 

CLOU - VN999 QM. VN999 DS-TR-OS_CLOU-AVA-25 6,5 

CLOU - VN886 QM+ pole 

rozvaděče 
VN886 DS-TR-OS_CLOU-AVA-26 6,5 

CLOU- D251 QM+Q6 D251 DS-TR-OS_CLOU-AVA-27 6,5 

CLOU - VN 2068 QM+ pole 

rozvaděče 
VN2068 DS-TR-OS_CLOU-AVA-28 6,5 

CLOU - VN885 QM+Q6 VN885 DS-TR-OS_CLOU-AVA-29 6,5 

CLOU - VN856 QM+pole 

rozvaděče 
VN856 DS-TR-OS_CLOU-AVA-30 6,5 

CLOU - D260 QM+Q6 D260 DS-TR-OS_CLOU-AVA-31 6,5 

CLOU - VN854 QM+ pole 

rozvaděče 
VN854 DS-TR-OS_CLOU-AVA-32 6,5 
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CLOU - VN922 QM+Q6 VN922 DS-TR-OS_CLOU-AVA-33 6,5 

CLOU - VN864 QM+pole 

rozvaděče 
VN864 DS-TR-OS_CLOU-AVA-34 6,5 

CLOU - VN2069 QM+Q6 VN2069 DS-TR-OS_CLOU-AVA-35 6,5 

CLOU - VN859 QM a pole 

rozvaděče 
VN859 DS-TR-OS_CLOU-AVA-36 6,5 

Celkový počet hodin při současném způsobu provádění ŘPÚ na modelové 

rozvodně, kdy je konkrétní zařízení mimo provoz. 
230 

 

 



 

 

 

 

Příloha. 3 Vzor příkazu B  

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha. 4 Vzor přílohy příkazu B 

 

 

 



 

 

Příloha č.5 tabulka - časy jednotlivých úkonů v rámci plánovaného řádu preventivní údržby 

v prvním roce.   

 

Popis konkrétního 

požadavku na údržbu 

v prvním roce 

Označení technického 

místa 

Technické místo úplné 

SJZ 

Požadovaný čas údržby 

včetně 

zajištění a odjištění 

pracoviště v hodinách 

CLOU-T103: 

QM+PTP+přípojnice 

W12 

Směr T103 přes kobku 

1 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

02 
9 

CLOU - T102+PSP12-11: 

pole rozvaděčů 
Směr T102 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

04 
6,5 

CLOU - T102: QM Směr T102 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

04 
6,5 

CLOU - SPP12-52: 

QM+pole rozvaděče 
SPP12-52 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

08 
6,5 

CLOU - VN 869: 

QM+pole rozvaděče 
VN863 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

10 
6,5 

CLOU - VN855: QM+Q6 VN855 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

12 
6,5 

CLOU - VN857: 

QM+Q6+pole 

rozvaděče 

VN857 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

14 
6,5 

CLOU - VN850: 

QM+pole rozvaděče 
VN850+Směr TVS2 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

16 
6,5 

CLOU - VN1224: 

QM+pole rozvaděče 
VN1224 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

18 
6,5 

CLOU - VN865 QM+ 

pole rozvaděče 
VN865 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

20 
6,5 



 

 

CLOU - Měření W12 

pole rozvaděče 
Měření W12 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

22 
6,5 

CLOU - VN858 

QM+pole rozvaděče 
VN858 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

24 
6,5 

CLOU - VN886 QM+ 

pole rozvaděče 
VN886 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

26 
6,5 

CLOU - VN 2068 QM+ 

pole rozvaděče 
VN2068 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

28 
6,5 

CLOU - VN856 

QM+pole rozvaděče 
VN856 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

30 
6,5 

CLOU - VN854 QM+ 

pole rozvaděče 
VN854 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

32 
6,5 

CLOU - VN864 

QM+pole rozvaděče 
VN864 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

34 
6,5 

CLOU - VN859 QM+ 

pole rozvaděče 
VN859 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

36 
6,5 

Celkový počet hodin při novém způsobu provádění ŘPÚ na modelové 

rozvodně v prvním roce, kdy je konkrétní zařízení mimo provoz. 
119,5 hodin 

 

  



 

 

Příloha č.6 tabulka - časy jednotlivých úkonů v rámci plánovaného řádu preventivní údržby 

ve druhém roce.   

 

Popis konkrétního 

požadavku na údržbu 

v prvním roce 

Označení technického 

místa 

Technické místo úplné 

SJZ 

Požadovaný čas údržby 

včetně 

zajištění a odjištění 

pracoviště v hodinách 

CLOU - T103: 

QM+PTP+přípojnice 

W11 

Směr T103(OKD) 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

01 
9 

CLOU - T101: QM Směr T101 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

03 
9 

CLOU - PSP11-12 QM. PSP11-12 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

05 
6,5 

CLOU - SPP11-51: QM SPP11-51 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

07 
6,5 

CLOU - D25: QM+Q6 D29 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

09 
6,5 

CLOU - TVS1 VN 

odpínač 
Směr TVS1 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

11 
6,5 

CLOU - VN2066: 

QM+Q6+pole 

rozvaděče 

VN2066 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

13 
6,5 

CLOU - VN860: QM VN860 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

15 
6,5 

CLOU - D28: QM D28 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

17 
6,5 

CLOU - D25: QM D25 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

19 
6,5 



 

 

CLOU - VN2067  

QM+Q6 
VN2067 

DS-TR-OS_CLOU-AVA-

23 
6,5 

CLOU - VN999 QM. VN999 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

25 
6,5 

CLOU- D251 QM+Q6 D251 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

27 
6,5 

CLOU - VN885 QM+Q6 VN885 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

29 
6,5 

CLOU - D260 QM+Q6 D260 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

31 
6,5 

CLOU - VN922 QM+Q6 VN922 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

33 
6,5 

CLOU - VN2069 QM+Q6 VN2069 
DS-TR-OS_CLOU-AVA-

35 
6,5 

Celkový počet hodin při novém způsobu provádění ŘPÚ na modelové 

rozvodně ve druhém roce, kdy je konkrétní zařízení mimo provoz. 
115,5 

 


