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EL0 - Letecká termovizní kontrola:



EL1 - Letecká kontrola korony:



KONTROLY VEDENÍ DLE ŘPÚ (TN/22) 

Kontroly vedení:
A00 Pochůzková kontrola vedení (1R)
CD0 Podrobná lezecká prohlídka stožárů (5R)
AL0 Letecká visuální kontrola (3R)
EL0 Letecká termovizní kontrola (6R)
EL1 Letecká kontrola korony (po výstavbě)
EZ0 Diagnostické měření uzemnění (dle hodnot)

Nápravná opatření:
D00 Běžná údržba
JMO Jmenovité opravy
Obnova Obnova vedení



HLAVNÍ POSLÁNÍ PROJEKTU VKV
Co nejlépe využít informace pořizované v rámci 
ŘPÚ při kontrolách vedení PS:

 Zvýšit a sjednotit kvalitu informací o stavu vedení PS
 Umožnit optimalizovat náklady na údržby, obnovy a JMO 

vedení díky objektivním informacím o stavu vedení – vazba 
na technickou životnost vedení

 Zvyšovat a udržovat vysokou kvalitu technické evidence 
vedení

 Mapovat objekty v OPV



JAK?
■ Nahradit stávající (nejednotný) způsob 

zpracování a předávání výstupů kontrol 
vedení na straně dodavatele (sjednotit 
výstupy a metodiku) => Vytvořit webovou 
aplikaci pro dodavatele, upravit AP01A 

■ Provázat informace z pochůzkových, 
lezeckých, leteckých kontrol vedení a 
diagnostiky s detailními daty technické 
evidence, událostí a z dalších zdrojů.  Takto 
propojená data vyžít => upravit interní IS



TŘI HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU:

■ Revize Adresné přílohy č. 01A ŘPÚ 
(TN/22)

■ Webová aplikace eVKV (internet)

■ Úpravy IS eSADA (intranet)

Pozn. součástí projektu byla analýza současného stavu, definice požadavků na 
systém kontrol vedení, vytvoření studie proveditelnosti a cílového konceptu. 



Revize AP č.01A ŘPÚ
• Revize požadavků na kontroly vedení 

• Jediný způsob předání výsledků – webová aplikace eVKV

• Zavedení elektronické formy výstupu z kontrol vedení

• Vznik vzorových výkresů - pro jednotnou identifikaci prvků vedení

• Vznik obrazového katalogu zjištění - pro jednotnou klasifikaci

• Vznik číselníků zjištění pro jednotnou evidenci zjištění a jejich 

následné vyhodnocování

• Zavedení požadavků na dokumentační fotografie (lineview, 

časosběrné galerie)

• Zavedení jednotného protokolu provozuschopnosti (pro všechny 

kontroly)













Webová aplikace eVKV
(SW podpora kontrol vedení)

• Zabezpečená webová aplikace vystavená v prostředí internetu
• Integrace s daty technické evidence a plánování(m) údržby SAP
• Integrace s daty provozní dokumentace vedení (obousměrná)
• Vazba na provozní informace (zatížení, teploty, …)
• Vazba na smlouvy a dodavatele SAP
• Velmi vysoká SW podpora uživatelů ČEPS i dodavatelů

• Příprava podkladů dodavateli a předání dodavateli
• Zavedení zjištění ve strukturované formě, včetně 

fotodokumentace, výkresů a videí
• Generování „Zprávy“ a „Protokolu o provozuschopnosti“
• Předání výstupů kontroly zástupcům ČEPS
• Převzetí výsledků kontrol vedení (akceptace/ vrácení)











Úpravy IS eSADA 
• SW podpora pro zadání podkladů do eVKV

• SW podpora pro práci s výstupy kontrol vedení, 
integrace s daty technické evidence, evidence událostí, 
provozních informací, …

• Generování podkladů pro výběr dodavatele D00 (běžná 
údržba)

• Reporting 

• Podpora speciálních a mimořádných kontrol vedení (UV, 
IR a diagnostika uzemnění)















VYUŽITÍ DAT kontrol vedení v ČEPS, a.s.:
■ Technická politika

 Systematická „zjištění“
 Podpora pro koncepční rozhodování
 „mimořádná“ kontrola vedení „od stolu“

■ Údržba
 Náhledy na data výsledků údržby a jejich vyhodnocování s 

vazbou na objednání běžné údržby (D00), či vyvolání obnovy/ 
JMO - SEM

 „mimořádná“ kontrola vedení „od stolu“
 Plánování údržby

■ Správa majetku
 Řízení TŽV
 Hodnocení stavu vedení a s tím související plánování investic 

(obnovy, údržby)
 Kontrola kvality evidence vedení, objekty v OPV

■ ČEPS Invest, a.s.
 Příprava projektů



Změny technických norem
■ Nová TN/82 + příprava PNE 33 3300-1

■ Revize TN/43 (IR diagnostika)

■ Příprava nových TN (UV diagnostika, 
dotyková napětí)

■ Revize TN/45 – (PD vedení PS)

■ Revize TN/51 – (Značení objektů PS)

■ Revize TN/55 – (Provádění změn v technické 
evidenci zařízení PS) 



ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
■ Vytěžení maxima z informací pořizovaných při kontrolách 

vedení (KV)

■ Data z kontrol vedení propojena a využita/vyhodnocena 
spolu s dalšími dostupnými informacemi 

■ Zjednodušení činností realizovaných v rámci ŘPÚ 
(protokoly, zprávy, výstupy diagnostiky, vyhodnocení)

■ Zvyšuje a sjednocuje se kvalita informací o stavu vedení PS

■ Objektivní data o stavu vedení umožní optimalizovat náklady 
na údržby, obnovy a JMO vedení – vazba na TŽV 

■ Další zvýšení kvality technické evidence vedení, 
nesrovnalosti reportovány

■ Realizací projektu nedošlo ke zvýšení ceny kontrol vedení



VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

Petr Spurný
Vedoucí oddělení Koncepce údržby a standardizace ČEPS, a.s.

ČEPS, a.s, Elektrárenská 774/2, Praha 10

spurny@ceps.cz

www.ceps.cz


