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ABSTRAKT 

Práce pojednává o problematice provozu distribučních sítí. Dále rozebírá problematiku kvality 

elektrické energie v oblasti EMC a vyhodnocování protokolů z měření. 
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ABSTRACT 

The thesis is about the operation of distribution networks. Further analyzes the power quality in EMC 

and evaluation of measurement reports. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Význam 

NN Nízké napětí 

VN Vysoké napětí 

VVN Velmi vysoké napětí 

ZVN Zvlášť vysoké napětí 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

DTS Distribuční transformátorová stanice 

TNS Trakční napájecí stanice 

ČEZ České energetické závody 

ČEPS Česka energetická přenosová soustava 

LLJO Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

ES Energetická soustava 

PS Přenosová soustava 

DS Distribuční soustava 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty 

ČSN Česká technická norma 

PNE Podniková norma energetiky 

EN Evropská norma 

IEC Mezinárodní elektrotechnická norma 
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1. ROZBOR PROVOZU DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ 

1.1 DISTRIBUČNÍ SÍŤ 

Jedná se o vzájemně propojený soubor vedení, elektrických stanic a zařízení do 110 kV (včetně), 

s výjimkou vybraných vedení, elektrických stanic a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové 

soustavy. Na území České republiky se používají napěťové hladiny 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 

22 kV, 35 kV a 110 kV. Distribuční soustava zajišťuje přenos energie z páteřních přenosových sítí ke 

koncovým uživatelům a připojováni malých výroben elektrické energie (v řádu desítek MW, OZE aj.). 

1.2 DRUHY ZAPOJENÍ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ 

Distribuční sítě se podle požadované spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie musí 

vhodně zapojit.  

1.2.1 PAPRSKOVÁ SÍŤ 

Tento typ rozvodu se především používá u napětí 110kV a 22kV, a také pro napětí 400/230V v 

oblastech, kde není nutná velká spolehlivost dodávky elektrické energie. Jelikož přerušení dodávky 

může být několik hodin, ale také i několik dní, proto se používají paprskové sítě nízkého napětí jen v 

malých obcích, kde by dlouhodobý výpadek nezpůsobil velké škody. 

 

Obr. 1 Paprsková síť 

1.2.2 OKRUŽNÍ SÍŤ 

Tento rozvod se používá jak u sítí nízkého napětí, tak u sítí vysokého napětí. Okružní sítě mají větší 

spolehlivost dodávky elektrické energie než sítě paprskové, ale jsou tím pádem také dražší. Při poruše 

vedení lze postižený obvod přepnout na sousední vývod, a proto přerušení dodávky elektrické energie 

trvá vteřiny popřípadě minuty. Provoz těchto sítí je přehledný a nenáročný. Používají se především k 

okružnímu napájení větších měst, jejich okolí a u větších obcí. 
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Obr. 2 Okružní síť 

1.2.3  MŘÍŽOVÉ SÍTĚ 

Tento typ sítí se převážně používá u sítí nízkého napětí ve větších městech s velkou hustotou 

zástavby. Provozují se jako kabelová vedení, která jsou spojená na křižovatkách ulic do uzlů. 

Tyto uzly jsou pojistkové skříně, které jsou většinou umístěné na samostatných pilířích. 

Pomocí mřížových sítí je zaručena vysoká spolehlivost dodávky elektrické energie, lepší 

využití transformátorů a vedení. Mřížové sítě mají větší zkratové proudy v sítích nn. Mřížové 

sítě se budují především v lokalitách s hustotou zatížení 5-8 MVA/km2 

 

Obr. 3 Mřížová síť 

1.3 SÍŤ VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ  

Vedení vvn 110 kV tvoří základní pilíř distribuční soustavy. Zajišťují tranzit elektřiny z uzlových 

transformoven přenosové soustavy do transformoven distribučních a to pomocí nadzemních vedení. 

Do této sítě je vyveden výkon řady elektráren o výkonech desítek MW. Síť je provozována 

v konfiguraci TN (3 fáze + zemnící lano) jako okružní(obr.1.) a chráněna je distančními ochranami. 

Vlastnosti sítě se podobají vlastnostem přenosové soustavy tj. vysokou spolehlivostí, nízkou četností 

poruch a většina poruch při správném působení ochranných systémů nezpůsobí přerušení dodávky 

elektřiny odběratelům. 
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1.4 SÍŤ VYSOKÉHO NAPĚTÍ 

Vedení vysokého napětí v České republice tvoří nadzemní a podzemní vedení provozované v převážné 

míře s napětím 22 kV či 35 kV používaných ve Východních Čechách a v severních Čechách. Z 

minulosti jsou v provozu sítě s napětím 6 kV a 10 kV. Tyto sítě se v rámci aglomerací již nerozvíjí a 

jsou nahrazovány hladinami 22 kV a 35 kV. Sítě 6 kV a 10 kV se využívají zejména v průmyslových 

rozvodech. Síť provozována v konfiguraci IT (nejčastěji uzemněna přes reaktor) jako paprsková a 

chráněna nejčastěji nadproudovými ochranami. 

1.5 SÍŤ NÍZKÉHO NAPĚTÍ 

Vedení nízkého napětí v České republice tvoří nadzemní a podzemní vedení provozované s 

unifikovaným napětím 400/230 V. Tato síť je provozována v konfiguraci TN jako paprsková, mřížová 

a v některých případech se využívá propojení několika DTS v „provozu do kruhu“. Jištění zajišťují ve 

většině případů pojistky. Na tuto síť připadá největší podíl poruch z distribuční soustavy. 

1.6 PARAMETRY VEDENÍ 

V obecném případě mají vodiče vedení tyto parametry: 

 Činný odpor R [Ω] 

 Indukčnost L [H] 

 Kapacitu C [F] 

 Svodovou vodivost G [S] 

Znázornění jednotlivých parametrů je vyobrazeno na obr. 3 R a L tvoří tzv. podélnou impedanci 

vedení Z [Ω], C a G tvoří tzv. příčnou admitanci vedení Y [S]. 

 

Obr. 4 Jednofázový model vedení 

1.6.1 ČINNÝ ODPOR VEDENÍ 

Činný odpor vedení je závislý na materiálu vedení, průřezu, délce, teplotě a frekvenci dané sítě. 

V rámci sítí vn a výše je jeho určení pomocí empirických vztahů problematické, jelikož se místo 

plných vodičů používají pletená lana nebo kabely. Proto je odpor určen výrobcem pomocí měření a 

vztahuje na jednotku délky. 
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1.6.2 INDUKČNOST VEDENÍ 

Kolem vodiče jímž protéká proud, se vytváří elektromagnetické pole, které působí na okolní vodiče i 

na vodič samotný. Proto vykazuje každé elektrické vedení také indukčnost. Rozlišujeme vlastní 

indukčnost vodiče a vzájemnou indukčnost mezi jednotlivými vodiči. Výsledná indukčnost vedení je 

závislá na vzdálenosti, počtu a uspořádaní vodičů ve vedení. V praxi výrobci v katalozích udávají 

induktivní reaktanci vztaženou na jednotku délky. Indukčnost je dominantní především u venkovních 

vedení. 

1.6.3 KAPACITA VEDENÍ 

Kolem vodiče se vytváří elektrické pole, které působí na okolní vodiče i na vodič samotný. Proto 

vykazuje každé elektrické vedení také kapacitu. Pro výpočet kapacity se uvažuje kapacita mezi 

jednotlivými vodiči a kapacita vůči zemi. Výsledná kapacita vedení je závislá na vzdálenosti, počtu a 

uspořádaní vodičů ve vedení. Kapacita je dominantní u kabelových sítí. 

1.6.4 SVODOVÁ VODIVOST 

Svodová vodivost je způsobena vodivosti izolátorů. Závisí tedy na kvalitě izolátorů, ale také na 

provozních a atmosférických podmínkách. Způsobuje činné ztráty na vedení a obvykle vyjadřuje 

v hodnotách svodových ztrát na kilometr vedení. Ztráty svodem jsou v distribučních sítích 

zanedbatelné, proto se s nimi uvažuje jen v přenosových sítích zvn. 

1.7 VENKOVNÍ VEDENÍ 

Venkovní vedení je energetické zařízení pro přenos elektrické energie vysokého napětí, u kterého je 

ochrana před nebezpečným dotykem živých částí řešena polohou. Základními prvky venkovního 

vedení jsou podpěrné body vč. zemních částí, konzoly a armatury, izolační prvky a vodiče. Součástí 

venkovního vedení jsou rovněž rozpojovací prvky, ochranná zařízení, uzemnění apod. Venkovní 

vedení tvoří základní síť rozvodu distributora mezi jednotlivými sídelními aglomeracemi, napáječe 

kabelových sítí v těchto oblastech, propojovací vedení mezi rozvodnami vvn/vn, a napájecí vedení pro 

jednotlivé distribuční a odběratelské TS vn/nn. Venkovní vedení vn začíná zpravidla na průchodkách 

zděných rozvoden vvn/vn a spínacích stanic vn, případně na kabelových koncovkách kabelových 

vývodů z těchto zařízení a končí na průchodkách zděných transformačních stanic, kotevních řetězcích 

stožárových transformačních stanic nebo na koncovkách kabelových svodů do kabelových sítí, 

případně transformačních stanic. 

1.7.1 VENKOVNÍ VEDENÍ 110KV 

Vedení 110kV tvoří hlavní článek distribuce elektrické energie mezi vazebním bodem nadřazené 

soustavy a centry odběru průmyslových oblastí nebo měst. Vedení jsou obvykle dvojitá pro zajištění 

dodávky a provozována jako okružní. Pro venkovní vedení se používají holá kombinovaná AlFe lana 

umístěná na železných stožárech. V dnešní době se začíná používat nová technologie venkovních 

vedení 110kV a to pomocí izolovaných vodičů sytému PAS. Venkovní vedení 22kV Vedení 22kV 

slouží převážně k rozvodu elektrické energie do obcí a menších měst a také k dodávce elektrické 

energie středoodběratelům. Tyto vedení se provozují jako okružní nebo paprsková. Vedení se 

umísťuje převážně na betonové sloupy, ale je možné se setkat i s vedením umístěným na dřevěných 

sloupech. Venkovní vedení 22kV je převážně tvořeno kombinovanými AlFe lany. V současné době se 

místo kombinovaných lan začínají používat izolované vodiče systému PAS. I když je cena 
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izolovaných vedení systému PAS vyšší než s holými vodiči, mají izolované vedení řadu předností, pro 

které se tyto vedení používají. Izolovaná vedení systému PAS podstatně snižují nebezpečí poruch a 

výpadků dodávky elektrické energie, vzájemná vzdálenost fázových izolovaných vodičů je nižší než u 

holých vodičů, což umožňuje přivést vysoké napětí i do míst, kde by to s holými vodiči nebylo možné. 

1.7.2 VENKOVNÍ VEDENÍ 0,4/0,23KV 

Venkovní vedení 0,4/0,23kV s použitím holých vodičů typu AlFe je možné budovat jen v obcích a 

malých městech, kde je dostatek místa pro dodržení bezpečných vzdáleností mezi vodiči, a mezi 

vodiči a zemí. Dnes se již tyto vedení budují nebo rekonstruují pomocí slaněných izolovaných 

hliníkových vodičů systému AES. Systém AES lze narozdíl od holých vedení použít i v místech, kde 

by to s holými vodiči nebylo možné. Výhodou izolovaných vodičů je jejich větší bezpečnost proti 

úrazu elektrickým proudem a mají mnohem větší provozní spolehlivost. Venkovní vedení 0,4/0,23kV 

jsou převážně provozována jako paprsková nebo okružní. Původní venkovní vedení byla umísťována 

na dřevěné sloupy. V dnešní době se používají betonové sloupy, ale začíná se zase uvažovat o 

dřevěných sloupech s použitím betonových patek. 

1.7.3 VODIČE VENKOVNÍHO VEDENÍ 

1.7.3.1 Holé vodiče 

Holé vodiče jsou základním typem proudovodného vodiče ve venkovních sítích vn. Standardně se 

používají lana AlFe - hliníkové slaněné s nosnou ocelovou duší, podle normy PN ZSNP 1/83. 

 

Obr. 5 Konstrukce lana AlFe 

1.7.3.2 Jednoduché izolované vodiče  

Jednoduché izolované vodiče jsou komprimovaná lana, slaněná z drátů z hliníkové slitiny, opatřená 

jednoduchou izolací. Protože tato izolace je pouze základní, jsou vedení s těmito vodiči považována 

z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem živých částí za vedení bez ochrany. Venkovní vedení s 

izolovanými vodiči se proto konstruují obdobně jako vedení s vodiči holými, pouze mezifázová 
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vzdálenost vodičů je menší a ochranné pásmo vedení je stanoveno na 2 m od krajního vodiče. Svojí 

konstrukcí však vyžadují zvýšenou ochranu proti přepětí. 

 

Obr. 6 Konstrukce kabelu AES 

1.7.4 PODPĚRNÉ BODY VENKOVNÍCH VEDENÍ 

Jako podpěrné body venkovních vedení jsou používány betonové sloupy, příhradové stožáry, dřevěné 

sloupy a ocelové plechové sloupy, postavené za účelem umístění vodičů. Za podpěrné body 

venkovního vedení lze také považovat konstrukce stožárových trafostanic, objekty zděných trafostanic 

a rozvoden, portály rozvoden vvn/vn a budovy připojených objektů. Podle druhu použití ve vedení 

musí být podpěrné body dimenzovány na zatížení na ně působící. Kromě výjimečných případů (zcela 

nepřístupná nebo znepřístupněná místa, oplocené prostory rozvoden) není dovoleno používat trvalé 

kotvení podpěrných bodů.  

1.7.4.1 Betonové sloupy  

Betonové sloupy jsou základním a nejčastěji používaným typem podpěrného bodu. Používají se pro 

jednoduchá a dvojitá vedení všech průřezů a druhů vodičů v rozsahu délek 9 až 13,5 m. Podpěrné 

body mohou být z jednoho sloupu nebo zdvojené. Podle použití ve vedení se rozlišují na nosné, 

rohové, odbočné i koncové, a jsou podle toho také dimenzovány. Sloupy musí být opatřeny 

betonovým základem, navrženým podle typu betonového sloupu a únosnosti základové zeminy. 

Vrcholy sloupů musí být chráněny proti zatékání vody plastovými čepičkami. Na sloupy jsou 

montovány konzoly pro upevnění vodičů. 

1.7.4.2 Příhradové stožáry  

Příhradové stožáry jsou vzhledem ke své konstrukci, určeny pro dvojnásobná a vícenásobná vedení 

holých a jednoduchých izolovaných vodičů. V jednoduchých vedeních se použijí v případě nutnosti 

umístění vyššího podpěrného bodu, nebo při vyšších vrcholových silách vodičů jako stožáry rohové, 

odbočné, křižovatkové, výztužné a koncové. Rozsah délek dříků stožárů se řídí normou a schváleným 

standardem materiálu ČEZ. Betonové základy se u příhradových stožárů budují monolitické blokové, 

v závislosti na typu příhradového sloupu a únosnosti základové zeminy. Součástí stožáru jsou konzoly 

pro upevnění vodičů, v typech podle normy a schváleného standardu materiálu. Na stožáry lze dále 

montovat další konstrukce – špičky zemnícího lana, pomocné konstrukce pro kabelové svody, 

konstrukce pro spínače apod. Všechny ocelové konstrukce musí být chráněny před účinky koroze 

žárovým pozinkováním. 
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1.7.4.3 Dřevěné sloupy  

Dřevěné sloupy se použijí pro jednoduchá vedení všech průřezů a druhů vodičů, jako podpěrné body v 

místech těžko přístupných pro mechanizaci k postavení betonových sloupů, v chráněných krajinných 

oblastech a národních parcích, v obcích, kde požadují územní orgány dodržet ráz krajiny. Pro 

specifické vlastnosti (pružnost) je vhodné je používat v lesních průsecích. Dřevěné sloupy se používají 

jako jednoduché nebo dvojité. Vyrábějí se podle ČSN 34 8210. Pro nové podpěrné body se použijí 

dřevěné sloupy přímo vetknuté do země. Tyto sloupy musí být při použití borové dřeviny hloubkově 

impregnované, při použití smrkové dřeviny bude přechodová část do země perforována a pata 

dodatečně impregnována  kreosotovým olejem. Základy pro dřevěné sloupy vetknuté do země se 

používají podle typu a únosnosti základové zeminy jako válcové a hranolové. Základ se provádí 

kamenivem. Vrcholy sloupů se opatřují stříškami proti zatékání vody. Na sloupy jsou montovány 

konzoly pro upevnění vodičů, příp. další zařízení. 

1.7.4.4 Ocelové plechové sloupy 

Ocelové plechové sloupy se použijí pro jednoduchá vedení všech typů vodičů v místech, kde není 

přístup pro mechanizaci, nutnou pro dopravu a stavbu betonových a dřevěných sloupů, a vzhledem ke 

své štíhlosti i pro výstavbu vedení v příměstských oblastech. Sloupy jsou podélně svařované z 

ocelového plechu. Mají konický tvar kruhového nebo mnohoúhelníkového průřezu. Ochrana proti 

korozi musí být provedena žárovým pozinkováním. Výhodou ocelových plechových sloupů je nízká 

váha a vyšší životnost oproti dřevěným a betonovým sloupům. Připevnění armatur a konzol se provádí 

prošroubováním do předem připravených otvorů. Základy pro ocelové plechové sloupy se zhotovují 

obdobně jako u sloupů betonových. 

1.8 KABELOVÉ VEDENÍ 

Kabelová vedení se používají v místech, kde nelze použít vedení venkovní, což jsou místa s velkou 

hustotou zástavby a odběrů. Kabelová vedení mají oproti venkovnímu vedení několikanásobně vyšší 

cenu. Použitím kabelových vedení mizí z komunikací síť sloupů venkovního vedení včetně přípojek 

pomocí kabelu AYKY, čímž se podstatně zlepší vzhled obcí nebo měst. Často dochází ke kombinaci 

venkovního a kabelového vedení, jak na úrovni nízkého napětí, tak i při napájení měst vysokým 

napětím. 

1.8.1 KABELOVÁ VEDENÍ 110KV 

Kabelová vedení 110kV se budují velmi málo především k jeho značné ceně a jednak pro technickou 

náročnost při výstavbě i provozu takového vedení. Vedení toho typu najde uplatnění především při 

zásobování velkých měst a průmyslových komplexů, kde je zapotřebí přivést velké výkony do 

zastavěných oblastí v centru měst. 

1.8.2 KABELOVÁ VEDENÍ 22KV A 0,4/0,23KV 

Kabelová vedení vn a nn se stala běžnou součástí systému zásobování větších měst, kde jsou kabely na 

hlavních trasách měst vedeny především v podzemních kolektorech a uloženy na kabelových lávkách. 

Ostatní kabelová vedení bývají uložena v zemi s pískovým ložem nebo jinou mechanickou ochranou. 

Skladba použitých typů kabelů je velice různorodá, protože kompletní výměna kabelů za nové není z 

ekonomického hlediska možná. Proto se můžeme i v dnešní době ještě setkat s kabely s papírovou a 

olejovou izolací, nebo s izolací termoplastickou. Dnes se již u kabelů používá polyetylénová izolace s 
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vyšší elektrickou pevností. Kabelová síť vn začíná vývodem z rozvodny vn nebo svodem z 

venkovního vedení vn a končí v koncové transformační stanici či vývodem na venkovní vedení. 

Kabelová vedení vn se navrhují a provozují jako paprskové nebo jako okružní s jedním nebo více 

napájecími vedeními. Kabelová síť nn začíná vývodem z transformační stanice 22/0,4kV a končí 

v přípojkové skříni odběratele nebo na podpěře venkovního vedení nn ukončením v rozpojovací skříni 

nebo připojením přímo na vedení. Hlavní kabelová vedení nn se navrhují a provozují převážně jako 

okružní vedení, rozpojené na jednotlivé paprsky. Ve velkých městech a aglomeracích je kabelová síť 

mřížová, ale je v normálním provozním stavu většinou provozována jako paprsková nebo okružní. 
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2. UKAZATELÉ KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Dle vyhlášky 540/2005 sb. §8 je definován standart kvality napětí:  

Standardem kvality napětí je distribuce elektřiny s odpovídajícími parametry velikosti a odchylky 

napájecího napětí a frekvence, které jsou v souladu s Pravidly provozování přenosové soustavy nebo 

Pravidly provozování distribučních soustav nebo s parametry napětí a frekvence sjednanými ve 

smlouvě mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy.[5] 

Kvalita napětí je definována charakteristikami napětí v daném bodě ES, porovnávanými s mezními 

příp. informativními velikostmi referenčních technických parametrů. 

2.1 CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTŘINY DODÁVANÉ Z DS 

Jednotlivé charakteristiky napětí elektrické energie, popisující kvalitu napětí dodávané z veřejné 

distribuční sítě, vycházejí z normy ČSN EN 50160 pro sítě nn a vn v platném znění. 

Jsou to: 

a) kmitočet sítě 

b) velikost napájecího napětí 

c) odchylky napájecího napětí 

d) rychlé změny napětí 

 velikost rychlých změn napětí 

 míra vjemu flikru 

e) krátkodobé poklesy napájecího napětí 

f) nesymetrie napájecího napětí 

g) harmonická napětí 

h) meziharmonická napětí 

i) úrovně napětí signálů v napájecím napětí 

j) krátkodobá přerušení napájecího napětí 

k) dlouhodobá přerušení napájecího napětí 

l) dočasná přepětí o síťovém kmitočtu mezi živými vodiči a zemí 

m) přechodná přepětí mezi živými vodiči a zemí. 

Pro charakteristiky a) až i) platí pro odběrná místa z DS s napěťovou úrovní nn a vn. 

• zaručované hodnoty 

• měřicí intervaly 

• doby pozorování 

• mezní pravděpodobnosti splnění stanovených limitů, stanovené v ČSN EN 50160. 

Pro charakteristiky j) až m) uvádí ČSN EN 50160 pouze informativní hodnoty. 
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2.2 CHARAKTERISTIKY NAPĚTÍ ELEKTŘINY DODÁVANÉ Z PS 

Pro hladinu napětí 110 kV a předávací místa PS/DS platí následující charakteristiky napětí elektřiny 

dodávané z PS: 

2.2.1 KMITOČET SÍTĚ 

Jmenovitý kmitočet napájecího napětí je 50 Hz. Za normálních provozních podmínek musí být střední 

hodnota kmitočtu základní harmonické, měřená v intervalu 10 s, v následujících mezích 

- u systémů se synchronním připojením k propojenému systému 

50 Hz ± 1 % (tj. 49,5 …50,5 Hz) během 99,5 % roku 

50 Hz + 4 %/-6% (tj. 47…52 Hz) po 100 % času 

- u systémů bez synchronního připojení k propojenému systému (tj. ostrovní napájecí systémy) 

50 Hz ± 2 % (tj. 49…51Hz) během 95 % týdne 

50 Hz ± 15 % (tj. 42,5…57,5 Hz) po 100 % času. 

2.2.2 VELIKOST A ODCHYLKY NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 

Za normálních provozních podmínek s vyloučením přerušení napájení nemají odchylky napájecích 

napětí přesáhnout hodnoty podle následující tabulky. 

Tabulka 1 

Síť Dovolený rozsah 

110kV 110 kV ± 10 % 

220kV 220 kV ± 10 % 

400kV 400 kV ± 5 % 

2.2.3 RYCHLÉ ZMĚNY NAPĚTÍ 

Za normálních provozních podmínek efektivní hodnota rychlé změny napětí nepřekročí v závislosti na 

četnosti výskytu n hodnoty uvedené v následující tabulce. 

Tabulka 2 

Četnost změn 

n 

∆U/UN 

[%] 

VN VVN 

n ≤ 4 za den 5-6 3-5 

n ≤ 2 za hodinu a > 4 za den 4 3 

2 < n ≤10 za hodinu 3 2,5 
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2.2.4 MÍRA VJEMU FLIKRU 

Flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo 

spektrální rozložení kolísá v čase. Za normálních provozních podmínek musí být po 95 % času, v 

libovolném týdenním období, dlouhodobá míra vjemu flikru Plt ≤ 1. 

2.2.5 NESYMETRIE NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % desetiminutových 

středních efektivních hodnot zpětné složky napájecího napětí v rozsahu 0 až 2 % sousledné složky. 

Nesymetrie napětí uu v daném časovém úseku T je definována za použití metody souměrných složek 

velikostí poměru zpětné složky napětí Vi k sousledné složce Vd , vyjádřené v procentech. 

2.2.6 HARMONICKÁ NAPĚTÍ 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % desetiminutových 

středních efektivních hodnot každého jednotlivého harmonického napětí menší nebo rovno hodnotě 

uvedené v tabulce 3. U jednotlivých harmonických mohou rezonance způsobit napětí vyšší. Mimoto 

celkový činitel harmonického zkreslení THD napájecího napětí (zahrnující všechny harmonické až do 

řádu 40) musí menší nebo rovný 8 %. 

Tabulka 3 
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2.2.7 MEZIHARMONICKÁ NAPĚTÍ 

S rozvojem měničů kmitočtu a podobných zařízení hladina meziharmonických narůstá. Hodnoty se v 

současné době studují a získávají se další zkušenosti. V určitých případech způsobují meziharmonické 

i nízkých úrovní flikr nebo rušení v systémech hromadného dálkového ovládání. 

2.2.8 NAPĚŤOVÉ UDÁLOSTI 

2.2.8.1 Přerušení napájecího napětí 

Definice: 

 snížení napětí pod hodnotu 10% Un 

 krátkodobá: pod 1 min 

 dlouhodobá: nad 1 min 

Přerušení jsou podle svojí povahy velmi nepředvídatelné a různé od místa k místu a vzhledem k času. 

Pro celou dobu není možné stanovit representativní statistické výsledky měření četnosti přerušení 

reprezentující všechny evropské sítě. Odkazy na aktuální hodnoty zaznamenané v evropských sítích 

týkající se přerušení jsou uvedeny v příloze B ČSN EN 50160. 

2.2.8.2 Poklesy /dočasné zvýšení napětí napájecího napětí 

Definice poklesu napětí: 

 snížení napětí pod hodnotu 90% Un do 10% Un 

 doba poklesu od několika period do několika sekund 

 krátkodobé: 

 okamžité 0,5 - 30 cyklů 

 krátkodobé 30 cyklů - 3 sec 

 dočasné 3 sec - 1 min 

 dlouhodobé: nad 1 min 

 většinou s hloubkou poklesu menší než 60% Un s dobou kratší než 1s 

Definice přepětí: 

 napětí, které přesahuje nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu 

 dočasná přepětí 

 při poruchách v síti (např. při zkratech), u řízení alternátoru nebo u přepínače odboček 

transformátoru, překompenzování v síti… 

 přechodná přepětí: 

 • spínání induktivních zátěží (naprázdno) 

 • spínání kapacitních zátěží 

 • bouřkami s výboji blesku 
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Všeobecně 

Poklesy napětí jsou obecně způsobeny poruchami v instalacích uživatelů nebo ve veřejné distribuční 

síti. Dočasná zvýšení napětí jsou obecně způsobena provozním spínáním, odpojením zátěže atd.  

Oba jevy jsou nepředvídatelné a mají převážně náhodný charakter. Jejich četnost výskytu za rok se 

značně mění podle typu napájecí sítě a místa sledování. Mimoto může být jejich rozložení během roku 

velmi nepravidelné. 

Měření a zjištění poklesu /dočasného zvýšení napětí 

Poklesy /dočasné zvýšení napětí napájecího napětí se měří a zjišťují podle EN 61000-4-30 při použití 

odkazů na jmenovité napájecí napětí sítí 110 kV. Charakteristiky poklesů/dočasných zvýšení napětí 

jsou zbytková napětí (pro dočasné zvýšení napětí maximální efektivní hodnota napětí) a doba trvání. V 

sítích 110 kV se obecně musí uvažovat se sdruženými napětími. Obecně je prahová hodnota poklesu 

napětí rovna 90 % referenčního napětí, prahová hodnota přechodného zvýšení napětí je rovna 110 % 

referenčního napětí. Hystereze je typicky 2 %. 

Vyhodnocení poklesů napětí 

Poklesy napětí se musí vyhodnotit podle ČSN EN 61000-4-30. Následná úprava je zaměřena na 

vyhodnocení poklesů v závislosti na důležitosti případu. V sítích 110 kV se musí použít vícefázová 

agregace; která vytváří ekvivalentní jev charakterizovaný jednou dobou trvání a jedním zbytkovým 

napětím. Používá se časová agregace; která sestává z definování ekvivalentního jevu. V případě 

posloupných jevů může metoda vycházet ze zamýšleného užití dat, odkazy na pravidla jsou uvedeny v 

IEC 61000-2-8. 
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3. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA  

3.1 DEFINICE A POJMY 

 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - schopnost zařízení uspokojivě fungovat 

v elektromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo nepřípustné elektromagnetické 

rušení jiného zařízení v tomto prostředí 

 Elektromagnetické rušení (ED) - elektromagnetický jev, který může zhoršit funkci zařízení. 

Elektromagnetickým rušením může být elektromagnetický šum, nežádoucí signál nebo změna 

v samotném prostředí šíření 

 Elektromagnetická interference (EMI) - elektromagnetické rušení, které zhoršuje provoz 

zařízení či systému 

 Elektromagnetická odolnost - schopnost zařízení správně fungovat bez zhoršení kvality 

funkce za přítomnosti elektromagnetického rušení 

 Elektromagnetická citlivost na rušení (EMS) - neschopnost přístroje, zařízení nebo systému 

být v provozu bez zhoršení charakteristik za přítomnosti elektromagnetického rušení. Citlivost 

na rušení je nedostatečná odolnost 

 Elektromagnetické prostředí - veškeré elektromagnetické jevy pozorovatelné v daném místě 

 Mez rušení - maximálně přípustná mez elektromagnetického rušení měřená předepsaným 

způsobem 

 Mez interference - maximální přípustné zhoršení provozu přístroje, zařízení nebo systému 

způsobené elektromagnetickým rušením 

 Úroveň rušení - střední nebo jinak vážená hodnota měřené veličiny hodnocená předepsaným 

způsobem za určitý čas, vyjádřená v logaritmických jednotkách (dB, decibelech) vztažená 

vůči určené hodnotě 

 Rádiové vysokofrekvenční rušení - elektromagnetické rušení, jehož složky se nacházejí 

v pásmu rádiových kmitočtů 

 Elektromagnetická emise - jev, při němž vychází elektromagnetická energie ze zdroje do 

okolí 

 Elektromagnetické vyzařování - jev, při kterém energie vychází ze zdroje ve formě 

elektromagnetických vln  

Pozn.: 

Pojmy elektromagnetického rušení a interference jsou obsahově rozdílné! EMI je stav nechtěného 

zhoršení provozu nebo ovlivňování, zatím co rušení se týká jevu, který může toto zhoršení způsobit. 

V českém překladu slovníku IEC 50(161) je termín „emission“ přeložen jako „vyzařování“ což 

v některých případech nemusí být přesné. Anglický význam v sobě totiž zahrnuje širší pole jevů jako 

je záření, rušivé proudy, rušivá napětí atd. 
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3.2 ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ 

3.2.1 NÍZKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 

 Frekvence: 0-5 MHz 

 Trvání: několik ms případně dlouhodobé (harmonické rušení) 

 Energie: vysoká, může dojít k poškození či destrukci zařízení 

 Nejčastěji se vyskytuje v instalacích a šíří se kabely 

3.2.2 VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 

 Frekvence: více než 30 MHz 

 Trvání: vysokofrekvenční pulsy s dobou náběhu do 10 ms 

 Energie: malá, poškozuje okolní zařízení nebo dochází k jejich chybné funkci 

 Nejčastěji způsobená usměrňovači, hodinový impuls v přístrojích atd. šíří se vzduchem 

3.3 HARMONICKÉ RUŠENÍ 

Dle normy ČSN IEC 1000-2-1: 

 Harmonické: sinusová napětí nebo proudy o kmitočtech, které jsou celistvými násobky 

kmitočtu, na kterém je navržena a provozována rozvodná síť (např. 50Hz nebo 60 Hz) 

Dle normy ČSN IEC 50(161): 

 harmonická (složka) je definována jako složka většího než 1.řádu Fourierovy řady periodické 

veličiny, přičemž složka 1.řádu Fourierovy řady jako základní harmonická. 

 řád harmonické: celé číslo, dané poměrem kmitočtů harmonické a základní harmonické  

 poměrná hodnota n-té harmonické: poměr efektivní hodnoty n-té harmonické a efektivní 

hodnoty základní harmonické 

 obsah harmonických: veličina získaná odečtením základní harmonické od střídavé veličiny 

 činitel základní harmonické: poměr efektivní hodnoty základní harmonické a 

 efektivní hodnoty střídavé veličiny 

 činitel harmonického zkreslení: poměr efektivní hodnoty obsahu harmonických a efektivní 

hodnoty střídavé veličiny 

Zastoupení vyšších harmonických v signálu se vyhodnocuje činitelem celkového harmonického 

zkreslení - THD. 

Zdroje harmonického rušení: 

 Usměrňovače, střídače, brzdné odpory 

 Obloukové, indukční pece 

 Měniče frekvence, elektronické startéry (zářivky), domácí spotřebiče  

 Saturační magnetické obvody (transformátory) 

Zátěže a jejich ovlivnění harmonickým rušením 

 Synchronní stroje - zvýšení teploty 
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 Transformátory - zvýšení ztrát a teploty, riziko saturace magnetického obvodu 

 Asynchronní stroje - zvýšení teploty, momentové pulzy 

 Kabely - zvýšení odporu a dielektrických ztrát 

3.3.1 CELKOVÉ HARMONICKÉ ZKRESLENÍ (THD) 

Je analýza celkového zastoupení vyšších harmonických v síti a deformace signálu základní frekvence. 

Využívá Furierova rozvoje a dá se zapsat: 

 

(1) 

THD počítá s harmonickými do 40 řádu, vyšší mají zanedbatelný či žádný efekt na instalaci nebo 

spotřebiče. 

 

(2) 

Pro posouzení obsahu harmonických v celkovém spektru harmonických vyšetřované veličiny: 

 poměr efektivní hodnoty obsahu harmonických dané veličiny 

 obsah harmonických je veličina získaná odečtením základní harmonické od střídavé veličiny 

3.4 EMC OBECNÝCH SYSTÉMŮ 

Má význam jen tehdy, existuje-li vazba mezi dvěma či více systémy. Bližší popis je uveden v normách 

řady IEC 61000. Každé zařízení je současně zdrojem i přijímačem elektromagnetického rušení 

v určitém prostředí. Každé zařízení má definované základní charakteristiky v oblasti EMC. 

 Úroveň vyzařování - rušení generované samotným spotřebičem nebo zařízením, měřené 

danou metodou a vyjádřené v závislosti na kmitočtu 

 Mez vyzařování - maximální přípustná úroveň vyzařování daného zařízení povolená normou 

 Úroveň odolnosti - maximální úroveň rušení působícího na dané zařízení, při kterém ještě 

nedochází ke zhoršení funkce zařízení 

 Mez odolnosti - minimální úroveň odolnosti na rušení požadovaná normou 

 Rezerva návrhu - rozdíl mezi úrovní, popisuje odolnost zařízení 
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Obr. 7 Definice úrovní a mezí vyzařování 

Rozdíl mezi vyzařováním a odolností tvoří „rezervu“ EMC zařízení. Norma uvádí pojem kompatibilní 

úrovně jako maximální předepsané úrovně celkového rušení, o němž se předpokládá, že bude 

ovlivňovat přístroje či zařízení provozované v určitých podmínkách. Rozdíly mezi vyzařování a 

odolností vůči této kompatibilní úrovni určují rezervu vyzařovaní a odolnosti. Zkoušené zařízení musí 

tedy, aby vyhovělo požadavkům na EMC mít nižší mez vyzařovaní než je maximální přípustná úroveň 

tj. mez vyzařování. Podobně musí být mez odolnosti vyšší, než je minimální úroveň požadované 

odolnosti tj. mez odolnosti. Zároveň musí být mez odolnosti výše než mez vyzařování aby bylo 

dosaženo požadované rezervy EMC. Ačkoliv velikosti rezerv z hlediska EMI a EMS nejsou přesně 

definovány a tudíž je výlučně pouze na výrobci jak tyto meze nastaví. Při malých rezervách se 

v případě, že zařízení neprojde testy na EMC musí dodatečně odrušit což přináší další náklady. 

3.5 EMC VAZBY 

3.5.1 GALVANICKÁ VAZBA 

Galvanická vazba neboli „vazba společnou impedancí“ je vazbou dvou elektrických systémů, bloků či 

částí, jejichž proudové smyčky se uzavírají přes společné úseky spojovacích vedení, tedy přes 

společnou impedanci. Tato společná impedance, která má nejčastěji charakter sériového obvodu RL, 

může být tvořena např. vnitřní impedancí společného napájecího zdroje či společného přívodu řídicích 

obvodů nebo být impedancí společného zemnícího systému. Společnou impedancí procházejí proudy 

všech bloků, takže napětí U r vznikající na této impedanci průtokem proudu prvního bloku představuje 

pro druhý blok rušivé napětí. Na nízkých kmitočtech (v pásmu kHz) je rozhodující část společné 

impedance tvořena její odporovou složkou R. V oblasti vyšších kmitočtů se výrazně uplatňuje 

především induktivní složka, na níž i poměrně malý proud prvního bloku může při své rychlé časové 

změně vyvolat nezanedbatelné napětí, které je rušivé pro druhý blok zařízení. Indukčnost L společné 

impedance a rozložené kapacity spojů i součástí mohou navíc vytvářet rezonanční obvody, jejichž 

vlivem může být společná impedance (a tím i galvanická vazba) na některých vyšších kmitočtech dosti 

velká. 
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Obr. 8 Příklady galvanické vazby 

Častým případem parazitní galvanické vazby je vzájemná vazba dvou systémů či zařízení zapříčiněná 

„zemní smyčkou“, která vzniká v případě jejich separátního zemnění ve dvou různých bodech. Vlivem 

nahodilých (bludných) zemních proudů vzniká mezi těmito body nahodilé rušivé zemní napětí Uz. Pak 

toto napětí přes uzavřenou zemní smyčku vyvolává na vstupu zařízení 2 (spotřebiče) rušivé napětí Ur. 

Základním principem zmenšení tohoto rušivého napětí je zvětšit celkovou impedanci zemní smyčky, 

zvýšit její útlum, případně ji elektricky "zcela" rozpojit. Nízkofrekvenční "přerušení" zemní smyčky 

lze realizovat "jen" jednobodovým uzemněním celého systému. Zemní smyčka je nyní galvanicky 

rozpojena malou zemní kapacitou zařízení 2 (přijímače) vůči společné zemi. Celkový přenosový útlum 

takto "rozpojené" smyčky je na nízkých kmitočtech velmi vysoký, s rostoucím kmitočtem se však 

zmenšuje až na hodnotu galvanicky uzavřené smyčky. Na vysokých kmitočtech se útlum smyčky (i 

galvanicky uzavřené) nejprve opět zvyšuje vzrůstem její vysokofrekvenční impedance vlivem 

povrchového jevu, dále však jeho hodnota periodicky klesá a opět roste tak, jak se zde uplatňuje 

periodická změna impedance spojovacích vedení obou systémů na velmi vysokých kmitočtech. 

 

Obr. 9 Uzavřená zemní smyčka 
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Obr. 10 Rozpojená zemní smyčka 

 

Obr. 11 Útlum zemní smyčky 

3.5.2 KAPACITNÍ VAZBA 

Kapacitní vazba je způsobena existencí parazitních kapacit mezi vodiči (rušicím a rušeným) nebo mezi 

jednotlivými částmi obvodů či konstrukce zařízení. Parazitní kapacitou modelujeme elektrické pole, 

které existuje mezi každými dvěma vodiči (vodivými částmi) s různým potenciálem. Tato situace 

typicky nastává např. při souběžném vedení energetických a signálových či datových kabelů a linek, 

příp. při paralelním vedení vodivých drah plošných spojů. 

V technické praxi existuje velké množství různých variant parazitních kapacitních vazeb mezi různými 

typy obvodů. Prakticky jsou zajímavé následující případy. 

3.5.2.1 Galvanický oddělené obvody 

Kapacitní vazba galvanicky oddělených obvodů je modelově naznačena na Obr.12a. Vodiče 1 a 2 

představují rušicí vedení (rušicí obvod), vodiče 3 a 4 rušené vedení (rušený obvod). V případě, že 

délka obou vedení (obvodů) l je podstatně kratší než vlnová délka rušivého signálu o nejvyšším 

uvažovaném kmitočtu, lze daný obvod a vazby v něm popsat náhradním schématem podle Obr.12b. 

Vněm náhradní impedance Zi je závislá na impedančních parametrech rušicího obvodu 1-2 a náhradní 

impedance Z závisí na impedančních parametrech rušeného obvodu 3-4. Z tohoto schématu je zřejmé, 

že výstupní rušivé napětí Ur rušeného obvodu bude nejmenší při vyvážení příslušného kapacitního 

můstku, tedy např. při C13 » C23 a C14 » C24. Toho lze dosáhnout zkroucením obou párů vodičů (vodiče 

1 a 2 a rovněž vodiče 3 a 4), příp. aspoň rušeného vedení, tj. vodičů 3 a 4. Dále se sníží touto úpravou 

rovněž parazitní induktivní vazba obou vedení (obvodů). 
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Obr. 12 Parazitní kapacitní vazba 

 

Obr. 13 Zmenšení parazitní vazby oboustranným stíněním 

Další možností jak zmenšit kapacitní vazbu, je užít stíněných vodičů dle Obr. 13c, jejichž stínění S1 a 

S2 jsou z dobře vodivého materiálu a jsou obvykle galvanicky spojena s jedním (vztažným) vodičem 

každého páru vedení (obvodu). Z náhradního schématu na Obr. 1314d zjistíme, že velikost 

přeneseného rušivého napětí Ur je úměrná poměru kapacit C13/C34 a C24/C34. 

3.5.2.2 Vazba vůči zemi 

Častým typem parazitní vazby je kapacitní vazba vůči zemi, vyvolaná velkou kapacitou např. přívodů 

obvodu vůči společné zemi jak je znázorněno na Obr.14a. Rušivé napětí v zemi UZ se průtokem 

rušivých proudů Ir1 a Ir2 parazitními vazebními kapacitami C1 a C2 přenáší jako rušivé napětí Ur na 

vstupní svorky obvodu P (přijímače rušení). Užitím stíněného přívodu dle Obr.1415b lze kapacitní 

vazbu na signálové vodiče teoreticky zcela odstranit, neboť rušivý proud Ir nyní protéká stíněním 

mimo vstup obvodu P. Prakticky, však není tato ochrana dokonalá, a to zejména na vyšších 

kmitočtech. Důvodem je nedokonalá vodivost stínicího "krytu", na jehož vnitřní vysokofrekvenční 

impedanci vzniká průtokem rušivého proudu Ir nenulové rušivé napětí, které se přenáší na vstup 

chráněného zařízení P. 
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Obr. 14 Zemní vazba 

3.5.3 INDUKTIVNÍ VAZBA 

Prochází-li obvodem elektrický proud, vzniká v prostoru kolem obvodu magnetické pole - konstantní 

nebo proměnné, v závislosti na časovém průběhu proudu. Ve vodičích, které jsou v časově 

proměnném magnetickém poli, se indukuje napětí, jehož velikost roste se zvyšováním kmitočtu, příp. 

se zvyšující se rychlostí časových změn proudu v primárním obvodu. Při časové změně magnetického 

toku F se v obvodu indukuje rušivé napětí dané Faradayovým indukčním zákonem jako 

 

(3) 

kde S je plocha smyčky, v níž je rušivé napětí indukováno. Je-li magnetické pole vytvářeno průtokem 

proudu I vodičem přibližně kruhového průřezu, lze pro jeho intenzitu H ve vzdálenosti r podle 

Ampérova zákona celkového proudu psát 

 

(4) 

takže indukované rušivé napětí  

 

(5) 

Parazitní induktivní vazba je nebezpečná zejména v případech velmi rychlých změn primárního 

(rušivého) proudu velké velikosti. Takové situace nastávají typicky při elektrostatických výbojích, ať 

již přírodních (blesk) či umělých lokálních výbojích (ESD). Proudové impulsy bleskového výboje 

dosahují strmosti jednotek až několika stovek kA/ms, proudové impulsy lokálních elektrostatických 

výbojů ESD mají typickou strmost jednotek až desítek A/ns. Dle rovnice (5) tak v řadě případů 

dochází k indukování nepřípustně velkých rušivých napětí v parazitně vázaných elektronických 

obvodech. 

Pro minimalizaci parazitní induktivní vazby mezi obvody je třeba, aby: 
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 délka souběžně probíhajících vodičů obou obvodů byla minimální; 

 vzdálenost obou obvodů byla co největší; 

 velikost proudové smyčky rušeného obvodu (obvodu přijímače) byla co nejmenší. 

 

Obr. 15 Možnosti omezení induktivní vazby 

Na Obr. 16 jsou možnosti omezení nežádoucí induktivní vazby a to: 

a) omezení induktivní vazby pomocí závitu K nakrátko; 

b) kompenzace induktivní vazby zkroucením vodičů obvodu přijímače; 

c) minimalizace vazby kolmým natočením vazebních smyček; 

d) minimalizace vazby stíněním obvodu přijímače. 

3.5.4 VAZBA VYZAŘOVÁNÍM 

Při větších vzdálenostech mezi zdrojem a přijímačem rušení, kdy je prakticky vyloučena jak kapacitní, 

tak induktivní parazitní vazba, je možná vzájemná vazba obou objektů vyzářeným 

elektromagnetickým polem. K parazitním vazbám vyzařováním lze typicky počítat rušení blízkými 

vysílači, atmosférická rušení i řadu druhů průmyslových poruch. Tento druh rušení se projevuje v 

rádiových přijímačích, do nichž se dostává anténou, příp. jejím svodem, což je charakteristické pro 

rušení vyzařováním. Působením elektromagnetické vlny se ve vodičích rušeného přijímače indukuje 

rušivé napětí, které se v jeho obvodech sečítá s užitečným signálovým napětím nebo jej dokonce zcela 

překryje. Elementární situace při parazitní vazbě vyzařováním je naznačena na Obr. 16. Intenzitu 

elektrického pole ve vzdálenosti x od "zdroje", který vysílá signál s výkonem P lze přibližně vyjádřit 

vztahem. 

 

(6) 

jenž platí pro tzv. vzdálené elektromagnetické pole, tedy pro vzdálenosti x >> l/2p, kde l je vlnová 

délka signálu. Toto elektrické pole pak indukuje ve vodiči "přijímače" rušivé napětí 
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, (7) 

kde lef je tzv. efektivní délka "antény". Tato veličina závisí na tvaru a rozměrech "antény" přijímače a 

na vlnové délce (kmitočtu) přijímaného signálu. 

 

Obr. 16 Princip vazby elektromagnetickým vyzařováním a vliv vložené stínicí přepážky 

Účinnou ochranu proti elektromagnetickému rušení vyzařováním lze realizovat pomocí stínicího krytu 

či přepážky umístěné mezi zdroj a přijímač rušení. Stínicí přepážkou je vyzářená intenzita E0 

zeslabena na hodnotu E1 na jejím "výstupu". Zeslabení nastává jednak vlivem absorpce (pohlcení) 

energie části vlny v materiálu stínicí přepážky, jednak vlivem odrazu elektromagnetické vlny od 

přepážky zpět směrem ke zdroji záření. Velikost zeslabení vlny přitom závisí na tloušťce přepážky, na 

její vodivosti a permeabilitě a rovněž na kmitočtu signálu. 

Přímo v samotném zařízení může dojít k parazitní vazbě vyzařováním na mikrovlnných kmitočtech s 

vlnovými délkami menšími, než jsou příčné rozměry přístroje. Kovový kryt přístroje lze za těchto 

podmínek považovat za úsek dutého kovového vlnovodu, kterým se mohou šířit různé vidy 

elektromagnetického vlnění. Takovým způsobem je možná parazitní vazba vyzařováním, jsou-li v 

jednom společném kovovém krytu zdroj i přijímač rušení, pracující v oblasti vlnových délek kratších 

než dvojnásobek nejdelší strany uzavřeného kovového krytu. 

Odstranit tuto vazbu lze zmenšením příčných rozměrů "parazitního" vlnovodu, tak, aby vlnová délka 

nejvyššího kmitočtu rušivého signálu byla delší než dvojnásobek největšího rozměru. Rušivý signál se 

pak tímto "vlnovodem" nešíří, zůstává v něm pouze pole vybuzené v těsné blízkosti rušivého zdroje. 

Toto pole se pak velmi rychle tlumí s rostoucí vzdáleností od zdroje rušení. 

3.6 ZHODNOCENÍ EMC VAZEB 

Jak plyne z předchozích rozborů, dochází k významným parazitním induktivním, ale i kapacitním 

vazbám zejména při souběžném vedení energetických silových kabelů s datovými a signálovými 

kabely či s kabely řídicích obvodů a systémů. K této situaci přitom dochází téměř ve všech běžných 

budovách, kde všechny druhy kabelových rozvodů bývají na dlouhých úsecích paralelně vedeny 

společnými šachtami a stavebními rozvody. Z hlediska maximálního omezení parazitních vazeb mezi 
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kabely je nezbytně nutné jejich rozdělení do samostatných vzájemně elektromagneticky stíněných 

rozvodných sekcí. Obvyklé způsoby jejich konstrukce jsou na Obr.17. 

 

Obr. 17 Omezení parazitních vazeb mezi souběžnými kabely jejich separátním vedením ve stíněných sekcích. 

3.7 OCHRANA PROTI EMI 

 

Obr. 18 Základní řetězec EMC s příklady 

Jak plyne ze základního řetězce EMC (Obr.18), lze rušení omezovat ve všech třech oblastech tohoto 

řetězce: přímo u zdroje (vysílače) rušení, v objektu (přijímači) rušení či na přenosové trase. Rušení je 

nejvýhodnější potlačovat u jeho zdroje, neboť tím zaručíme, že nebude rušen pouze vyšetřovaný 

přijímač, ale ani další objekty, které by jinak mohly být rušeny v budoucnu. Často se stává, že rušení 

přichází na vstup přijímače spolu s užitečným signálem a na stejném kmitočtu; potom je zásah u zdroje 

jediným možným způsobem odstranění rušení. Ve všech ostatních případech je žádoucí odstraňovat 

rušení nejen u zdroje, nýbrž i v přijímači a v přenosových cestách rušivého signálu. Zásah u zdroje je 
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naopak prakticky zcela vyloučen v případě, že rušivý signál je signálem užitečným pro jiný druh 

zařízení (např. vysílání vysílače). Technickým prostředkům, které používáme k potlačování či 

omezování elektromagnetického rušení v kterékoli části řetězce EMC, říkáme odrušovací prostředky. 

Tyto prostředky používáme jak k potlačení rušivých signálů u jejich zdroje, tak i pro zvýšení odolnosti 

„přijímacího“ zařízení proti němu. Mezi odrušovací prostředky patří: 

- odrušovací tlumivky a jednoprvkové tlumivkové filtry, 

- odrušovací kondenzátory a kondenzátorové filtry, 

- odrušovací filtry LC, 

- přepěťové ochranné prvky (bleskojistky, plynové výbojky, varistory, omezovací diody), 

- elektromagnetické, elektrické a magnetické stínění. 

To, který z odrušovacích prostředků v konkrétním případě použít k dosažení maximálního efektu, 

závisí zejména na tom, chceme-li odstranit rušení šířící se po vedení nebo rušení vyzařováním. Pro 

omezení rušení po vedeních, příp. zvyšování odolnosti vůči tomuto rušení se používají odrušovací 

tlumivky, kondenzátory, kmitočtové filtry LC a omezovače přepětí. Omezení rušení vyzařováním, příp. 

zvýšení odolnosti vůči rušivým polím nelze obvykle dosáhnout bez správně provedeného stínění. 

Nesprávná volba odrušovacího prostředku nejen že nepřinese očekávaný efekt, ale může být dokonce 

příčinou zhoršení parametrů odrušovaného zařízení nebo ohrožení bezpečnosti obsluhy. Nevhodně 

zvolený odrušovací prostředek či jeho nesprávná instalace může ve svém výsledku zvýšit celkovou 

úroveň rušení tak, že „odrušené“ zařízení ruší (nebo je rušeno) více než zařízení neodrušené. 

Podmínkou správné volby odrušovacích prostředků je znalost jejich vlastností a parametrů a současně 

znalost chráněných obvodů a vazeb v závislosti na kmitočtu. Dosavadní praxe EMC elektrických 

přístrojů a zařízení ukazuje, že na parazitních přenosech a rušení dvou (i vzájemně vzdálených) 

přístrojů má téměř vždy podíl rozvodná energetická síť. Energetické vodiče vcházející do přístroje se 

nejrůznějším způsobem parazitně váží s vnitřními částmi přístroje. Vně přístroje se tyto napájecí 

vodiče rozdělují do mnoha jiných prostorů a přístrojů a realizují tak přímou (mnohdy dokonce 

galvanickou) vazbu mezi vnitřními částmi různých přístrojů. Kromě toho se síťové vodiče váží se 

signály blízkých vysílačů a rádiových přijímačů. Touto vazbou se pak do síťových vodičů indukují 

různá vf. napětí přenášená dovnitř přístroje. Současně se napětí ze síťových vodičů přenášejí do antén 

přijímačů. Ve všech těchto případech přenášejí oba napájecí vodiče rušivý signál v jednom směru, 

zpětným vodičem je zem. Potlačení rušení přenášeného sítí lze realizovat v zásadě dvěma způsoby, 

které se obvykle používají společně. První spočívá ve zmenšení parazitní kapacity mezi síťovými vodiči 

a ostatními částmi přístroje. K tomu slouží především elektrické odstínění primárního vinutí síťového 

transformátoru vůči ostatním vinutím a správné rozmístění součástek v napájecích obvodech se 

zřetelem na ostatní části přístroje (vodiče a členy napájení co nejvíce vzdálit od vodičů a členů 

signálové části přístroje, případně řešit napáječ jako samostatný díl). Druhý způsob je založen na 

zabudování odrušovacího filtru (filtrů) do přívodu napájecí sítě. Jak v těchto filtrech, tak i samostatně 

se používají speciální odrušovací tlumivky, kondenzátory a přepěťové ochranné prvky.[3] 
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4. STÁVAJÍCÍ STAV LETIŠTE LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA 

4.1 HISTORIE 

Historie mezinárodního letiště Ostrava - Mošnov sahá až do prvního desetiletí minulého století. Zde v 

tehdejší obci Harty žili bratři Žurovcové, regionální letečtí průkopníci, kteří své práce a pokusy 

prováděli v letech 1909 - 1914.  

Dalšímu pokračování zabránila 1. světová válka. Po ní se bratři Josef a Vilém vrátili k civilnímu létání 

s letounem koupeným z válečných přebytků. Jejich podnikání však za čas ukončil nedostatek 

finančních prostředků. Místo, kde se nyní letiště Ostrava nachází, bylo poprvé k leteckému provozu 

použito německou Luftwaffe, která zde po okupaci Československa vybudovala v roce 1939 polní 

letiště pro přípravu útoku na Polsko. V květnu 1945 je naopak používala první československá smíšená 

letecká divize. Pak následovalo období nečinnosti a půda byla vrácena svému původnímu účelu, to je 

zemědělské výrobě.  

Novodobá historie začíná rokem 1956 zahájením stavebních prací na současném letišti. Nutno říci, že 

od počátku bylo jasné, že zde nebude jen dopravní provoz, ale že letiště bude především sloužit 

potřebám armády. Oficiální zahájení civilního letového provozu je datováno 16. říjnem 1959, kdy zde 

přistál letoun TU - 104 A a současně byl přenesen veškerý provoz z již nevyhovujícího letiště Ostrava - 

Hrabůvka, nacházejícího se přímo v městské aglomeraci. Letový provoz zajišťovaný společností ČSA 

zahrnoval hlavně vnitrostátní, ale i nepravidelné zahraniční lety. Při nich se na půdě mošnovského 

letiště vystřídaly všechny typy dopravních letounů ČSA, ať již pístových nebo proudových. V 60. a 70. 

letech tu byl i provoz aerotaxi, v té době dosti rozšířený. Výrazným zlomem se stal rok 1989. Brzy po 

něm, v roce 1993 došlo k ukončení činnosti vojenské části letiště a tím se také přenesly veškeré starosti 

související s provozem letiště na bedra ČSL. Dalším důležitým datem byl 1. červenec 2004, kdy bylo 

letiště Ostrava převedeno z majetku České správy letišť, s.p. do vlastnictví Moravskoslezského kraje. 

Provozovatelem letiště se stala společnost Letiště Ostrava, a.s..  

Letiště Ostrava se stalo dynamicky se rozvíjejícím organismem. Dnes zde můžete potkat letouny 

nejrůznějších dopravců, bez nadsázky z celého světa na charterových letech, stejně jako stroje 

domácích leteckých společností. Mezinárodní letiště Ostrava se stalo důležitým partnerem pro rozvoj 

celého moravskoslezského regionu.[14] 

4.2 NAPÁJENÍ 

Letiště je napájeno nově zbudovanou linkou 110kV č.607 z rozvodny ČEPS Lískovec. Trakční vedení 

koncové tratě do stanice „Letiště Leoše Janáčka Ostrava“ je napájeno z TNS Studénka připojené „T“ 

připojením linek 110kV č.651 a č.652 z rozvodny Třebovice - Hranice na Moravě. 
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Obr. 19 Situační schéma ČEPS pro Severní Moravu 

Ze situačního schématu vyplývá, že oba rozvody 110kV mají společnou linku nebo galvanické 

propojení. Možnost přenesení případného rušení do napájení letiště je zcela vyloučena. Jelikož 

rozvodna Lískovec je připojena na mezinárodní linku 220kV a množství a velikost odběrů je 

mnohonásobně větší než odběr z TNS Studénka a Letiště Ostrava.  

4.3 STEJNOSMĚRNÁ DRÁŽNÍ TRAKCE 

Využívá pulzní měniče obsahující vstupní filtr, který zajišťuje, že proud odebíraný hnacím vozidlem 

napájeným z trakčního vedení má minimální střídavou složku. Tedy vznik harmonických proudů 

z vlastního provozu vozidla lze zanedbat.  

Jiná situace nastane při zavedení rekuperačního režimu na koncové trati 

Rekuperační režim navrácení energie zpět do napájecí sítě 22kV je na stejnosměrné trati 3kV vyloučen 

z důvodu použití 12-pulzního trakčního neřízeného usměrňovače, který není z fyzikálního principu 

schopen přeměny stejnosměrné energie na střídavou. Proto tedy vznik harmonického rušení vlivem 

rekuperačního brždění hnacího vozidla je vyloučeno. 
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Další možností rekuperace elektrické energie vzniklé z brždění je při chodu jiného hnacího vozidla 

v momentovém režimu jedoucího na úseku napájeném ze stejné TNS. 

Aktivní odběr je hlavní podmínkou realizace této formy rekuperace. V opačném případě dochází 

k nesouměrnosti napájení a odběru ke stálému a nepravidelnému kolísání napětí. Toto kolísání může 

způsobit výrazné zkreslení napájecího napětí na straně 22kV, které nelze navíc nijak omezit. Jelikož je 

trakční síť využívaná převážně výkonovými spotřebiči takřka necitlivými na zkreslení základní 

harmonické není takové opatření ze strany dráhy ani vyžadováno. Z tohoto důvodu musí napěťové 

poměry v obvodu TNS a jí odpovídající trakční vedení splňovat požadavky uvedené v normě pro 

drážní zařízení EN 50163. 

 

Obr. 20 Jmenovitá napětí pro dráhu 

4.4 EMI VLIVEM PROVOZU TRAKČNÍ NAPÁJECÍ STANICE  

Napájení TNS Studénka je realizováno neřízeným 12-pulzním usměrňovačem, který je napájen 

trjovinuťovým transformátorem  
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Obr. 21 principiální zapojení 12-pulsního diodového usměrňovače 

4.4.1 6-PULZNÍ USMĚRŇOVAČ 

Schéma usměrňovače a průběhy jednotlivých veličin na něm jsou vyobrazeny na obr.22 a obr.23, ze 

kterého bude vycházet následující popis funkce 6-pulzního neřízeného usměrňovače. V prvopočátku 

předpokládáme zatížení usměrňovače pouze činným odporem a okamžik kdy x=x1. Proud prochází 

pouze diodami V1 a V6. Na zátěži R je v tento okamžik sdružené napětí uab. Proud id se uzavírá přes 

vinutí fáze a > diodu V1 > zátěž R > diodu V6 > vinutí fáze b. 

 

Obr. 22 Zapojení 6-pulsního usměrňovače 
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Obr. 23 Průběhy 6-pulsního usměrňovače 

Tento děj trvá do okamžiku daného bodem x2 a doba jeho trvání činní 120 ° el. V bodě x2 se stane uzel 

b můstku kladným oproti potenciálu uzlu c. Od daného okamžiku je napětí ubc kladné čímž uvádí 

diodu V2 do blokovacího stavu. Jestliže při x=x2 sepne dioda V2, dojde k rozepnutí diody V6. Tento 

jev bývá označován jako “komutace“. V tomto případě nastane komutace diod V6 a V2. obr. 5 

Trojfázový neřízený můstkový usměrňovač. Jeho zapojení a průběhy proudů a napětí na něm Napětí 

uab uvádí diodu V6 do závěrného stavu. Pro interval x3>x>x2 jsou sepnuty diody V1 a V2. V okamžiku 

určeném bodem x3 sepne dioda V3 zatímco dioda V1 vypne, protože potenciál uzlu b je vyšší než 

potenciál uzlu a. Obdobným způsobem dojde postupně ke komutacím diod V2/V4, V3/V5, V4/V6, 

V5/V1. Během jedné periody síťového napětí nastává u 6-pulzního usměrňovače celkem šest 

komutací. Proud prochází každou z diod pouze třetinu periody. Zbylé dvě třetiny periody zůstává 

dioda v uzavřeném stavu a je namáhána napětím skládající se ze dvou částí sdružených napětí 

sekundární strany síťového transformátoru. 



 

 

~ 31 ~ 

 

 

Obr. 24 Maximální obsah harmonických 6-pulsního usměrňovače 

Jak je vidět 6-pulzní usměrňovač neprodukuje 3. harmonickou a její násobky jinak je jeho spektrum 

stejné jak u 1-pulzního usměrňovače. 

4.4.2 12-PULZNÍ USMĚRŇOVAČ 

Principiální schéma zapojení je na obr.21, jedná se o paralelní zapojení dvou 6-pulzních usměrňovačů. 

Každý 6-pulzní usměrňovač je napájený z jednoho vinutí oddělovacího transformátoru. Transformátor 

je tvořen primárním vinutím 22kV zapojeným do Y a dvěma sekundárními vinutími zapojenými do D 

a Y. Tímto zapojením jsou sdružená napětí fázově posunuta o 30º nebo o 150 º a je zajištěno podstatné 

přiblížení odebíraného primárního proudu do tvaru sinusovky. Tímto zapojením také odstraníme 

harmonické řádu 5, 7 a jejich násobků (ale i dalších 17, 19, 29, 31 …) 

Možné kombinace zapojení transformátoru: 

 Dd0y1 

 Dd0y11 

 Yd11y0 

Příklad eliminace 5. a 7. harmonické pro zapojení transformátoru Dd0y1 

Podmínky: 

 Harmonické napájecí napětí 

 Oba usměrňovače stejně zatíženy 

 Impedance sekundárních vinutí transformátoru jsou stejné 
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Obr. 25 Základní 1. harmonická 

 

Obr. 26 5. harmonická 

 

Obr. 27 7. harmonická 

Z obrázků nahoře lze vidět, že fázová napětí sekundárních vinutí pro 5. a 7. harmonickou jsou v 

protifázi, v protifázi tak budou i fázové proudy a jimi vytvořená magnetomotorická napětí. 
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Obr. 28 Průběh proudu a harmonické 12-pulzního usměrňovače 

 

Obr. 29 Porovnání harmonického spektra proudu 6-pulzního a 12-pulzního usměrňovače 

4.4.3 NESTANDARTNÍ PROVOZ 

V případě nestandartního napájení letiště z vedení 110kV z rozvodny Třebovice přes rozvodnu 

Lískovec na koncovou hladinu 22kV je nutné ze strany TNS splnit podmínky kvality elektrické 

energie uvedené v normě EN 50160. 

4.4.4 ZHODNOCENÍ 

Ve standartním provozu traťového úseku nemůže běžným provozem drážních zařízení dojít 

k negativnímu ovlivnění napájecího uzlu pro zařízení letiště z hlediska EMC. Pouze v případě 

nestandartního provozu je třeba dodržet opatření uvedená v normách. 
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5. VYHODNOCENÍ PROTOKOLŮ  MĚŘENÍ 

Veškeré protokoly o měření jsou součástí příloh této práce. 

5.1 PROTOKOL  ATT PLUS S.R.O. MIPR20150316/001 

Měřicí pracoviště bylo osazeno následujícími přístroji: 

měřicí přístroj:  Test Receiver ESPI3 (Rohde&Schwarz) 

řídící počítač:  ESPRIMO Q5030‐E Star4  (Fujitsu Siemens Computers) 

GPIB interface:  GPIB‐USB‐HS (National Instruments) 

Řídící software:  Span FX verze 11 

Samotné měření bylo provedeno ve dnech 27.01.2015, 06.02.2015 a 09.02.2015 na instalovaném 

záložním anténním systému lokality _Stará_TWR v pásmu 117,975‐137 MHz. Byly uskutečněny 4 

typy měření a to - referenční měření s vypnutým a zapnutým trakčním vedením, měření se zátěží (2 

lokomotivy řady 163) a měření se soupravou (řada 47 CityElefant) 

 

Obr. 30 Lokomotiva řady 163 (vlevo) a řada 47 CityElefant (vpravo) 

5.1.1 REFERENČNÍ MĚŘENÍ 

Pří porovnání spektra referenčních měření jde vidět, že samotné trakční vedení nemá na rušení vliv 

 

Obr. 31 Spektrum při zapnutém (vlevo) a vypnutém (vpravo) trakční vedení 
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5.1.2 MĚŘENÍ SE ZÁTĚŽÍ 

Při tomto měření jsou lokomotivy zapojeny tak, aby simulovaly při příjezdu do stanice maximální 

zatížení trakčního vedení. Tento stav je extrémní z pohledu provozu tratě a je nepravděpodobné, že jej 

bude v normálním provozu dosaženo. Na následujícím Obr.32 je porovnání pozadí (zelená) a příjezd 

lokomotiv do stanice (žlutá). Jak je patrno nedochází k rušení, které by mělo vliv na provoz Rx 

stanoviště. 

 

Obr. 32 Měření se zátěží 

5.1.3 MĚŘENÍ SE SOUPRAVOU 

Na následujícím Obr.33 je porovnání pozadí (zelená) a příjezd/odjezd soupravy do/ze stanice (žlutá). 

Jak je patrno nedochází k rušení, které by mělo vliv na provoz Rx stanoviště. V průběhu tohoto měření 

bylo zaznamenáno rušení v pásmu  127.850 MHz a 134.725 MHz (Obr.34), které nepocházelo od 

soupravy, ale od některého ze zařízení letiště. Provoz soupravy neměl vliv na funkci stanoviště Rx. 

 

Obr. 33 Příjezd soupravy (vlevo) a odjezd (vpravo) 
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Obr. 34 Rušení při odjezdu soupravy 

5.1.4 ZHODNOCENÍ 

Z výsledku měření uvedených v tomto protokolu je patrné, že drážní provoz na trati nemá vliv na 

funkčnost Rx stanoviště na letišti. 

5.2 PROTOKOLY O MĚŘENÍ SŽDC 14-EMC-025, 027, 028, 029, 030 

Rozsah protokolů z měření vypracované Správou železniční dopravní cesty je: 

 Ověření kompenzace kabelového rozvodu 22kV 

 Srovnávací zkouška EMI po ukončení stavby 

 Zkouška EMI vyzařování obvodu kolejového napojení 

 Měření kvalitativních parametrů elektrické energie 

Pro měření kompenzace uskutečněného dne 25.11.2014 byl použit síťový analyzátor ENA 500.11. 

Ověření je nutné z důvodu správného vykompenzování kapacitního charakteru rozsáhlé kabelové sítě 

22kV. Výsledkem této zkoušky je zjištění, že je bilance kabelového rozvodu vyvážená a rovnoměrně 

rozmístěná. 

Srovnávací zkouška byla provedena dle norem ČSN EN 50121-1, ČSN EN 50121-2 a použitím 

přístroje EMI receiver ER55CR/2.8 dne 10.12.2014 na třech měřicích bodech. Měřením bylo zjištěno 

úzkopásmové překročení limitů v oblasti 20-30MHz na všech třech měřicích bodech. Rušení na pozadí 

pochází od zařízení distribuční soustavy, jehož zdrojem nejsou zařízení infrastruktury. Překročení 

odpovídá vysílačům v pásmu GSM, rádiovému vysílaní a radioamatérskému vysílání KV. Výsledkem 

měření je zjištění že, stav elektromagnetického prostředí je ve svých charakteristikách přibližně stejný 

jak před stavbou. Závěrem měření vyzařování celého obvodu provedeného ve stejný den na pěti 

měřicích bodech je, že nevykazuje příspěvek emisí nad rámec normy ČSN EN 50121. 
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Měření kvality energie proběhlo v období 02.12.2014 až 09.12.2014 za použití síťového analyzátoru 

ENA 500.11 a dle norem ČSN EN 50160 a ČSN EN 61000-4-30. Hodnoty měření nesmí pro splnění 

požadavků překročit hodnoty uvedené v normě ČSN EN 50160 uvedené v Tabulce 4. 

Tabulka 4 Mezní hodnoty dle ČSN EN 50160 

 

Z výsledku měření vyplývá, že žádný ze sledovaných parametrů (frekvence, flikr, napětí, nesymetrie, 

harmonická napětí, THD) nepřekročily hraniční meze udávané v normě, proto tedy kvalita energie 

vyhovuje dle normy ČSN EN 50160. 

5.3 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ KVALITY ENERGIE V HLAVNÍ ROZVODNĚ 

LETIŠTĚ 

Měření bylo provedeno měřicím přístrojem MEg 31 na VN straně hlavní rozvodny 22kV LLJO. 

Naměřené údaje pokrývají rozmezí dnů 5.6.2014 11:40:00 - 13.6.2014 9:40:00. Naměřená data jsou 

neveřejná, a proto dále budou prezentovány pouze výsledky a příklad jednoho naměřeného vzorku 



 

 

~ 38 ~ 

 

s výpočtovým ověřením THD. Dále budou hodnoty zobrazeny v grafech a porovnány s limity v normě 

EN 50160 pro VN uvedené v Tabulce 4.  

Rozlišení přístroje MEg 31: 

 Napěťová nesymetrie   0,1 

 THD    0,1% 

 Harmonická napětí  0,1% Un 

 

Tabulka 5 Zastoupení harmonických v jednotlivých fázích 

L1 L2 L3 

  
Max Min   Max Min   Max Min 

THDL1 [%] 1,497 0,765 THDL2 [%] 1,635 0,781 THDL3 [%] 1,863 0,976 

UL1 [kV] 23,532 22,813 UL2 [kV] 23,43 22,693 UL3 [kV] 23,318 22,591 

2.harm. [%] 0,1 0,05 2.harm. [%] 0,15 0,1 2.harm. [%] 0,1 0,05 

3.harm. [%] 0,5 0,15 3.harm. [%] 0,1 0 3.harm. [%] 0,6 0,2 

4.harm. [%] 0,1 0,05 4.harm. [%] 0,05 0,05 4.harm. [%] 0,1 0,05 

5.harm. [%] 1,15 0,1 5.harm. [%] 1,2 0,1 5.harm. [%] 1,25 0,05 

6.harm. [%] 0,05 0 6.harm. [%] 0,15 0,05 6.harm. [%] 0,1 0,05 

7.harm. [%] 1,1 0,35 7.harm. [%] 1,25 0,5 7.harm. [%] 1,25 0,45 

8.harm. [%] 0,05 0 8.harm. [%] 0,1 0,05 8.harm. [%] 0,1 0,05 

9.harm. [%] 0,15 0,05 9.harm. [%] 0,15 0,05 9.harm. [%] 0,1 0 

10.harm. [%] 0,05 0 10.harm. [%] 0,1 0,05 10.harm. [%] 0,05 0,05 

11.harm. [%] 0,65 0,05 11.harm. [%] 0,7 0,1 11.harm. [%] 0,75 0,15 

12.harm. [%] 0,05 0 12.harm. [%] 0,05 0,05 12.harm. [%] 0,05 0,05 

13.harm. [%] 0,55 0,05 13.harm. [%] 0,6 0,15 13.harm. [%] 0,5 0,05 

14.harm. [%] 0,05 0,05 14.harm. [%] 0,05 0,05 14.harm. [%] 0,05 0,05 

15.harm. [%] 0,1 0,05 15.harm. [%] 0,1 0 15.harm. [%] 0,1 0 

16.harm. [%] 0,05 0,05 16.harm. [%] 0,05 0 16.harm. [%] 0,05 0,05 

17.harm. [%] 0,3 0 17.harm. [%] 0,2 0 17.harm. [%] 0,2 0 

18.harm. [%] 0,05 0,05 18.harm. [%] 0,05 0,05 18.harm. [%] 0,05 0,05 

19.harm. [%] 0,3 0,05 19.harm. [%] 0,2 0 19.harm. [%] 0,2 0 

20.harm. [%] 0,05 0,05 20.harm. [%] 0,05 0,05 20.harm. [%] 0,05 0,05 

21.harm. [%] 0,1 0,05 21.harm. [%] 0,05 0 21.harm. [%] 0,05 0 
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L1 L2 L3 

  Max Min   Max Min   Max Min 

22.harm. [%] 0,05 0,05 22.harm. [%] 0,05 0,05 22.harm. [%] 0,05 0,05 

23.harm. [%] 0,2 0 23.harm. [%] 0,2 0 23.harm. [%] 0,2 0 

24.harm. [%] 0,05 0,05 24.harm. [%] 0,05 0 24.harm. [%] 0,05 0 

25.harm. [%] 0,15 0 25.harm. [%] 0,1 0 25.harm. [%] 0,15 0,05 

26.harm. [%] 0,05 0 26.harm. [%] 0,05 0 26.harm. [%] 0,05 0 

27.harm. [%] 0,05 0 27.harm. [%] 0,05 0 27.harm. [%] 0,05 0 

28.harm. [%] 0,05 0 28.harm. [%] 0,05 0 28.harm. [%] 0,05 0 

29.harm. [%] 0,1 0 29.harm. [%] 0,15 0 29.harm. [%] 0,2 0 

30.harm. [%] 0,05 0 30.harm. [%] 0,05 0 30.harm. [%] 0,05 0 

31.harm. [%] 0,1 0 31.harm. [%] 0,15 0 31.harm. [%] 0,1 0 

32.harm. [%] 0,05 0 32.harm. [%] 0,05 0 32.harm. [%] 0,05 0 

33.harm. [%] 0,05 0 33.harm. [%] 0,05 0 33.harm. [%] 0,05 0 

34.harm. [%] 0,05 0 34.harm. [%] 0,05 0 34.harm. [%] 0,05 0 

35.harm. [%] 0,1 0 35.harm. [%] 0,05 0 35.harm. [%] 0,1 0 

36.harm. [%] 0,05 0 36.harm. [%] 0,05 0 36.harm. [%] 0,05 0 

37.harm. [%] 0,05 0 37.harm. [%] 0,05 0 37.harm. [%] 0,05 0 

38.harm. [%] 0,05 0 38.harm. [%] 0,05 0 38.harm. [%] 0,05 0 

39.harm. [%] 0,05 0 39.harm. [%] 0,05 0,05 39.harm. [%] 0,05 0 

40.harm. [%] 0,05 0 40.harm. [%] 0,05 0 40.harm. [%] 0,05 0 

 

  Max Min 

Napěťová nesymetrie [%] 0,78 0,65 

 

Výpočet ověření THD pro vzorek ze dne 5.6.2014 - 13:40:00. Výpočet je proveden dle vzorce pro 

výpočet THD napětí kde U1 reprezentuje základní harmonické napětí a U2-Un vyšší harmonická napětí. 

𝑇𝐻𝐷𝑢 =
√𝑈2

2 + 𝑈3
2 + 𝑈4

2 + …+𝑈𝑛
2

𝑈1
2 ∙ 100[%] (7) 
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Tabulka 6 Hodnoty pro kontrolní výpočet 

UL1 = 23,404 kV THDL1=1,196% 

 UL1  2.harm. UL1  3.harm. UL1  4.harm. UL1  5.harm. UL1  6.harm. UL1  7.harm. 

[%] 0,1 0,3 0,1 0,55 0,05 0,85 

[V] 23,404 70,212 23,404 128,722 11,702 198,934 

 UL1  8.harm. UL1  9.harm. UL1  10.harm. UL1  11.harm. UL1  12.harm. UL1  13.harm. 

[%] 0,05 0,1 0,05 0,3 0,05 0,15 

[V] 23,404 11,702 70,212 11,702 35,106 23,404 

 UL1  14.harm. UL1  15.harm. UL1  16.harm. UL1  17.harm. UL1  18.harm. UL1  19.harm. 

[%] 0,05 0,1 0,05 0,25 0,05 0,15 

[V] 11,702 23,404 11,702 58,51 11,702 35,106 

 UL1  20.harm. UL1  21.harm. UL1  22.harm. UL1  23.harm. UL1  24.harm. UL1  25.harm. 

[%] 0,05 0,05 0,05 0,15 0,05 0,1 

[V] 11,702 11,702 11,702 35,106 11,702 23,404 

%206,1100
23404

21993,79697

100
23404

404,23702,11106,35702,11702,11702,11106,35

23404

702,1151,58702,11404,23702,11404,23106,35702,11212,70

23404

702,11404,23934,198702,11722,128404,23212,70404,23

2222222

222222222

22222222










uTHD

 
 

Z výsledku výpočtu je patrné, že rozdíl ve vypočtené a naměřené hodnotě je v rámci rozlišovací 

schopnosti přístroje, jenž je 0,1%. Pro výpočet je použito jen harmonických napětí 2.-25. řádu 

z důvodu, že harmonické vyšších řádu jsou malé a tudíž zanedbatelné. 

Dále následují grafy průběhů U, I, S a úrovní harmonických napětí. 
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Obr. 35 Napětí na VN straně 

 

Obr. 36 Průběh zdánlivého výkonu odebíraného ze sítě 

 

Obr. 37 Průběh THD 
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Obr. 38 Lichá harmonická napětí - násobky 3 

 

Obr. 39 Lichá harmonická napětí - ne násobky 3 

 

Obr. 40 Sudé harmonické napětí 

Grafy rozložení harmonických napětí jsou znázorněny pro fázi L1, jelikož fáze L2 a L3 jsou velice 

podobné L1. Na grafu napětí lze pozorovat kolísání způsobené odběrem výkonu ze sítě VN. Napětí se 

pohybuje v rozmezí 1,026-1,069 Un což je normou přípustná mez. Na grafu je vidět nesymetrie napětí 
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~ 43 ~ 

 

mezi jednotlivými fázemi, jenž se pohybuje v rozmezí 0,65-0,78% a taktéž vyhovuje. Hodnoty THD 

se pohybují kolem průměru 1,2% s maximem v 1,9% a minimem 0,8% norma udává hranici přípustné 

velikosti THD 8%. Harmonická napětí se stejně jako THD drží hluboko pod svými přípustnými 

mezemi. Některé i na hranici minimálního rozlišení měřicího přístroje MEg. Mezi dominantní 

harmonické patří řády 5, 7 a částečně i 3, 11 a 13. Což vypovídá o provozu 12-pulsních usměrňovačů 

v okolí LDS. 

Z naměřených hodnot a jejich konfrontováním s přípustnými mezemi v normách usuzuji, že kvalita 

elektrické energie na přívodu do hlavní rozvodny odpovídá standardům a je v souladu s požadavky 

pravidel provozování distribučních soustav a vyhlášky 540/2005 sb. 
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6. ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá rozborem provozu distribučních, kvalitou elektrické energie. V praktické 

části vyhodnocením protokolů z měření dodaných ze strany LLJO a naměřených hodnot z hlavní 

rozvodny LDS. Protokoly z měření se zabývají vlivem drážního provozu na funkci zařízení a přístrojů 

na letišti. Protokoly a hodnoty měření byly konfrontovány s limity norem a příslušnými definicemi 

jednotlivých stavů v distribučních sítích. Zejména se jedná o normy EMC pro průmyslové prostředí 

řady IEC 61000-2 a IEC 61000-4 udávající limity odolnosti a vyzařování a také specifických norem 

pro drážní zařízení EN 50121. Vlastní měření na vn straně hlavní rozvodny LDS je konfrontováno 

s normami EN 50160 a PNE 33 3430 udávající charakteristiky a parametry elektrické energie 

dodávané z distribučních sítí. K hlubšímu porozumění souboru vlastností a problémů souvisejících 

s oblastí problematiky EMC jsem využil odbornou literaturu VUT. Obor radiotechnika se hlouběji 

zabývá problematikou oblasti EMC, jelikož většina zdrojů EMI je z oblasti elektroniky či 

radiotechnických zařízení. 

Po přezkoumání výsledků z přeložených protokolů jejich porovnání s limity uvedených v příslušných 

normách usuzuji, že provozování drážních vozidel a zařízení má žádný či zanedbatelný vliv na provoz 

zařízení v samotné LDS letiště. V protokolu od ATT Plus lze na jednom z naměřených průběhů 

pozorovat rušení. Toto rušení nepochází ze strany dráhy, ale vychází někde z prostoru letiště. Při 

případném opakování rušivých stavů bych navrhoval opakované měření v oblasti letiště pro určení 

zdroje tohoto rušení. Protokoly vypracované SŽDC poukazují na překročení limitů v úzkém pásmu 

20-30MHz jenž odpovídá GSM či radioamatérskému vysílání a nepochází ze samotné infrastruktury 

železnice. Co se týče protokolů kvality elektrické energie a limitů obsahu harmonických s dalšími 

sledovanými parametry, nebyla zjištěna žádná překročení. Tento závěr mohu potvrdit z vyhodnocení 

dat naměřených na vn straně hlavní rozvodny LDS. Pokud tedy vznikají problémy s rušením zařízení 

LDS není to ze strany dráhy ani napájecí sítě. Mé doporučení je provést systematické kontrolní měření 

v částech LDS, které tyto rušení či jejich okolí postihují. Případně zkontrolovat využívaná zařízení 

jenž by mohla produkovat významné rušení, zda splňují potřebné úrovně EMC, EMS a EMI. 
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1. Úvod	
 
Protože  řada  služeb  využívá  radiokomunikační  prostředky  v náhodných  časech  po 

náhodně dlouhou dobu, je nutné, aby prováděná měření byla dlouhodobá, aby bylo možné 
zaznamenat všechna možná rizika případného rušení. Na základě naměřených dat  je nutné 
definovat,  o  jaký  druh  rušení  by  se mohlo  jednat  a  zároveň  navrhnout,  jakým  způsobem 
odstranit  případně  eliminovat  příslušný  typ  rušení.  S ohledem  na  úroveň  používaných 
výstupních  výkonů RDST  a  jejich  koncentraci  v jednom  bodě,  je  nutné  věnovat maximální 
pozornost vzniku intermodulačních produktů. 

 

2. Rušení	způsobené	radiokomunikačními	prostředky	
 
Tento  typ  rušení  vzniká  provozem  radiokomunikačních  zařízení  různých 

radiokomunikačních  služeb.  Rušení  radiokomunikačními  prostředky  lze  považovat  za 
úzkopásmová  a  v závislosti  na  způsobu,  jakým  toto  rušení  vzniká,  je  možné  jeho  vliv 
eliminovat pomocí kmitočtových filtrů na straně rušeného nebo rušícího zařízení.  

 

3. Rušení	způsobené	neradiokomunikačními	prostředky	
 

Tento  typ  rušení  vzniká provozem  různých  zařízení,  která nemají  žádnou  souvislost 
s provozem  radiokomunikačních  zařízení.  Jedná  se  většinou  o  různá  elektronická  zařízení, 
jako jsou např. měniče, osvětlení, rozvody el. energie apod. Nevýhodou tohoto typu rušení je 
nemožnost  odstranit  jeho  vliv  kmitočtovými  filtry  na  straně  rušeného  zařízení.  Vzhledem 
k většinou  širokopásmovému  charakteru  rušení  nelze  tento  typ  rušení  odstranit 
jednoduchými zásahy na straně rušeného zařízení.  Částečné potlačení tohoto typu rušení je 
možné pouze úpravou na straně rušícího zařízení, např. dodatečnou instalací stínících prvků, 
oddálením….  

 

4. Požadavky	na	nastavení	měřicího	přístroje	
 

K měření byl použit měřicí přístroj TEST RECEIVER ESPI3 od  firmy Rohde & Schwarz. 
Tento  přístroj  v  sobě  kombinuje  spektrální  analyzátor  a  měřicí  přijímač.  To  umožňuje 
podrobnější analýzu nalezeného rušení a nalezení  jeho původu. Ze strany provozovatele RX 
stanoviště  letiště  LKMT  byly  upřesněny  požadavky  na  nastavení  měřicího  přístroje  pro 
měření: 

1) Provést  měření  na  instalovaném  záložním  anténním  systému  lokality  _Stará_TWR 
v pásmu 117,975‐137 MHz 
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2) Měření  provést  spektrálním  analyzátorem,  který  musí  být  nastaven  tak,  aby  jeho 
šumové pozadí bylo nižší, než je hodnota, na kterou jsou nastaveny umlčovače šumu 
používaných  přijímačů  v pásmu  117,975‐137  MHz.  (Přijímače  jsou  nastaveny  na 
hodnotu ‐101dBm.) 

3) V případě, že bude nalezen signál, který by bylo možné považovat jako zdroj možného 
rušení, provést  jeho analýzu a určit, zda se  jedná o rušivý signál nebo užitečný signál 
v pásmu 117,975‐137 MHz 

4) Veškerá prováděná měření uložit pro případnou další analýzu 

 

5. Měřicí	pracoviště	
 

Pro  splnění  podmínek  dle  bodu  4.  bylo  použito  automatizované měřicí  pracoviště  včetně 
odpovídajícího software dle obr.1. Spektrální analyzátor  je  řízen pomocí sběrnice GPIB programem 
SPAN 11, který je určen pro řízení spektrálních analyzátorů Rohde&Schwarz. Data jsou nahrávána na 
HDD počítače se zapnutou funkcí TRACE‐MAX HOLD v minutových intervalech. 

  Měřicí pracoviště bylo osazeno následujícími přístroji: 

měřicí přístroj:  Test Receiver ESPI3  (Rohde&Schwarz)  

řídící počítač:      ESPRIMO Q5030‐E Star4  (Fujitsu Siemens Computers) 

GPIB interface:      GPIB‐USB‐HS (National Instruments) 

Řídící software:       Span FX verze 11 
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Obr.1  Schéma zapojení měřicího pracoviště 

Na obr.2   změřeno šumové pozadí   měřicího pracoviště. Z grafu  je viditelné, že  jsou splněny 
požadavky 1) a 2) odstavce 4. 
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Obr.2Šumové pozadí měřicího pracoviště 

 

6. 	Měření	
 

S ohledem na požadavky a možnosti jednotlivých účastníků měření bylo měření rozděleno na tři 
samostatná měření: 

 
1) referenční měření:    realizováno dne 27.1.2015 
2) měření se zátěží:    realizováno dne 6.2.2015  
3) měření se soupravou:    realizováno dne 9.2.2015 

 

 

7. 	Referenční	měření	
 
Úkolem  tohoto měření bylo  zjistit  stav,  kdy není  trakční  vedení  stavby  “Letiště  Leoše  Janáčka, 

kolejové napojení“ zatíženo provozem. Měření proběhlo ve dvou etapách: 

 

1) měření se zapnutým trakčním vedení 
2) měření s vypnutým trakčním vedením 
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7.1 	Referenční	měření	se	zapnutým	trakčním	vedením	
 

Výsledky měření  jsou na obr.3‐5. Jsou zvoleny rozdílné formáty zobrazení, aby bylo možné určit 
případné  kmitočty  rušivých  signálů  a  provést  jejich  dodatečnou  analýzu  při  vypnutém  trakčním 
vedení.  

 

 

obr. 3 Časový průběh měření v 3D zobrazení – Funkce WRITE 

 



ATT Plus s.r.o.
ANTÉNNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ

TECHNIKA

 

8 
 

 

obr. 4 Časový průběh měření v 2D zobrazení ‐ funkce MAX 

 

obr. 5 Zobrazení jednoho záznamu – funkce WRITE 
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Měřicí  přístroj  byl  nastaven  se  zapnutou  funkcí  MAX‐HOLD,  získaná  data  byla  po  5s 
zaznamenávána na HDD řídícího počítače. 

Obr.3  vyjadřuje  časový  průběh  signálů  v měřeném  pásmu.  Je  vidět  několik  signálů,  které  by 
mohly kolidovat s provozními kmitočty RX stanoviště.  

Obr.4  je  2D  zobrazení  obr.3.  Zde  jsou  načteny  veškeré  signály,  které  se  v měřeném  pásmu 
vyskytovaly v celém průběhu měření. 

Obr.5 je zaznamenaný průběh 5s měřicího  intervalu. Jsou zde vidět signály, které se v měřeném 
pásmu vyskytovaly v 5 sekundovém časovém úseku celého měření. V části pásma je zřetelné zvýšení 
šumového pozadí, které však nepřesahuje hodnotu  ‐101 dBm. V případě příjmu slabých užitečných 
signálů by toto šumové pozadí mohlo ovlivnit funkci RX stanoviště.  

 

7.2 Referenční	měření	se	vypnutým	trakčním	vedením	
 
Podobně jako v předchozím případě, jsou výsledky měření na obr.6‐8. Opět jsou zvoleny rozdílné 

formáty  zobrazení,  tak  aby  bylo  možné  určit,  zda  došlo  po  vypnutí  trakčního  vedení  k nějakým 
změnám.  
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obr. 6 Časový průběh měření v 3D zobrazení – Funkce WRITE 
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obr. 7 Časový průběh měření v 2D zobrazení ‐ funkce MAXHOLD 

 

obr.8 Zobrazení jednoho záznamu – funkce WRITE 
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Porovnáním  dat  z obrázků  3+6,  4+7  a  5+8  je  viditelná  shoda  naměřených  parametrů  při 
zapnutém  a  vypnutém  trakčním  vedení.  Zvýšené  šumové  pozadí  v měřeném  úseku  pásma  není 
produktem vlastního trakčního vedení. Jeho původem je jiný zdroj. 

 

 

PROVOZ TRAKČNÍHO VEDENÍ ZA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK V DOBĚ MĚŘENÍ NEMÁ VLIV NA 
FUNKCI PŘIJÍMACÍHO STANOVIŠTĚ LETIŠTĚ LEOUŠE JANÁČKA 

 

 

8. Měření	se	zátěží	
 

Měření  se  zátěží  bylo  realizováno  pomocí  dvou  elektrických  lokomotivy  s elektronickou 
regulaci  výkonu  řady  163.  Jedna  z nich  byla  zapojena  tak,  aby  při  rozjezdu  soupravy 
docházelo  k maximálnímu  zatížení  trakčního  vedení.  Lze  předpokládat,  že  se  při  tomto 
měření jednalo o extrémní stav, který při praktickém provozu nebude dosažen. Pro srovnání 
s naměřenými daty dle odstavce 7, bylo měřicí pracoviště nastaveno stejným způsobem. 

Naměřené hodnoty jsou na obr.9‐11. 
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obr.9 Časový průběh měření příjezdu soupravy – funkce MAXHOLD 

 

obr.10 Časový průběh měření příjezdu soupravy do prostoru stanice Mošnov – funkce MAXHOLD 
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obr.11  Časový  průběh měření  příjezdu  soupravy  do  prostoru  stanice  Letiště  Leoše  Janáčka  – 
funkce MAXHOLD 

Z porovnání obr.8‐11  je  zřetelné,  že při příjezdu nedochází  ke  vzniku  rušení,  které by ovlivnilo 
funkci RX stanoviště. 

Stanoviště  RX  se  nachází  v blízkosti  zastávky  Letiště  Leoše  Janáčka.  Lze  předpokládat,  že 
k možnému  rušení  by  mohlo  docházet  při  rozjezdu  vlakové  soupravy  a  při  maximálním  zatížení 
trakčního vedení v blízkosti přijímacího stanoviště. Za tohoto předpokladu bylo opakováno měření při 
odjezdu soupravy ze stanice Letiště Leoše Janáčka. Výsledky měření jsou na obr.12 a obr.13. 

 

obr.12  Časový  průběh  měření  odjezdu  soupravy  ze  stanice  Letiště  Leoše  Janáčka  –  funkce 
MAXHOLD 
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obr.13  Časový  průběh  měření  odjezdu  soupravy  ze  stanice  Letiště  Leoše  Janáčka  –  funkce 
MAXHOLD 

Porovnáním  výsledků  z obr.12  a obr.13  je  zřetelné,  že při odjezdu  soupravy dvou  elektrických 
lokomotiv  simulujících maximální  zatížení  trakčního  vedení  nedochází  ke  vzniku  rušení,  které  by 
ovlivnilo funkci RX stanoviště. 

 

SIMULACE MAXIMÁLNÍHO ZATÍŽENÍ  TRAKČNÍHO VEDENÍ ZA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 
V DOBĚ MĚŘENÍ NEMÁ VLIV NA FUNKCI PŘIJÍMACÍHO STANOVIŠTĚ LETIŠTĚ LEOUŠE JANÁČKA 

 

 

 

9. Měření	se	soupravou	
 

   Poslední částí měření bylo měření se soupravou řady 47 CityElefant, která bude provozována 
na  trati  Studénka  –  Letiště  Leoše  Janáčka.  Aby  byl  vyloučen  vliv  případného  odlišného  chování 
soupravy při příjezdu a při odjezdu, bylo měření několikrát opakováno. Před příjezdem soupravy bylo 
provedeno referenční měření, zda nedošlo ke změně šumového pozadí v místě měření. 
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obr.14  Časový  průběh  referenčního měření  při měření  se  soupravou  471  CityElefant  –  funkce 
MAXHOLD 
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obr.15 Časový průběh při příjezdu soupravy 471 CityElefant, kolej 1 – funkce MAXHOLD 

 

 obr.16 Časový průběh při odjezdu soupravy 471 CityElefant, kolej 1  do stanice Mošnov– funkce 
MAXHOLD 

Srovnáním obr.15  a  16  lze  konstatovat,  že při  příjezdu  soupravy  471 CityElefant do  železniční 
stanice  Letiště  Leoše  Janáčka, kolej 3 a při  jejím následném odjezdu do  železniční  stanice Mošnov 
nedochází ke vzniku rušení. 

Při vizuální kontrole pohybu soupravy z železniční stanice Letiště Leoše Janáčka bylo zjištěno, že 
při  průjezdu místem,  kde  je  spojení  trakčního  vedení  z kolejí  1  a  3,  dochází  k jiskření.  Proto  při 
opakovaných měřeních byla věnována pozornost okamžiku, kdy k tomuto jevu dochází. 
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obr.17  Časový průběh při příjezdu  soupravy  471 CityElefant,  kolej  1    ‐ místo  křížení  trakčního 
vedení , funkce MAXHOLD 

 

obr.18  Časový průběh při odjezdu  soupravy  471 CityElefant,  kolej  1    ‐ místo  křížení  trakčního 
vedení , funkce MAXHOLD 
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  Na obr.18 je zřetelný vznik rušivého signálu v oblasti kmitočtu 127.850 MHz a 134.725 MHz. 
Tyto  signály  nebyly  způsobeny  provozem  soupravy  471  CityElefant.  Jak  bylo  dalším  sledováním 
zjištěno, jejich vznik byl způsoben jiným radiokomunikačním zařízením v prostoru letiště LKMT. Podle 
úrovně šumového pozadí ke vzniku rušení provozem soupravy 471 CityElefant nedošlo. 

 

 

 

 

obr.19  Časový průběh při příjezdu  soupravy  471 CityElefant,  kolej  3    ‐ místo  křížení  trakčního 
vedení , funkce MAXHOLD 
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obr.19  Časový průběh při odjezdu  soupravy  471 CityElefant,  kolej  3    ‐ místo  křížení  trakčního 
vedení , funkce MAXHOLD 
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obr.20  Časový průběh při příjezdu  soupravy  471 CityElefant,  kolej  3    ‐ místo  křížení  trakčního 
vedení , funkce MAXHOLD 

 

obr.22  Časový průběh při odjezdu  soupravy  471 CityElefant,  kolej  3    ‐ místo  křížení  trakčního 
vedení , funkce MAXHOLD 

 

Porovnáním obr.19  ‐22  lze  konstatovat,  že při příjezdu  soupravy  471 CityElefant do  železniční 
stanice  Letiště  Leoše  Janáčka, kolej 1 a při  jejím následném odjezdu do  železniční  stanice Mošnov 
nedochází ke vzniku rušení. 

 

PROVOZ SOUPRAVY 471 CITYELEFANT ZA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK V DOBĚ MĚŘENÍ 
NEMÁ VLIV NA FUNKCI PŘIJÍMACÍHO STANOVIŠTĚ LETIŠTĚ LEOUŠE JANÁČKA 
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10. Klimatické	podmínky	v	době	měření	
 

Při měření dle odstavce 8. a 9. byly na Letišti Leoše Janáčka následující klimatické podmínky: 

 

Reference: zprávy METAR/SPECI z uvedených období (časy v UTC) ‐ vždy 09‐15h 
SEČ: 
 
6.2.2015:  
Zataženo, beze srážek, mírný až silný SV vítr (kolem 40 km/h, v nárazech až 
60‐70 km/h), teplota mezi ‐2 a ‐3 C, rosný bod ‐6 až ‐7 C (odpovídá rel.vlhk. 
cca 70‐80%) 
 
METAR LKMT 060800Z 05018G28KT 9999 OVC017 M03/M06 Q1023 NOSIG RMK REG QNH 
1017= METAR LKMT 060830Z 05020KT 6000 BKN018 OVC021 M03/M06 Q1024 NOSIG RMK 
REG QNH 1017= METAR LKMT 060900Z 05018KT 7000 BKN018 OVC021 M03/M06 Q1023 
NOSIG RMK REG QNH 1016= METAR LKMT 060930Z 04017KT 7000 SCT015 OVC020 M03/M06 
Q1023 NOSIG RMK REG QNH 1016= SPECI LKMT 060952Z 05021G31KT 7000 OVC023 
M03/M07 Q1023 RMK REG QNH 1016= METAR LKMT 061000Z 05021G31KT 7000 OVC023 
M03/M07 Q1023 NOSIG RMK REG QNH 1016= METAR LKMT 061030Z 04020G30KT 9000 
BKN022 OVC026 M02/M07 Q1023 NOSIG RMK REG QNH 1016= METAR LKMT 061100Z 
05023G34KT 9999 OVC023 M02/M06 Q1023 NOSIG RMK REG QNH 1016= METAR LKMT 
061130Z 05027KT 9999 OVC025 M02/M07 Q1023 NOSIG RMK REG QNH 1016= METAR LKMT 
061200Z 05022KT 9999 OVC021 M02/M06 Q1023 TEMPO 05020G30KT RMK REG QNH 1017= 
METAR LKMT 061230Z 05020G30KT 9999 BKN022 OVC025 M02/M07 Q1023 NOSIG RMK REG 
QNH 1017= METAR LKMT 061300Z 05020G30KT 9999 OVC025 M02/M07 Q1023 NOSIG RMK 
REG QNH 1017= METAR LKMT 061330Z 05021KT 9999 OVC023 M02/M06 Q1023 NOSIG RMK 
REG QNH 1017= METAR LKMT 061400Z 05020G30KT 9999 OVC023 M02/M06 Q1023 NOSIG 
RMK REG QNH 1017=  
 
9.2.2015:  
Zataženo, mlha, sněžení, zvířený sníh, mírný JZ vítr (kolem 30 km/h), teplota 
mezi ‐3 (dop.) a ‐2 (odp.) C, rosný bod dop. ‐5 až odp. ‐3 C (odpovídá 
rel.vlhk. cca 80‐93%) 
 
METAR LKMT 090800Z 22014KT 6000 ‐SN FEW020 BKN042 M03/M06 Q1016 R04/290195 
TEMPO 4000 ‐SN RMK REG QNH 1013= SPECI LKMT 090810Z 22016KT 3000 SN SCT025 
OVC037 M03/M06 Q1016 R04/290195 RMK REG QNH 1013= METAR LKMT 090830Z 22015KT 
2000 SN DRSN OVC018 M03/M06 Q1015 R04/290195 TEMPO 1500 SN BKN010 RMK REG QNH 
1013= METAR LKMT 090900Z 21015KT 1200 R22/1400D R04/1300N SN DRSN SCT014 
OVC020 M03/M05 Q1015 R04/290195 TEMPO BKN012 RMK REG QNH 1010= METAR LKMT 
090930Z 22016KT 1200 R22/1200U R04/1300D SN DRSN OVC018 M03/M05 Q1015 
R04/490191 NOSIG RMK REG QNH 1010= METAR LKMT 091000Z 22017KT 1000 R22/0900N 
R04/1100D SN DRSN BKN010 M03/M05 Q1014 R04/490191 TEMPO 0800 +SN RMK REG QNH 
1010= METAR LKMT 091030Z 22017KT 0800 R22/0900U R04/0900N SN DRSN BKN010 
M03/M04 Q1014 R04/490191 NOSIG RMK REG QNH 1010= METAR LKMT 091100Z 22016KT 
0800 R22/1100N R04/1400U SN DRSN FEW007 OVC015 M03/M04 Q1014 R04/490191 NOSIG 
RMK REG QNH 1010= METAR LKMT 091130Z 21015KT 0800 R22/0900N R04/0900U SN DRSN 
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OVC010 M02/M04 Q1014 R04/490191 NOSIG RMK REG QNH 1010= METAR LKMT 091200Z 
21015KT 0800 R22/1200D R04/1200D SN DRSN FEW007 OVC015 M02/M04 Q1014 
R04/490191 NOSIG RMK REG QNH 1010= METAR LKMT 091230Z 21014KT 1000 R22/1100U 
R04/1200U SN DRSN OVC015 M02/M03 Q1013 R04/490191 NOSIG RMK REG QNH 1010= 
METAR LKMT 091300Z 21013KT 1000 R22/1000D R04/1200D SN DRSN OVC010 M02/M03 
Q1013 R04/490191 NOSIG RMK REG QNH 1010= METAR LKMT 091330Z 21012KT 0900 
R22/1100D R04/1100D SN DRSN OVC010 M02/M03 Q1013 R04/490191 NOSIG RMK REG QNH 
1010= METAR LKMT 091400Z 22011KT 0900 R22/1100N R04/1100N SN DRSN OVC010 
M02/M03 Q1014 R04/490191 NOSIG RMK REG QNH 1010= 
 
 
 
 

11. Výsledky	měření	
 

Na základě všech měření dle odstavce 6. , provedených ve dnech 27.1.2015, 6.2.2015 a 9.2.2015 
lze konstatovat, že: 

PROVOZ NA ŽELEZNIČNÍ TRATI STUDÉNKA – LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA ZA KLIMATICKÝCH 
PODMÍNEK V DOBĚ MĚŘENÍ NEMÁ VLIV NA FUNKCI PŘIJÍMACÍHO STANOVIŠTĚ 

 

 
 

12. Doporučení	
 

Vzhledem  k tomu,  že  nebylo  možné  provést  měření  za  rozdílných  klimatických  podmínek, 
doporučujeme  sledovat  vznik  rušivých  projevů  při  rádiové  komunikaci  na  Letišti  Leoše  Janáčka  a 
porovnávat je s aktuálním provozem na železniční trati Studénka – Letiště Leoše Janáčka.  

V případě potřeby provést dodatečná měření za účelem zjištění, zda příčinou rušení je provoz na 
železniční trati trati Studénka – Letiště Leoše Janáčka a nebo je rušení způsobeno jiným zdrojem.  

 

 

 

………………………………………………………………………... 

vypracoval 

 

 



 

 

 

 

 

 

Příloha 2 

PROTOKOL O MĚŘENÍ SŽDC 14-EMC-025 

  









 

 

 

 

 

 

Příloha 3 

PROTOKOL O MĚŘENÍ SŽDC 14-EMC-027 

  















 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4 

PROTOKOL O MĚŘENÍ SŽDC 14-EMC-028 

  



















 

 

 

 

 

 

 

Příloha 5 

PROTOKOL O MĚŘENÍ SŽDC 14-EMC-029 

  























 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6 

PROTOKOL O MĚŘENÍ SŽDC 14-EMC-030 

 






















