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Abstrakt 
 

Tato práce popisuje postupy práce, pomůcky a činnosti vykonávané během odborné praxe u 

společnosti ČEZ Distribuční sluţby s.r.o. V této práci je uveden seznam vykonávaných činností, 

přístrojů, vybavení a jejich popis, míra vyuţití teoretických znalostí získaných při studiu během praxe. 

V závěru je uvedeno hodnocení odborné praxe.  

Klíčová slova 
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Abstract 
 

This Bachelor thesis makes its reader acquainted with works I was performing during the 

course of my practical experience in ČEZ Distribuční sluţby s.r.o., as well as with the tasks I was 

performing using the specific tools listed in. This thesis consist of several parts related to the jobs I 

was performing and it is also a comparison to amount of theoretical knowledge gained during my 

studies, that I used to accomplish the tasks given to me. At the end of this thesis, there is an evaluation 

of how much i gained from this experience and how will this practical training influence my future.
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Seznam pouţitých zkratek 

Zkratka Význam 

PPN Práce pod napětím 

TS Transformátorová stanice 

VN Vysoké napětí 

NN Nízké napětí 

SAP Strategické plánování aktivit – informační systém 

CLICK Systém pro přidělování úkolů zásahovým osádkám 

ČDS ČEZ Distribuční sluţby s.r.o. 

RIS Rozpojovací a jistící skříň 

VRIS Venkovní rozpojovací a jistící skříň 

HDS Hlavní domovní skříň 

EAM Elektronický ampérmetr maxim 

GIS Geografický informační systém 

SS Stejnosměrné 
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1. Popis firmy, u které student vykonal odbornou praxi 
 

 Odborná praxe byla vykonána u ČEZ Distribuční sluţby s.r.o. na Oblastním středisku údrţby, 

Tomkova 9 Ostrava – Moravská Ostrava.  

 ČDS byla zaloţena ČEZ, a. s., jako 100% dceřiná společnost pro komplexní zajištění sluţeb 

v oblasti provozování, odstraňování poruch, údrţby a oprav distribuční soustavy. Tyto činnosti 

převzala společnost ČDS vyčleněním částí podniků z regionálních energetik Skupiny ČEZ. 

Společnost  disponuje týmem zkušených zaměstnanců, kteří mají vynikající odborné znalosti 

prověřené  testem praktických zkušeností, a to jak v oblasti odstraňování poruch, provozování a 

udrţování energetického zařízení, unikátních prací pod napětím, diagnostiky, ale i ochrany ţivotního 

prostředí a bezpečnosti práce. Společnost klade velký důraz nejen na kvalitu a bezpečnost práce, ale 

také na ekologické jednání svých zaměstnanců.[1] 

Prioritním posláním je zajištění distribučních sluţeb na zařízení distribuční soustavy pro 

skupinu ČEZ. Společnost však provádí obdobné činnosti také pro provozovatele přenosové soustavy, 

případně třetím osobám, nejčastěji v objektech a regionech, kde na sebe zařízení navazují nebo spolu 

jinak souvisí. [1] 

 

1.1 AKTIVITY FIRMY 

 

1.1.1 ŘÍZENÍ A VÝKON ČINNOSTÍ PODLE ŘÁDU PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY 

 

Sluţba obsahuje řízení a provádění úkonů preventivní údrţby podle platného Řádu preventivní 

údrţby. Součástí sluţby je údrţba zařízení ČEPS a smluvních partnerů.  

1.1.2 DROBNÉ OPRAVY 

 

Sluţba obsahuje realizaci drobných oprav. Drobnou opravou rozumíme úkony při 

odstraňování veškerých závad zjištěných a neodstraněných při provádění ŘPÚ nebo úkony související 

s předcházením poruch na zařízení distribuční soustavy, dále pak úkony související s předcházením 

sníţení nebo nápravě kvality elektřiny a úkony související s kvalitou plynulosti distribuce.  

1.1.3 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH 

 

Sluţba, kterou se zajišťuje odstraňování poruch na zařízení distribuční soustavy na 

napěťových úrovních vvn, vn a nn s definitivním odstraněním příčiny poruchového výpadku a řešení 

rozsáhlých poškození, havárií a kalamit v distribuční soustavě. 
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1.1.4 PROVOZOVÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 

 

Sluţba, kterou se zajišťuje provádění plánovaných a operativních manipulací na zařízení 

distribuční soustavy a předávání pracovišť všem subjektům, včetně cizích v rámci veškeré činnosti na 

zařízení distribuční soustavy.  

1.1.5 NASAZOVÁNÍ MOBILNÍHO ZDROJOVÉHO SOUSTROJÍ A MOBILNÍCH 

TRANSFORMÁTORŮ 

 

Nasazování mobilních zdrojových soustrojí pro zkvalitnění dodávky elektrické energie 

především při plánovaném přerušení dodávky odběratelům a při dlouhodobých výpadcích dodávky při 

poruchách.  

1.1.6 MĚŘENÍ V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH 

 

Měření v distribučních sítích zahrnuje systematické měření zatíţení distribučních trafostanic a 

operativní měření kvality napětí na sítích nn včetně stanovení podmínek pro připojení odběratele ze 

sítí nn. 

1.1.7 VYTYČOVÁNÍ PODZEMNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 

Vytyčování trasy kabelového vedení nn a vn včetně určení kabelu ve svazku. Sluţba zahrnuje i 

aktualizace tras a dat prvků kabelových sítí pro potřebu technické evidence.  

1.1.8 ODSTRAŇOVÁNÍ A OKLEŠŤOVÁNÍ VEGETACE 

 

Provádění  zásahů na vedení nn (v blízkosti zařízení nn) s ohledem na vzdálenost porostu od 

zařízení a zásahu v ochranných pásmech vedení vn a vvn. 

1.1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ METODOU PPN VN, NN 

 

Sluţba obsahuje provádění vybraných pracovních postupů metodou prací pod napětím na 

venkovních vedeních vn a nn, které musí být prováděny v součinnosti s dispečinkem. Pracovní 

postupy jsou vyuţívány při provádění oprav či rekonstrukcí vedení a při provádění Řádu preventivní 

údrţby. PPN slouţí ke zkvalitnění dodávky elektrické energie odběratelům.  

1.1.10 DIAGNOSTIKA MIMO ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY 

 

Sluţba obsahuje provádění poţadovaných diagnostických postupů na zařízení distribuční 

soustavy včetně provádění poţadovaných kontrol vyhrazených zařízení (tlaková, plynová), 

přezkušování měřících přístrojů a pomůcek.  
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1.1.11 ODPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ NA SÍTI NN A VN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ČEZ 

DISTRIBUCE 

 

Sluţba zahrnuje připojování a odpojování zákazníků na licencovaném území,  připojování a 

odpojování krátkodobých odběrů a neplatičů.  

1.1.12 ČINNOSTI V OBLASTI BOZP, PO A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Sluţby pro zajištění poţadavku legislativy v oblasti bezpečnosti práce, poţární ochrany a 

ochrany ţivotního prostředí pro společnosti pracující na zařízení distribuční soustavy a 

v elektroenergetice.[1] 

 

2. Popis pracovního zařazení studenta 
 

 Na studenta po dobu vykonávání odborné praxe dohlíţel ing. Libor Socha, vedoucí 

technického zázemí v Ostravě. Kaţdý den praxe byla studentovi technikem uloţena práce a byl 

přiřazen k osádce zásahového vozu nebo k technikovi. Tím byla zajištěna moţnost plně poznat 

různorodost a rozsáhlost vykonávaných odborných prací. 

Úkolem studenta byla maximální snaha o naplnění cílů odborné praxe a plná spolupráce 

s techniky ČEZ Distribučních sluţeb, s.r.o., která vedla přímo k produktivní spolupráci, získávání 

znalostí a předávání zkušeností v právě vykonávaných, pracovních činnostech a procesech. 

 

3. Úkoly zadané studentovi v průběhu praxe 
 

3.1 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ 

 

 Vstupní školení se skládalo z přepisů BOZP, OP, OŢP (bezpečnost a ochrana pří práci, 

poţární ochrana, ochrana ţivotního prostředí) a ze sloţení zkoušky dle zákona 50/78 sb. k získání 

kvalifikace odpovídající §4 v platném znění. 

Dle znění §4 vyhlášky 50 mohu: 

- samostatně obsluhovat elektrické zařízení všech napětí 

- pracovat na částech elektrických zařízeních bez napětí do vzdálenosti 20cm od ţivých částí 

pod napětím 

- pracovat na vypnutých zařízeních vn, vvn s dohledem 

- nesmím pracovat pod napětím 
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3.2 ÚKOLY VYKONANÉ STUDENTEM 

 

- ŘPÚ TS  

- ŘPÚ kabelových a stoţárových vedení  

- ŘPÚ měření uzemnění stoţárů vn 

- odpojování odběrných míst  

- vytyčování kabelových vedení 

- hledání poruch kabelových vedení 

- sběr dat 

- inventarizace skladu materiálu 

- instalování, odečítání a nastavování měřicích přístrojů 

3.3 MÍSTA VYKONÁVÁNÍ ODBORNÉ PRAXE 

 

- terénní výjezdy v oblasti Ostravy se zásahovými osádkami dle denního úkolu 

- terénní výjezdy v oblasti Karviné, Opavy a Ostravy s technikem měření  

- sklad materiálu na technickém zázemí  

- kancelář techniků na technickém zázemí 

 

4. Absolvované činnosti  
 

 Všechny práce konané na praxi byly prováděny zásadně dle vnitřních podnikových předpisů, 

předpisů pro bezpečnost práce a pracovními postupy pro všechny vykonávané práce. 

Mnoţství a odbornost prací prováděných během stáţe nedovoluje vypsat jednotlivé pracovní 

postupy pro kaţdou činnost. Proto je uveden vţdy jen krátký obecný popis. 

 

4.1 ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŢBY TRANSFORMÁTOROVÉ STANICE 

 

 ŘPÚ TS se skládá z předem plánované prohlídky. Pří prohlídce TS se zjišťuje stav zařízení tj. 

u kioskových a kobkových TS se zjišťuje stav budovy, zda tam např. nezatéká, dále se hodnotí stav 

transformátoru, vnitřního zařízení, mnoţství prachu aj. U venkovních (stoţárových) TS se hodnotí 

především stav stoţáru. Všechny nevyhovující stavy se zapíší do protokolu o prohlídce TS a poté se 

naplánuje samotná údrţba. 

4.2 ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŢBY KABELOVÝCH A STOŢÁROVÝCH VEDENÍ 

 

 ŘPÚ stoţárových vedení se provádí vizuální kontrolou stavu zařízení, při níţ je zjišťován stav 

stoţárů (odklon od osy, samotný stav pilíře), napnutí vodičů, kontrola izolátorů, kontrola stavu 
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uzemnění a kontrola zda rostliny (jedná se především o stromy) nezasahují do ochranného pásma 

kolem vedení např. vodiče procházející skrz korunu stromů, pilíře porostlé popínavými rostlinami atd. 

U kabelových vedení se spojuje kontrola a údrţba skříní (HDS, RIS, VRIS) tj. vymetení skříně od 

prachu, pavučin, listí aj. aplikování ochranného postřiku na kovové části a nalepení výstraţného štítku 

„Pozor elektrické zařízení“ v případě, ţe není viditelné označení skříně. 

4.3 ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŢBY MĚŘENÍ UZEMNĚNÍ STOŢÁRŮ VN A NN 

 

 Měření se prování pomocí měřicího přístroje připojeného na zemnící pásek a dvou sond, které 

se zabodnou do země ve vzdálenosti 20, a 40 m do měřeného pilíře jde o tzv. Wennerovu metodu.  

4.4 ODPOJOVÁNÍ ODBĚRNÝCH MÍST 

 

 Provádí se na ţádost odběratele nebo při zjištění tzv. černého odběru. Pracovní postup této 

činnosti je zhruba takový. U stoţárových odboček nn se rozsvorkuje daná odbočka přímo na vedení. 

V kabelových sítích to má na starosti elektroměrová sluţba, která odpojí elektroměr a zaplombuje 

vývody. 

4.5 VYTYČOVÁNÍ KABELOVÝCH VEDENÍ  

 

 Vytyčování a identifikace kabelových vedení provádí ČEZ zdarma na poţádání daného 

subjektu, který bude vykonávat zemní práce v blízkosti kabelového vedení. Provádí se pomocí 

přístrojů RD4000 nebo RD8000, které budou popsány ve vlastním oddílu. Po vytyčení se sepíše 

protokol, jehoţ kopii si zástupce daného subjektu ponechá.  

4.6 HLEDÁNÍ PORUCH KABELOVÝCH VEDENÍ 

 

 Provádí se pomocí měřících vozů, které mají ve svojí výbavě generátor a detektor impulsů. 

Postup zjišťování poruchy spočívá v tom, ţe se daný úsek kabelového vedení připojí na generátor 

impulsů co je ve voze (ať uţ z TS, HDS, RIS) a poté daný technik vyhodnocuje pomocí sondy a 

zvukových odrazů v trase kabelu místo poruchy. 

4.7 SBĚR DAT 

 

 Sběr dat spočívá ve sbírání dat pro aktualizaci plánů, stavů zařízení. Jedná se, skříně HDS, 

RIS, VRIS u kterých se zjišťuje hodnota pojistek, provozní stav a měří se impedance. U skříní RIS a 

VRIS se ještě navíc zjišťují a zapisují směry kabelů (RIS) a vedení (VRIS), které se zaznamenávají do 

zvláštního listu. Součástí toho to úkonu je označování skříní u HDS napsáním čísla na dvířka lihovým 

fixem, u RIS, VRIS navrtáním štítků s číslem. Tato činnost, se vykonává zároveň s ŘPÚ kabelových 

vedení. 
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4.8 INVENTARIZACE SKLADU MATERIÁLU 

 

 Jelikoţ kaţdá osádka zásahového vozidla má předepsanou výbavu včetně přesného počtu 

různých typů pojistek, pojistkových spodků, štítků, sprejů a dalších. Spočívala práce ve skladu 

materiálu v přijímání výkazů o spotřebovaném materiálu jak v rámci ŘPÚ tak i v rámci poruch a jeho 

následném výdeji ze skladových zásob. Dále se připravoval materiál na předem oznámené akce 

(výměny skříní, lištování atp.). Kaţdý měsíc byla provedena inventura a doplňování zásob skladu. 

4.9 INSTALACE, ODEČÍTÁNÍ A NASTAVOVÁNÍ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ 

 

 Při této činnosti jsem byl přidělen k technikovi měření, který dle poţadavků z ČEZ Distribuce 

a.s. instaloval měřicí přístroje MEg 30.4 (v TS) nebo MEg 30 (u odběrného místa). Dále dle SAP 

objíţděl TS a odečítal EAMy nebo MEg 40, kterým zároveň upgradoval firmware. Data z těchto 

odečtů pak zadával do SAP, kde si technici z ČEZ Distribuce a.s. mohli tyto záznamy prohlédnout a 

vyhodnotit. Samotné přístroje budou popsány ve vlastním oddílu. 

 

5. Měřicí přístroje 
 

5.1 EAM1 

 

5.1.1POPIS PŘÍSTROJE 

 

Trojfázový elektronický ampérmetr maxim EAM1 je přístroj určený pro záznam 

maximálních hodnot proudu včetně časového údaje a dalších statistik. Je vhodný pro 

měření střídavého proudu především na vývodech transformátorů. Naměřené hodnoty lze 

přenést do PC. V současné době je nahrazovaný přístrojem MEg 40. 

 

Měřené a vyhodnocované hodnoty: 

-  3 proudy 

-  Čas měření 

-  Maxima proudů a maximum součtu proudů včetně časového údaje 

-  Histogramy proudů za dobu měření 

- Denní diagramy proudů v definovaný den měření 

- Denní diagram součtu proudů v den maxima součtu proudů 

- Denní diagram součtu proudů v poslední den měření 
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5.1.2 PRINCIP MĚŘENÍ PŘÍSTROJE EAM1 

 

 Základem ampérmetru EAM1 je jednočipový nízko příkonový procesor NEC s interními, 

krystalem řízenými hodinami a sériovou obousměrnou komunikací. Displej LCD a membránová 

klávesnice nejsou pro činnost EAM1 nezbytné. 

 EAM1, dle PV č. 2731-95, vyuţívá modifikovanou metodu postupné aproximace se zvýšenou 

odolností proti impulsnímu rušení, která měří střední hodnoty proudů. Vstupní proudy se jmenovitou 

hodnotou 5 A, 1 A nebo sekundární proudy speciálních měřících transformátorů jsou transformovány 

vstupními transformátory na napětí, usměrňovány a filtrovány. Tato stejnosměrná napětí jsou v 

komparátorech K1, K2, a K3 porovnávána s kompenzačním napětím vyrobeným v obvodu D/A 

převodu. Kompenzační napětí je mikroprocesorem generováno v rozmezí od 3 % Ijm do 130 % Ijm. 

Pokud je měřený proud niţší neţ 3 % Ijm, je na displeji označen značkou Lo, je-li větší neţ 130 % Ijm je 

označen symbolem Hi. Měřící rozsah šířky 127 % Ijm je rozdělen na 256 úrovní, tzn., ţe jeden 

kvantizační krok činí 127:256 0,5 % Ijm. 

Měřené trojfázové proudy jsou postupně multiplikovány tak, ţe v mezidobí, kdy není proud 

měřen, napájí obvody EAM1. Jsou-li měřené proudy větší neţ 3 % Ijm, kryjí celou spotřebu 

trojfázového ampérmetru EAM1. Při poklesu proudů pod 3 % Ijm je napájecí napětí vstupních obvodů 

niţší neţ napětí vnitřní baterie, která přebírá napájení. To přes komparátor zjistí mikroprocesor a 

přejde v daném minutovém intervalu do stavu s nízkou spotřebou, kdy neměří proudy (dosazuje 

symbol Lo) a pouze aktualizuje čas a počítá statistiky. Rovněţ rychlost cyklování údajů na displeji se 

sniţuje ze 2 s na 4 s. [2] 

 

5.2 MEG 30 

 
                      Obr.1 MEg 30 
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5.2.1 POPIS PŘÍSTROJE 

 

Přenosný Power Quality monitor MEg30 je určen pro měření všech parametrů kvality napětí 

dle ČSN EN 50160 v nn sítích včetně záznamů časových průběhů. Monitor měří i při výpadku 

napájení. Monitor MEg30 má 4 napěťové vstupy a slouţí k měření čtyř napětí a čtyř proudů, činných a 

jalových výkonů a energií. Vyhodnocuje průběhy událostí na napětí a proudech. Naměřené hodnoty 

analyzuje v souladu se standardem ČSN EN 61000-4-30, podle konkrétních potřeb lze naprogramovat 

i specializovaná vyhodnocení. Přenosné PQ monitory MEg30 umoţňují identifikaci směru místa 

vzniku problému s kvalitou napětí. [3] 

5.2.2 POPIS FUNKCE PŘÍSTROJE MEG 30 

 

Základem měření čtyř napětí a čtyř proudů je jejich vzorkování frekvencí 5120 Hz zavěšenou 

na frekvenci měřeného napětí. V průběhu bez prodlev navazujících oken délky 200 ms se vţdy 

vzorkuje 1024 hodnot s rozlišením 14 bitů, z nichţ se po transformaci do frekvenční oblasti spočítá 

512 komplexních harmonických sloţek s krokem 5 Hz, z hlediska násobku 50 Hz tedy 51 

harmonických sloţek a 461 sloţek mezi harmonických. Výpočet velikostí napětí U1 aţ U4, proudů I1 

aţ I4, "řídících signálů" (HDO), se provádí z absolutních hodnot úplného spektra. Činné a jalové 

výkony jednotlivých sloţek, stejně jako nesymetrie, jsou počítány z komplexních sloţek. 

Data z kanálů U1, U2 a U3 pro vyhodnocení událostí a flikru na napětích jsou zpracovávána v 

časové oblasti. Kaţdých 10 ms se počítá kvadrát pravé efektivní hodnoty za dobu uplynulé periody (20 

ms). Z dat kanálu U1 se počítá frekvence. Při výpočtech se pouţívají korekce ss sloţek i korekce 

zesílení snímačů proudů, napěťových a proudových měřicích kanálů i frekvenčních charakteristik, 

včetně korekcí případných fázových posuvů mezi jednotlivými měřicími kanály. Tabulky kalibračních 

konstant jsou součástí konfigurace. 

Nedestruktivní datová paměť typu FLASH o rozsahu 2 MB (4 MB – option) je rozdělena do 

pěti kruhově organizovaných oblastí. První oblast je určena pro záznam časového průběhu efektivních 

hodnot měřených napětí, proudů a výkonů v komplexním tvaru. Do druhé oblasti se ukládají detailní 

data o kvalitě napětí uplynulého týdne. Třetí datová oblast obsahuje unifikovaná data s přehledem 

událostí dle metodiky ČSN EN 50160 a čtvrtá datová oblast obsahuje detailní záznam průběhů 

efektivních hodnot půlperiod napětí U1, U2, U3, U4 a proudů I1, I2, I3, I4. Pátá datová oblast je 

určena pro komprimovaná týdenní data o kvalitě. Základní nastavení rozsahů kruhově organizovaných 

oblastí paměti o velikosti 2 MB je určeno takto:  

-  záznam průměrných efektivních hodnot čtyř napětí, čtyř proudů a tří reálných a tří 

imaginárních sloţek výkonů; při záznamu s krokem 1 min postačí datová paměť na záznam po 

dobu 30ti dnů 

-  záznam přehledu událostí s kapacitou více neţ 910 událostí 

-  záznam detailního průběhu událostí u více neţ 180 posledních událostí 

-  záznam komprimovaných týdenních dat po dobu delší neţ 52 týdnů [3] 
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5.3 MEG 30.4 

 
                   Obr.2 MEg 30.4 

5.3.1 POPIS PŘÍSTROJE 

 

 Přenosný PQ monitor MEg30.4 je pro nn sítě. Je určen pro měření parametrů kvality napětí 

dle ČSN EN 50160, pro měření a dlouhodobý záznam třinácti proudů a běţně čtyř napětí, činných i 

jalových výkonů a energií v trojfázových čtyř vodičových i pěti vodičových nn sítích. Registruje 

události tj. poklesy, zvýšení a přerušení napětí, přičemţ zaznamenává nejen normou definované 

charakteristiky, ale i průběhy napětí Urms1/2 i odpovídajících proudů. U událostí delších neţ 0,8 s pak 

při efektivním vyuţití paměťového prostoru zaznamenává detaily jejich informačně nejobsaţnějších 

částí - počátku a konce události. Naměřené hodnoty na trojici napěťových vstupů U1, U2 a U3 (podle 

poţadavku zákazníka i na dalších aţ třech trojicích napěťových vstupů U4 aţ U12) analyzuje v 

souladu s normou ČSN EN 50160 a dle metod mezinárodního standardu IEC 61000-4-30. Na základě 

změřených průběhů proudů umoţňuje PQ monitor MEg 30.4 určení směru vzniku události i flikru. 

Schopností měření i malých napětí na vstupu U0 je monitor MEg30.4 připraven také k monitorování 

napětí mezi středním vodičem a zemí. Umoţňuje na svém proudovém vstupu I0/T měření a 

harmonickou analýzu proudu středního vodiče. Variabilně lze proudový vstup I0/T s pouţitím 

odpovídajícího senzoru pouţít i pro měření jiných fyzikálních veličin např. pro měření teploty. [4] 

 

5.3.2 POPIS FUNKCE PŘÍSTROJE MEG 30.4 

 

Základem měření napětí a proudů o kmitočtu 50,00 Hz je jejich vzorkování frekvencí 5120 

Hz. Kmitočet vzorkování je fázově zavěšen na kmitočet napětí U1. V průběhu bez prodlev 

navazujících oken délky 200 ms se vţdy navzorkuje 1024 hodnot s rozlišením 14 bitů, z nichţ se po 

transformaci do frekvenční oblasti spočítá 512 komplexních harmonických sloţek s krokem 5 Hz, z 
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hlediska násobku 50 Hz tedy 51 harmonických sloţek a 461 sloţek mezi harmonických. Z důvodu 

potlačení sloţek signálu s vyšším kmitočtem je v monitoru MEg30.4 pouţit filtr 3. řádu typu 

Buttervort. Výpočet velikostí napětí a proudů se provádí z absolutních hodnot úplného spektra. Činné 

a jalové výkony jednotlivých sloţek, stejně jako nesymetrie, jsou počítány z komplexních 

harmonických sloţek. 

Data z trojic napěťových vstupů jsou pro vyhodnocení událostí a flikru zpracovávána v časové 

oblasti. Kaţdých 10 ms se počítá kvadrát pravé efektivní hodnoty za dobu uplynulé periody tj. napětí 

Urms1/2. Z dat kanálu U1 se počítá frekvence. 

Při výpočtech se pouţívají korekce ss sloţek, korekce zesílení snímačů proudů, korekce 

frekvenčních charakteristik a fázových posuvů napěťových a proudových měřicích kanálů. Tabulky 

kalibračních konstant jsou součástí konfigurace. V paměti firmware je podle sestavy celého měřicího 

řetězce (měřicí snímač + měřicí kanály) moţno uchovat aţ 100 různých tabulek kalibračních konstant. 

Nedestruktivní datová paměť typu FLASH o rozsahu 4 × 4 MB je rozdělena do kruhově 

organizovaných oblastí. První oblast je určena pro záznam časového průběhu efektivních hodnot 

měřených napětí, proudů a výkonů v komplexním tvaru. Do druhé oblasti se ukládají detailní data o 

kvalitě napětí nejméně dvou uplynulých týdnů. Třetí datová oblast obsahuje unifikovaná data s 

přehledem událostí dle metodiky ČSN EN 50160 a čtvrtá datová oblast obsahuje detailní záznam 

průběhů efektivních hodnot period měřených napětí a proudů posledních událostí. Poměry rozsahů 

jednotlivých oblastí datových pamětí lze navzájem dle potřeby uţivatele měnit. [4] 

 

5.4 MEG 40 

 
                       Obr.3 MEg 40 

5.4.1POPIS PŘÍSTROJE 

 

 Univerzální měřicí přístroj pro nn, vn i vvn sítě slouţí k měření napětí, proudů, výkonů a 

vyhodnocování energií. Zaznamenává do nedestruktivní paměti časové průběhy měřených veličin, 

průměrné hodnoty, maxima i minima. Můţe vyhodnocovat 1/4hodinová maxima fázových proudů, 

zaznamenávat denní diagramy ve zvolené dny, registrovat události na napětí (poklesy, zvýšení a 

přerušení). [5] 
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5.4.2 POPIS FUNKCE PŘÍSTROJE MEG 40 

 

 Univerzální monitor MEg40 měří, vyhodnocuje a zobrazuje vybrané veličiny na displeji 

přístroje, zaznamenává změřené hodnoty uţivatelem zvolených veličin do FLASH datové paměti 

přístroje. Měří elektrickou energii a její hodnoty uchovává v nedestruktivních registrech. MEg40 

registruje události na napětí a provádí záznam extrémních hodnot proudů při událostech.  

Základní doba měření je 10 period. Pravé efektivní hodnoty napětí, proudů, výkony a energie 

jsou díky fázovému závěsu měřeny nepřetrţitě. Rovněţ intervaly záznamu do datové paměti jsou 

násobkem doby trvání 10 period. Kmitočet vzorkování měřených napětí a proudů je v tomto případě 

řízen fázovým závěsem odvozeným od napětí fáze L1. Fázový závěs je činný v rozsahu frekvencí 47,4 

Hz aţ 52,9 Hz. Má-li napětí fáze L1 kmitočet mimo uvedený frekvenční interval, je kmitočet 

vzorkování nastaven na 50,00 Hz.  

Zdánlivé výkony, nečinné výkony a skutečné účiníky – PF (power factor) – jsou v MEg40  

počítány z pravých efektivních hodnot napětí a proudů a z činných výkonů zaznamenaných za dobu 

záznamu do FLASH datové paměti. Nečinný výkon obsahuje i sloţku výkonu deformačního. Činné a 

nečinné energie se pro zvolenou dobu zpracování sečítají v PC z hodnot činné a nečinné energie 

zaznamenaných v registrech. Lze zvolit záznam energií do šestice registrů jednotlivých fází nebo do 

souhrnné šestice registrů. V registrech se zaznamenává činná energie dodaná i odebraná, nečinná 

energie induktivního charakteru dodaná i odebraná a nečinná energie kapacitního charakteru dodaná i 

odebraná.  

Univerzální monitor MEg40 je určen i pro systémová, dlouhodobá měření na sekundárních 

stranách transformátoru vn/nn. Pro toto pouţití má vedle obvyklé synchronizace interního času 

kmitočtem oscilátoru i moţnost synchronizace interního času prostřednictvím kmitočtu síťového 

napětí. To umoţňuje jednotnou analýzu především událostí v průběhu i dlouhodobých měřících 

kampaní. Po případnou dobu nepřítomnosti síťového napětí při zvolené synchronizaci interního času 

kmitočtem sítě je čas synchronizován interním oscilátorem. 

Registrace události nastává, jakmile se napětí Urms(1/2) kterékoliv fáze dostane mimo zvolené 

hranice, dle ČSN EN 50160 je to 90 % Ujm a 110 % Ujm. Okamţik vzniku i ukončení události můţe být 

zaznamenán s nepřesností aţ 10 ms. V průběhu události se vyhodnocuje minimum a maximum hodnot 

napětí Urms(1/2), případně i proudů u všech fází. Událost končí, jestliţe se všechna napětí v souladu s 

ČSN EN 50160 vrátí do dovoleného tolerančního pásma zúţeného na kaţdé hranici o hysterezi 

velikosti 2 % Ujm. Například, jsou-li zvoleny hranice 90 % Ujm a 110 % Ujm, pak hranice pro ukončení 

události jsou 92 % Ujm a 108 % Ujm. Vedle času vzniku události se zaznamenává také doba trvání 

události. Jako událost se zaznamenává i výpadek měření v důsledku ztráty napájecího napětí, při něm 

se zaznamenává čas začátku a čas ukončení výpadku. Univerzální monitor měří i při výpadku 

napájecího napětí s dobou trvání do 1 s. Při delších výpadcích se doba jejich trvání měří pomocí 

interních zálohovaných hodin s časovým rozlišením 1 s. Po ukončení výpadku a obnovení napájecího 

napětí trvá kontrola HW monitoru MEg40 cca 1 s a poté je obnoveno měření. Doba trvání přerušení 

měření je tedy při delším výpadku napájení prodlouţena asi o 1 s. [5] 
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5.5 RD4000 A RD8000 

 
Obr.4 RD8000 s generátorem impulsů 

5.5.1 POPIS FUNKCE PŘÍSTROJŮ RD4000 A RD8000 

 

 Přístroje se pouţívají k identifikaci inţenýrských sítí. Disponují dvěma módy pro hledání 

aktivní/pasivní a dvěma způsoby hledání napěťové/rádiové. Pro hledání specifické sítě je moţno na 

danou síť připojit generátor impulsů s nastavitelnou frekvencí a tu pomocí přístroje vyhledávat. Bliţší 

popis principu funkce přístrojů je firemním tajemstvím, takţe se mi jej nepodařilo dohledat. 

6. Popis obsahu příloh 

6.1 PŘÍLOHA 1 – PLÁN Z GIS 
 

 Plán z GISu zobrazuje oblast části Nové Vsi napájené z TS OS_7903. Pouţívá se při 

provádění ŘPÚ, sběru dat a vytyčování. Jedná se o přehledový plán vedení a skříní v dané lokalitě. 

Označení skříní R – znamená RIS, P – je HDS pro více objektů neslouţící jako obytné jednotky např. 

garáţe. V levém horním rohu je uvedeno číslo plánu sloţené z písmene a čísla. Písmeno reprezentuje 

řádek a číslo sloupec v celkovém plánu, jehoţ skladba je vyobrazena v pravém dolním rohu. Vpravo 

nahoře je uveden název dané obce. 

 

6.2 PŘÍLOHA 2 – MIKRO DISPEČINK K PLÁNU Z GIS 
 

 Mikro dispečink ukazuje propojení jednotlivých skříní, uspořádání, směry jednotlivých kabelů 

v RIS/HDS a osazení jejich vývodů. Toto slouţí jako další nezbytný plán při provádění ŘPÚ a sběru 

dat. 
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6.3 PŘÍLOHA 3 – ZAPOJENÍ MEG 30.4 A 40 V PRAXI 
 

 V této příloze jsou fotografie zapojení PQ monitoru MEg 30.4 ve venkovní a vnitřní kioskové 

TS. Dále zapojení MEg 40 v rozvaděči v kioskové TS. 

 

6.4 PŘÍLOHA 4 – VYPLNĚNÝ „PŘÍKAZ B“ 
 

 Příkaz B slouţí k zaprotokolování zajištění pracoviště s časovým harmonogramem 

jednotlivých zajišťovacích úkonů např. pro výměnu vodičů na části vedení, výměna transformátoru 

nebo části zařízení TS, ořezy stromů v blízkosti nebo přímo ve vedení. Zajištění a vyplnění příkazu 

provádí vedoucí práce s §7 dle vyhlášky 50/78 sb. O beznapěťovém stavu pracoviště se přesvědčí 

dotykem holé ruky, jak je uvedeno na 1. straně v řádku 31 oddílu IV. K příkazu se připojují různé 

přílohy jako např. jednopólové schéma zajištění pracoviště. 

7. Teoretické a praktické znalosti získané v průběhu studia 

uplatněné při odborné praxi 
 

Při uplatnění teoreticky nabytých znalostí získaných studiem se jednalo o obory 

specializované, úzce spojené s vykonávanou praxí. 

Největším přínosem pro odbornou praxi bylo absolvování těchto předmětů: 

- Technická dokumentace – znalost čtení plánů, značek 

- Elektroenergetika – základní představa o vodičích, přenosové síti a jejich částí 

- Elektrická měření – dovednost pracovat a odečítat na měřicích přístrojích, znalost principů 

systémů těchto přístrojů 

- Elektrické přístroje – znalost konstrukční i funkční vypínačů a jistících prvků 

- Elektrické stroje – chápání funkce a podstaty transformátoru 

- Technika vysokého napětí – znalost částí vn a nn sítí 

- Diagnostika na elektrických zařízeních – znalost vyhodnocování naměřených dat 

 

8. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu 

odborné praxe 
 

 Při absolvování odborné praxe mi scházely znalosti odborných pracovních postupů, jelikoţ 

jsou tyto poznatky a dovednosti jiţ znalostmi specializovaných pracovníků. Vyučování takovýchto 
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znalostí na vysoké škole se tedy nepředpokládá a je pochopitelné, ţe jsem s nimi byl seznámen aţ v 

průběhu samotné praxe. 

9. Závěr – dosaţené výsledky v průběhu odborné praxe a její 

celkové hodnocení 
 

Odborná praxe v ČEZ Distribuční sluţby s.r.o. byla nevídaně velkým přínosem v získání 

reálného pohledu na budoucí pracovní příleţitosti v tomto odvětví. Moţnost přijít do styku s takto 

odbornými pracovními postupy, které si ţádají pouze odborníky v daných odvětvích, kde neexistuje 

moţnost krátkodobých pracovních příleţitostí, je cenným poznáním. Natoţpak moţnost získat 

zkušenosti z drtivé většiny prováděných prací. 

 Úspěšné absolvování odborné praxe bylo docíleno zodpovědnou docházkou, plným 

nasazením v pracovním procesu a získáním zkušeností nejen ze specializovaného zaměření, ale také z 

hlediska fungování firmy, odpovědnosti a bezpečnosti prováděných prací.  

Přístup zaměstnanců, techniků byl velice vstřícný, plný ochoty podělit se o odborné znalosti 

nejen v jejich specializaci, ale také osobních názorů, zkušeností a pohledů, které jsou nedocenitelnými 

pro mě jako mladého studenta bez předchozí odborně-pracovní praxe.  

Uţití teoretických znalostí získaných při studiu v praxi, je pro mě velkou motivací pro 

pokračování v dalším studiu. Neméně podstatnou věcí je, ţe tato odborná praxe můţe být přínosem v 

budoucím ucházení se o pracovní zařazení právě ve skupině ČEZ. 
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