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Abstrakt 

Tato bakalářská práce popisuje proces absolvování individuální odborné praxe ve firmě 

Q-ELEKTRIK, a. s., v Ostravě. Mým úkolem bylo zpracovat studii koncepce průmyslového podniku. 

Studie zahrnuje popis aktuálního stavu rozvodu vysokého napětí (dále jen VN) a následný návrh 

technických inovací vedoucích k optimalizaci provozu továrny. Začátek práce se věnuje popisu firmy, 

jejího odborného zaměření a také mé pozice v její hierarchii. V další kapitole nastiňuji zadaný problém 

a časové rozdělení práce na odborné praxi. Největší část mé bakalářské práce popisuje návrhy 

technických inovací. Zde je úvod kapitol věnován teoretickým poznatkům, které jsou následně 

aplikovány prakticky na VN rozvod. V závěrečné části hodnotím ty dovednosti a znalosti získané 

v průběhu studia, které jsem využil při realizaci práce a dále přináším zhodnocení odborné praxe 

samotné. 
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Abstract 

This bachelor thesis is written in a form of individual professional practice, in the company 

Q-ELEKTRIK, a. s., in Ostrava. My task was to develop a concept study of an industrial factory. The 

study contains a description of the current state of high voltage (HV) distribution and subsequent 

technical innovations for optimal operation of the factory. Beginning of the thesis deals with the 

description of the company, its focus and my characteristic inclusion in it. In the next chapter I describe 

a given problem and time distribution of work on professional practice. The biggest part of the work 

describes suggestions for technical innovations. Here the introduction of each chapter is devoted to 

theoretical knowledge, which are applied practically on HV distribution study. In the end of thesis I 

evaluate the skills and knowledge gained during the studies, which I used in the implementation of work 

as well as the evaluation of the professional practice itself. 
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1 Úvod 

Jako téma bakalářské práce jsem si vybral absolvování individuální odborné praxe, kterou jsem 

vykonal ve firmě Q-ELEKTRIK, a. s., v průběhu dvou semestrů akademického roku 2015/2016. Jedná 

se o alternativu závěrečné práce, která poskytuje možnost reálně se podílet na realizaci konkrétních 

zakázek od jejich získání až po úspěšné předání zhotoveného díla zákazníkovi. Toto spektrum zahrnuje 

prohlídku místa stavby, zpracování technické specifikace pro ocenění díla, zpracování projektové 

dokumentace, objednávání materiálu, montáž, zkoušení a uvádění do provozu u zakázek, na kterých 

firma pracuje. 

Hlavní náplní mé práce bylo zhotovení studie koncepce průmyslového rozvodu VN. 

S rozšiřováním průmyslového závodu se váže aspekt zvýšení požadavků na silové rozvody podniku. 

Toto hledisko zahrnuje dimenzovování vodičů, výkonových vypínačů, měřicích transformátorů a 

všeobecně elektrických přístrojů na požadované hodnoty. Základním předpokladem je navrhnout 

změny, které zajistí dodávku požadované kapacity elektrické energie se zachováním bezpečnosti a 

spolehlivosti provozu.  

 Možnost absolvovat bakalářskou práci formou odborné praxe jsem si taktéž zvolil především 

z důvodu aplikace teoretických znalostí a následného nabytí praktických dovedností. Dalším důvodem 

je požadavek trhu práce a budoucích zaměstnavatelů na praxi absolventů, která je značným přínosem 

pro získání pracovní pozice již po ukončení studia. 
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2 Popis odborného zaměření firmy a pracovní zařazení 

studenta 

Společnost Q-ELEKTRIK, a. s., je firma působící na elektrotechnickém trhu od roku 1990. Své 

hlavní sídlo má v Ostravě. Mezi hlavní činnosti na které se firma specializuje patři : 

 Velkoobchod elektromateriálu a klimatizačních jednotek LG 

Prodejní činnost s elektromateriálem je zaměřená na prodej neželezných kovů a sortimentu 

nízkého napětí pro elektrotechniku. Zde patří poradenství, případný servis zařízení. Firma také nabízí 

prodej klimatizací, zprostředkování montáží a řešení na míru. Svá prodejní místa má v Ostravě, Brně, 

Praze a v Bytče na Slovensku. 

Montážní a servisní činnost pro rozvody elektrické energie NN a VN do 110 kV: 

Mezi stěžejní činnost firmy a zároveň i oddělení, kde jsem působil patří montážní a servisní 

činnost. V sídle je projekční kancelář, která se soustředí na projektování, studie řešení silnoproudých 

rozvodů elektrické energie se zaměřením na ekonomické zhodnocení vynaložených nákladů na investici 

a následné řízení montážních prací. Mezi ně patří elektromontáže nových NN i VN rozvodů elektrické 

energie včetně všech souvisejících zařízení (transformátory, rozvodny, řídicí systémy). Další činností je 

zároveň zajišťování provozu, údržby a oprav těchto zařízení a odstraňování havarijních stavů zařízení 

VN a NN. 

Výroba a dodávky NN a VN elektrických rozvodných zařízení pro hlubinné doly 

Firma se dále specializuje na dodávky, montáž a opravu zařízení pro lomy a černouhelné doly. 

V ostravské pobočce byla vystavěna nová výrobní hala o rozloze 2500 m2, kde se vyrábějí rozvodná 

pole a transformátory napětí pro plynující doly. Mezi další činnosti v tomto odvětví patří pohotovostní 

služby pro aktivní i utlumené doly. 

V průběhu odborné praxe jsem působil v oddělení montáží a servisní činnosti pro rozvody 

elektrické energie NN a VN do 110 kV. V práci dále popisuji zadaný úkol a jeho následné řešení. [4] 
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3 Zadané úkoly 

V průběhu odborné praxe mi byl zadán úkol zpracovat studii koncepce průmyslového rozvodu 

VN. Cílem této studie je zhodnocení stávajícího stavu průmyslového rozvodu VN 22 kV, včetně zjištění 

skutečného stavu a provozních podmínek. Studie dále zahrnuje určení slabých míst sítě – vytipování 

VN kobek určených k postupné rekonstrukci nebo ke komplexní náhradě kompaktním rozváděčem VN. 

Celková koncepce podniku zasahuje do oblasti elektrických stanic, přenosu a rozvodu elektrické 

energie, elektrických přístrojů a ochran. Konzultant ve firmě mi tedy poskytl literaturu k této 

problematice a nechal vypracovat teoretickou přípravu, o kterou se při realizaci opírám. 

Praxi jsem navštěvoval 2x do týdne. První den jsem pracoval na montážích a druhý na projekci, 

kde jsem se zabýval zadaným úkolem. Práce na montážích spočívala v revizích elektrických stanic a 

dieselagregátu, údržě v průmyslových podniků, oživení veřejného osvětlení, tahání a připojování 

kabelových tras, revitalizaci kobkových rozvoden a mnoha dalších činnostech. Z důvodu různorodosti 

charakteru prováděných činností se tedy má práce zaměřuje pouze na studii a její realizaci. 

 

 Tab. 3.1 Časová náročnost úkolů 

Montážní práce Studie průmyslového rozvodu 

30 dní 37 dní 
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4 Zvolený postup řešení zadaného úkolu 

Při návrhu možných inovací jsem vycházel z materiálů, které mi byly poskytnuty odborným 

konzultantem ve firmě. Zlepšení, která jsou nabídnuta, jsou teoretického charakteru a jejich další 

realizace závisí na rozhodnutí zákazníka. Hlavní návrhy vycházejí z předpokladu postupného 

rozšiřování závodu, a tedy i zvýšení spotřeby elektrické energie. Mezi primární cíle jsem zvolil 

navrhnout změny, které zajišťují optimální podmínky pro bezpečnost a spolehlivost rozvodu elektrické 

energie v podniku a zárověň zachovájí potřebný výkon pro chod továrny. 

4.1 Zkraty 

Pojem zkrat chápeme jako úmyslné nebo neúmyslné spojení dvou nebo více vodivých částí 

elektrického obvodu, které mají za běžného provozu různá napětí, vedoucí k tomu, že rozdíl elektrických 

potenciálů mezi těmito vodivými částmi je roven nule nebo má hodnotu blízkou nule. To má za důsledek 

snížení napětí v místech blízkosti zkratu, což vede k nárůstu proudu a s tím spojenému oteplování 

obvodu. Ve většině případů tento proud několikanásobně převyšuje proud jmenovitý. Tyto implikace 

vedou k nadměrnému zatěžování a následnému nevratnému poškození zařízení. Jedná se o 

nejrozšířenější poruchu v elektrickém obvodu. Celkový průběh zkratového proudu se skládá z rázové 

složky i´´k (t), přechodné i´k (t), ustálené ik (t) a stejnosměrné id.c. (t). [3] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4.3 Ustálená složka [7]  Obr. 4.4 Stejnosměrná složka [7] 

 Obr. 4.2 Přechodná složka [7]  Obr. 4.1 Rázová složka [7] 
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Souměrný zkrat  

Souměrný trojpólový zkrat  k3I  může nastat při kovovém dotyku všech tří fází navzájem.  

Všechny tři vodiče jsou shodně postiženy a vedou stejný zkratový proud. Tento druh zkratu se nejčastěji 

vyskytuje v kabelových sítích (oblouk, vzniklý při jakémkoliv zkratu, snadno poruší izolaci mezi všemi 

fázemi) a vede často k nejvyšším hodnotám předpokládaného zkratového proudu. 

Počáteční souměrný rázový zkratový proud se počítá pomocí ekvivalentního napěťového zdroje 

v místě zkratu a zkratové impedance [3] 
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Nesouměrné zkraty 

Dvoufázový  k2I  nastává spojením dvou fází. Počáteční souměrný rázový zkratový proud 

se počítá [3]: 
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Dvoufázový zemní  kE2EI   nastává při spojení dvou fází a země. Je nutné rozlišit proudy 

zkratovaných fází a proud tekoucí proti zemi. Počáteční souměrné rázové zkratové proudy [3] : 
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Jednofázový  k1I   nastává při dotyku jedné fáze se zemí. Tento stav v soustavě s izolovaným 

uzlem nazýváme zemním spojením. Počáteční rázový zkratový proud se počítá[3]: 
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Základní veličiny  

Nárazový zkratový proud  pi  - Maximální možná okamžitá hodnota předpokládaného 

 zkratového proudu. 

Souměrný vypínací proud  bI  - Efektivní hodnota úplné periody souměrné složky 

 předpokládaného zkratového proudu v okamžiku oddělení kontaktů prvního pólu spínacího 

 zařízení. 

Počáteční souměrný rázový zkratový proud  kI   -  Efektivní hodnota střídavé souměrné 

 složky předpokládaného zkratového proudu v okamžiku vzniku zkratu, při konstantní 

 impedanci. 

Stejnosměrná složka  ..cdi  - Střední hodnota horní a dolní obálkové křivky průběhu  

 zkratového proudu klesající ze své počáteční hodnoty k nule. 

Ustálený zkratový proud  kI  - Efektivní hodnota zkratového proudu, který zůstává po 

 odeznění přechodného jevu. 

Ekvivalentní oteplovací zkratový proud  thI  - Efektivní hodnota proudu, který má stejné 

 tepelné účinky a stejnou dobu trvání jako skutečný zkratový proud, který může obsahovat 

 stejnosměrnou složku a s časem se mění. 

Minimální doba vypnutí  mint : nejkratší čas mezi počátkem zkratového proudu a přerušením 

 kontaktu prvního vypínacího pólu spínacího přístroje. 

[3] 

 

 

  



Zvolený postup řešení zadaného úkolu  

- 7 - 

4.2 Elektrické stanice 

Elektrická energie se rozvádí od zdrojů napětí v elektrárnách prostřednictvím elektrizační 

soustavy. Tato soustava je tvořena přenosovými cestami, větvemi soustavy a rozvodnými zařízeními, 

uzly soustavy. Rozsah těchto uzlů se může znatelně lišit. V nejjednodušším případě může být jako uzel 

brána odbočka v síti NN od rozvodnice na stěně rodinného domu. Se stoupající komplexností systému 

je uzel brán jako rozváděč. V posledním případě se může uzlem stát rozsáhlá rozvodna s množstvím 

elektrických strojů a přístrojů, včetně síťových transformátorů, propojujících různé hladiny napětí. O 

takovém uzlu hovoříme dále jako o elektrické stanici. [9] 

Typy používaných elektrických stanic (dále jen ES) vycházejí z požadavku sítě nebo zařízení, 

které napájí. Pokud ES slouží k přeměně hladiny napětí na jinou úroveň, hovoříme o tzv. transformovně. 

Pokud slouží ke spínání (jištění) napětí stejné úrovně, hovoříme o tzv. spínací stanici. V posledním 

případě, vykonává-li funkci změny frekvence nebo usměrnění ze střídavého do stejnosměrného průběhu 

(i naopak), používáme termín měnírna. Mezi další typ, se kterým jsem se setkal na mé odborné praxi, 

patří např. kompresorovna pro zajištění dostatečného tlaku pro ovládání přístrojů. Kompresorovna býva 

taktéž často vybavena náhradním zdrojem energie (baterie, dieselagregát), který zajistí napájení 

tlakového zařízení v případě odstávky, poruchy. Základní typy provedení elektrických stanic jsou 

dva -venkovní a vnitřní. [9] 

Vnitřní rozvodny 

Se stavbou vnitřní rozvodny se váže řada bezpečnostních rizik, která jsou často spojena 

s rozměry místnosti, rozměry přístupových míst a komunikací. Dalším aspektem je finanční náročnost, 

kde větší část nákladu tvoří samotná budova než vybavení. Konstrukční provedení rozvodového zařízení 

ve vnitřních prostorách se liší podle velikosti přenášeného zatížení, zkratové odolnosti, spolehlivosti a 

velikostí. V dnešní době představuje nejdůležitější aspekt cena. Mezi základní typy provedení vnitřních 

rozvoden patří : [9] 

 Kobkové 

 Skříňové 

 Zapouzdřené 

 Halové 

 

Kobkové rozvodny 

Kobkové rozvodny vysokého napětí jsou nejstarším vývojovým typem rozvoden. Kobková 

rozvodna se skládá z několika podlaží v následujícím členění: manipulační sál, vývodový a kabelový 

prostor. U některých typů rozvoden je kabelový a vývodový prostor spojen. Manipulační sál se skládá 

z horního prostoru nad jednotlivými kobkami, kde jsou na podpěrných izolátorech uloženy hlavní 

přípojnice, které procházejí celou rozvodnou. Z těchto přípojnic jsou provedeny odbočky do 

jednotlivých kobek. Kobky jsou samostatné oddělené prostory odboček se spínacími a měřicími prvky. 

[9] 

 Standardní vybavení kobek podle důležitosti předepisuje již neplatná, ale stále používaná 

ČSN 33 3231. Kobky jsou od sebe odděleny nehořlavými mezistěnami, které chrání obsluhu při 

provádění manipulací proti účinkům elektrického oblouku a poškození sousedních odboček. [2] 
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Kobky jsou nejčastěji vybaveny odpojovači, vypínačem, transformátorem proudu a napětí, 

vývodovým odpojovačem a kabelovou koncovkou vývodu. Stavební uspořádání je realizováno tak, že 

kobku tvoří zadní a boční stěna, která je společná pro kobky mezi sebou. Uzavření kobky je realizovano 

dvířky z pletiva. [9] 

Výhodou kobkových rozvoden je jejich přehlednost, ochrana před šířením poruchy (oblouku), 

snadný přístup k přístrojům při údržbě nebo výměně, možnost vizuální kontroly přístrojů. Jejich 

jedinečnou výhodou je vysoká provozní spolehlivost a možnost provedení pro nejvyšší zátěže. [9] 

 

Nevýhoda kobek je veliká obestavěná plocha, která vychází z jejich konstrukce. Další 

nevýhodou je menší ochrana obsluhy před nebezpečným dotykem živých části a působení obloukového 

zkratu. [5] 

Skříňové VN rozváděče 

Skříňové VN rozváděče byly vyvinuty z kobkových rozvoden za účelem zmenšení velikosti 

potřebného prostoru. Rozváděč je konstruován jako ocelová uzavřená skříň ve stavebnicovém 

provedení, kde část skříně je provedena jako výsuvná. Díky rozměrům je možné skříň umístit přímo 

v centru spotřeby elektrické energie. Tyto typy rozváděčů jsou tedy vhodné pro průmyslové podniky. 

Každá skříň obsahuje vybavení jedné odbočky kobky. [5] 

V minulosti byly rozváděče konstruovány tak, že izolace živých části byla realizována 

vzduchem. Tyto rozváděče obsahovaly jeden nebo dva systémy přípojnic, odpínače s pojistkami nebo 

výsuvné vypínače, kde vozík vypínače přebíral funkci odpojovače. Izolace vzduchem činila rozváděče 

velmi rozměrné. Celý rozváděč je rozdělen na prostory, které jsou od sebe odděleny kryty  (kovovými 

uzemněnými přepážkami). Skříňové rozvodny se používají ve všech vysokonapěťových hladinách a 

patří k moderním a úsporným řešením v rámci silnoproudých rozvodných zařízení. [5] 

 Obr. 4.5 Kobková rozvodna 
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Výhodou skříňových rozváděčů je dostupnost stavebnicových dílů, malé stavební náklady, 

přehlednost, snadná a rychlá údržba. Nespornou výhodou oproti kobkovým rozvodnám jsou malé 

nároky na stavební rozměry a snadná přístupnost zařízení při vysunutí zařízení ze skříně. [9] 

Nevýhody tohoto druhu rozvoden plynou z jejich rozměrů: jsou jimi menší zkratová odolnost a 

provozní spolehlivost ve srovnáni s rozvodnami kobkovými. [9] 

  

 Obr. 4.6 Řez rozváděčem [5] 

 Obr. 4.7 Rozváděče typu IRODEL 
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Zapouzdřené rozvodny 

Zapouzdřené rozvodny jsou zařízení, ve kterých je vodivá část zapouzdřena v plynu, který má 

lepší elektrické vlastnosti než vzduch. Pro tyto účely se používá nejčastěji plyn SF6 (fluorid sírový). 

Díky tomu se vzdálenosti mezi vodivými částmi zkracují, a tak se zmenšuje celkový rozměr rozvodny. 

[9] 

Největší výhodou tohoto typu rozvodny je úspora zastavěného místa, kdy v extrémech můžeme 

ušetřit až 90% místa. Díky tomu se tyto rozvodny hodí do městských zástaveb, z důvodu zapouzdření 

poskytují dokonalou ochranu před nebezpečným dotykem živých častí a vyžadují malou náročnost na 

údržbu. [9] 

Mezi nevýhody těchto typů rozvoden patří vyšší pořizovací náklady, nároky na velmi přesnou 

a čistou výrobu jednotlivých částí stavebnicového materiálu, špatná přístupnost připojovacích 

průchodek při montáži kabelových připojení a menší přehlednost z důvodu zapouzdření. [9] 

Halové rozvodny 

Jedná se o starší typ rozvodového zařízení. Ve své podstatě jde o venkovní elektrickou stanici, 

která je krytá zastřešením. Důvodem mohl byt třeba častý výskyt mlh nebo špinavého prostředí 

z průmyslových podniků. [9] 

Výhodou je možnost zkrácení izolátorů (zmenšení povrchové dráhy) a zmenšení vzdálenosti 

živých částí ve srovnání s venkovním provedení. [9] 

Nevýhodou je velikost rozvodné plochy a stavební náklady, které stoupnou z důvodu celkového 

zastřešení rozvodny. [9] 

Venkovní rozvodny 

Ve venkovním provedení jsou rozvodny a všechny její části vystaveny proměnlivým 

klimatickým podmínkám v průběhu celého roku. Ve všech případech, tzn. když je námraza, svítí slunce 

nebo fouká vítr, si musí jednotlivé elektrické přístroje zachovat svou elektrickou pevnost. To má za 

důsledek zvětšování rozměrů jednotlivých přístrojů a tím i zvětšení celkového rozměru rozvodny. Místo 

pro stavbu rozvodny se volí tam, kde je nízký výskyt mlh. [9] 

4.2.1 Zakázané manipulace 

 Důležitá otázka z hlediska návrhu elektrických stanic je bezchybné zacházení s elektrickými 

přístroji. To znamená stavy související s manipulací, při kterých nenastává ohrožení zařízení nebo osob 

pracujících či ohrožení majetku, které by vedlo k zastavení dodávky elektrické energie. Při manipulaci 

musí být zajištěny tzv. blokovací podmínky, které neumožní zakázanou operaci (manipulaci) provést. 

Proto musí být mezi elektrickými přístroji zajištěna vzájemná vazba, která před tímto zásahem poskytne 

dostatečnou ochranu v případě normálního chodu i poruchy. [5] 
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Základní blokovací podmínky vycházejí z těchto předpokladů  :  

 Zakázaná manipulace s odpojovači, přes které je veden proud (vývod je zatížen), blokáda se 

provádí od stavu vypínače 

 Odpojovače samostatně nesmí spojovat příčně dělené přípojnice, u dvousystémových 

rozvoden je vždy možno sepnout pouze jeden přípojnicový odpojovač, pro převedení 

provozu lze druhý sepnout až po sepnutí vypínače příčné spojky. 

 Pomocné přípojnice mohou spojovat pouze jednu odbočku  

 

Nedodržení výše uvedených a dalších podmínek dojde k poruše, která může mít fatální 

následky. Při své odborné praxi jsem měl možnost nahlídnou do prostoru, kde k takové manipulaci 

došlo. V tomto případě Obr. 4.8, bylo manipulováno s odpojovačem, přes který byl dodáván výkon do 

přípojnic, tzn. generátor dodával elektrický výkon do rozvodny. Manipulant porušil všechny blokovací 

podmínky a manipulační řády, sepnutí cívek blokoru provedl ručně a navíc u opačného odpojovače, než 

který měl být vypnut. Toto vedlo k vytažení oblouku na kontaktech odpojovače a následnému 

nevratnému zničení odpojovače, podpěrných izolátorů přípojnic kobky a požáru. 

  

 Obr. 4.8 Ohořelá kobka 
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4.2.2 Popis závodu 

Vstupní rozvodna objektu 132 v průmyslovém podniku je dvoupodlažní kobková rozvodna. 

Vstupní zkratové parametry na přívodních linkách ČEZ Distribuce, a. s., jsou: 

 Tab. 4.1 Vstupní zkratové poměry 

Usoustavy (kV) 22 

Ik3 (kA) 7,51 

Ik2 (kA) 6,50 

Ith (kA) 7,757 

ip (kA) 18,532 

Sk3max (MVA) 286,00 

 

Zkratová dimenze rozvodny není známa, neboť k rozvodně neexistuje provozní ani výrobní 

dokumentace. V prvním patře je tzv. nová část. V kobkách N1 a N2 je zavedený přívod do podniku, 

v kobkách N3 a N4 je rezerva pro případné další přívody elektrické energie. V podélné spojce kobky 

N5 je realizováno měření proudu a v kobce N10 měření napětí. Vlastníkem výše uvedených kobek je 

výrobní podnik a obsluhu či případné manipulace provádí provozovatel distribuční soustavy ČEZ 

Distribuce, a. s. Pouze jeho pracovníci jsou oprávněni k manipulaci v těchto prostorech. Od podélné 

spojky jsou kobky již ve vlastnictví podniku a mohou na nich pracovat pověřené osoby. 

 Obr. 4.9 Přehled areálu 

 Obr. 4.10 Vstupní trafostanice 
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Stávající hlavní přívod je proveden kabelem 22-ANKOYPV 3x240, jehož přenosová schopnost 

neumožňuje přenést výkon vyšší, než je současný rezervovaný příkon – 10,26 MW. Do rozvodny je 

zaústěn i rezervní přívod, který je již proveden novým kabelem 22-AXEKVCE 3x1x240/25, ovšem na 

tuto linku je napojena i část města, a proto lze výkon přenášený prostřednictvím tohoto kabelu počítat 

pouze 8,2 MW. V případě výpadku hlavní linky dojde k automatickému přepnutí na záložní kabel, 

ovšem s omezením části výroby. Hlavní a záložní přívod nelze provozovat paralelně, protože v napájecí 

rozvodně ČEZ Distribuce, a. s., jsou kabely napojeny každý z jiného transformátoru 110/22 kV a při 

jejich paralelním sepnutí by docházelo k vyrovnávání přenášených toků výkonů a ke zvýšení zkratových 

proudů, což by v případě poruchy mělo destruktivní účinky na již instalovaná zařízení (např. ČEZ 

Distribuce, a. s., instaluje ve svých rozvodnách a trafostanicích rozváděče VN se zkratovou odolností 

16kA/1s). Přepnutí záskoku je provázeno vždy 1s výpadkem. Při takovémto stavu musí provozní 

elektrikář projet většinu provozů a zapnout a zprovoznit potřebné technologie nutné k výrobě. 

 

V přistavěném objektu 132 je tzv. stará část. Spojení s novou částí je uskutečněno z kobek 

č. N6,7 do kobek č. 8, 9 staré části. V této podružné rozvodně se nachází jištění pro transformátory, 

které slouží k napájení výrobní haly M1 na napěťové hladině NN 0,4 kV. V kobce č. 11 a č. 13 se 

nachází pojistkový odpínač BAJ 22/402 XJ 25 63A pro jištění dvou transformátorů o výkonu 1,6 MVA. 

V kobce č. 2 se nachází odpínač s pojistkou XJ 422 50A pro jistění 1 MVA transformátoru. V poli č. 12 

je provedeno měření proudu a v poli č. 3 měření napětí.  

 

V areálu viz Obr. 4.9 nalezneme kromě hlavní rozvodny (objekt 132) tři rozlehlé montážní haly, 

pro které jsou vybudovány podružné trafostanice. Všechny trafostanice jsou vybaveny téměř shodně. 

Nalezneme v nich pojistkové odpínače pro transformátory, kterých je v areálu celkem 9x 1,6 MVA a 

9x 1 MVA.  

Závod je z důvodu poruch rozdělen na dvě části. Kobky hlavní rozvodny (nová část) N6 a N7 

napájí jednu a N8 a N9 druhou. V případě poruchy lze obě větve spojit přes rozvodnu M2, vedení tvoří 

v tomto případě 100% zálohu. Problému je věnovaná samostatná kapitola 4.4.1. 

  

 Obr. 4.11 Hala M2 
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4.3 Vybavení kobek 

4.3.1 Výkonové vypínače 

V dnešní době je elektrická síť komplexní a rozmanitý systém plný odboček, uzlů a větví. Proto 

se z důvodu eliminace poruchových stavů a zejména zkratů do systému implementují výkonové 

vypínače. Výkonové vypínače mají schopnost spínat všechny druhy zátěže, ale slouží především k 

vypínaní poruch, nejčastěji zkratů. Pří eliminaci zkratů je jedna z nejdůležitějších vlastností rychlost 

reakce na poruchový stav. Pokud vypínač nezareaguje dostatečně rychle, nebo selže, zkrat v elektrickém 

obvodě způsobí škody na zařízení, v horším případě na životech. Základní rozdělení vypínačů : [11] 

 Velikost napětí (Napětí, se kterým pracuje) 

 Jmenovitého proudu (Jedná se o proud, který musí vypínač trvale vydržet) 

 Vypínacího proudu (Nejvyšší proud, který je vypínač schopný vypnout) 

Dalším možným druhem rozdělení je členění podle principu zhášení oblouku, respektive podle 

typu zhášecího média. Zhášení může být realizováno : [11] 

 V oleji 

 Ve vzduchu 

 Ve vakuu 

 V plynu SF6 

 V magnetickém poli 

 

 Obr. 4.12 Plynový vypínač 
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V posledních letech probíhá snaha o unifikaci různých typů vypínačů pro dané aplikace. Pro 

VN použití se v minulosti používaly plynové vypínače, které jsou v současné době vytlačovány 

vakuovými vypínači. Při své odborné praxi jsem pracoval s vakuovými vypínači VD4 od firmy ABB. 

Vypínač VD4 

Vakuové vypínače VD4 od firmy ABB spojují nové technologie při návrhu a konstrukci 

vakuových zhášedel. Zalití zhášedel do pryskyřice má své značné výhody. Zvyšuje pevnost pólu 

vypínače, chrání zhášedlo proti rázům a usazování prachu a vlhkosti. Samotné zhášedlo nahrazuje 

zhášecí komoru a jsou v něm uloženy kontakty. [6] 

 

Princip vypínání oblouku 

Vypínání elektrického oblouku ve vakuu je velmi praktické, protože nepotřebuje izolační ani 

zhášecí médium. Vakuum totiž neobsahuje ionizovatelný materiál. Pří vzniku oblouku se kontakty 

oddělí, oblouk je přítomen až do průchodu přirozenou nulou. V tomto okamžiku vede rychlé snížení 

hustoty zatížení a rychlá kondenzace kovových par k velmi rychlému obnovení dielektrických 

vlastností. Vakuové zhášedlo proto obnoví izolační schopnost a schopnost snášet přechodné zotavené 

napětí a definitivně zháší oblouk. Jelikož má vakuum jakožto zhášecí médium velmi vysokou 

dielektrickou pevnost i pří velmi malých vzdálenostech, je zaručené, že vypnutí obvodu při rozpojení 

kontaktů nastane v řádech milisekund, ještě před průchodem proudu přirozenou nulou. [6] 

 Obr. 4.13 Vakuový vypínač 
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4.3.2 Relion REF615 

Ochrana je zařízení, které má za úkol chránit a kontrolovat energetický systém. Jeho základním 

úkolem je porovnávat skutečnou a nastavenou hodnotu a rozlišovat poruchové stavy. Pro chránění, 

ovládání měření a monitorování energetických systémů existuje celá řada digitálních ochran. 

Instalovaná ochrana, která byla použita, je z řady RELION přesněji REF615 od firmy ABB. [8] 

Tato ochrana patří mezi skupinu IED (Inteligentní elektronické zařízení) a je specificky určená 

pro chránění, ovládání, měření monitorování vývodu v rozvodnách energetických společností a v 

energetických systémech průmyslových podniků. Charakteristickými vlastnostmi výrobku jsou jejich 

kompaktní provedení a výsuvné řešení. [8] 

Ochranné funkce 

 IED REF 615 nabízí celou řadu ochranných funkcí. Standardní konfiguraci signálů je 

možné upravit prostřednictvím grafické signálové matice, nebo doplňkovou grafickou aplikační funkcí 

nástroje PCM600. Aplikační konfigurační funkce nástroje PCM600 kromě toho podporují i tvorbu 

vícevrstvých logických funkcí, které využívají různé logické prvky včetně časových členů a klopných 

obvodů. Kombinací ochranných funkcí a funkčních logických bloků je možné konfiguraci inteligentních 

elektronických zařízení přizpůsobit uživatelsky specifickým aplikačním požadavkům. Mezi její 

ochranné funkce patří: [8] 

 Napěťové ochrany 

 Nadproudové ochrany 

 Záblesková ochrana 

 Ochrana proti nesymetrii  

 Ochrana proti tepelnému přetížení 

 Ochrana při selhání vypínače 

 a další 

 Obr. 4.14 Relion REF615 
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4.3.3 Revitalizace kobek N6 a N9 

Při provádění návrhu rekonstrukce kobek je nutno mezi sebou vyvážit navrhované technické 

řešení a investici provozovatele. Při dožívajícím zařízení je většinou toto nahrazováno stejným nebo 

modernějším typem. Nové typy instalovaných zařízení skýtají možnosti, které lze s velkým úspěchem 

využít pro rozšíření efektivity jištěni. V rámci rekonstrukce byl zadavateli zakázky poskytnut návrh 

postupné revitalizace kobek N6, N9, N11 a N12 hlavní rozvodny. 

 

 

V průběhu mé odborné praxe jsem se podílel na převybavení kobek N6 a N9. Revitalizace těchto 

kobek byla zvolena jako primární, jelikož tyto kobky slouží jako přívodní pro halu M1 a objekt 132 

stará část. Výbavou obou kobek byl plynový vypínač, mechanické ovládání, přípojnice, izolátory a 

odpojovač. Vypínač byl nahrazen vakuovým VD4 od firmy ABB. Celkové mechanické ovládání bylo 

nahrazeno elektrickým a to z ochrany REF 615 taktéž od stejné firmy. Základní popis a funkci 

výkonových vypínačů a ochran jsem samostatně popsal v kapitole 4.3. Práce dále zahrnovala montáž 

součtových transformátorů proudu KOLMA 06 D1 s jistícím a zkušebním vinutím pro snadnější 

indikaci zemních spojení v jednotlivých větvích závodu, přístrojových transformátorů proudu a 

přístrojových vložek. Odpojovače bylo doporučeno vyměnit vzhledem k jejich stavu a způsobu 

ovládání. Výměnu odpojovačů bude investor provádět až jako další krok z důvodu omezených 

prostředků na investice. 

 

  

 Obr. 4.15 Kobka před a po revitalizaci 
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4.4 Elektrické sítě 

Elektrický silový rozvod energie představuje soubor vodivých cest od zdroje až k 

jednotlivým spotřebičům. Tuto cestu netvoří pouze vodiče, ale taktéž uzly, které obsahují různá měřicí, 

jisticí, spínací a signalizační funkce. Konkrétní konfigurace sítě je závislá na velikosti, počtu a umístění 

zdrojů a na počtu a umístění důležitých spotřebičů. Zejména rozvod v průmyslových závodech bývá 

realizován  jako okružní a provozován jako paprskový. [1] 

Paprskové sítě 

V paprskových sítích, vedení vycházejí z napájecího místa (transformovny nebo spínací stanice) 

a zásobují jednotlivé odběry. Každý vývod je samostatný a nelze je vzájemně spojovat. Tento způsob 

rozvodu je obvykle nejlevnější, avšak jistota zásobování je nejmenší. Přerušení dodávky může trvat 

několik hodin. Paprsková síť se obvykle používá v obcích, v malých městech i v průmyslu. [1] 

 

Okružní sítě 

Síť okružní tvoří jednotlivé paprsky nebo polosmyčky, které jsou vedeny tak, aby se daly 

sepnout do uzavřených smyček. Síť je možno provozovat rozepnutou nebo sepnutou a v obvyklých 

provozních stavech se tedy jedná o sítě paprskové. Při poruše vedení lze však postižený obvod přepnout 

na vývod sousední a to buď ručně, nebo automaticky. Sítě okružní jsou dražší než paprskové, protože je 

pro vzájemné spojení zapotřebí větších délek vedení. Použití tohoto typu sítě je časté v průmyslových 

provozech, kde je třeba zajistit provozuschopnost továrny i při výpadku jednoho z okruhů.  [1] 

 

 

 

   Obr. 4.16 Paprskový rozvod [10] 

 Obr. 4.17 Okružní rozvod [10] 
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Mřížové sítě 

Klasické mřížové sítě se zpravidla používají ve větších městech, kde je několik transformoven 

napájených nejméně dvěma, lépe třemi až pěti napáječi vn. Při poruše některého napáječe vn je vyšší 

spolehlivost zásobování odběratelů než v ostatních typech sítí. Tento typ sítě je velmi nákladný za cenu 

nejvyšší provozní spolehlivosti. Používá se ve větších městech. [1] 

4.4.1 Posílení a okruhování přívodu elektrické energie 

Z odběrového diagramu poskytnutého zákazníkem je vidět, že plánovaný odběr sítě 

(vnitropodnikový) je 9,1 MW, kde rezervovaná kapacita u ČEZ Distribuce, a. s., je 10,26 MW. 

  

 Celkový odběr podniku se pohybuje mezi 7 až 8 MW. Zadavatel do budoucna počítá 

z rozšiřováním závodu. K tomu se váže nutnost zvýšení spotřeby elektrické energie, kde výhled 

společnosti je až 15 MW do 2 let. Proto bylo doporučeno posílení přívodu 22 kV z rozvodny ČEZ 

Distribuce, a. s,. za účelem zvýšení rezervované kapacity a zachování chodu při možné poruše jednoho 

z přívodních kabelů. 

Z majetkoprávních vztahů a platné legislativy, zejména zákona 458/2000 Sb. Energetický 

zákon, v platném znění a vyhlášky 16/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační 

soustavě, vyplývá, že pokud chce podnik posílit přívod, je nutné požádat přímo ČEZ Distribuce, a. s., o 

stanovení technických předpokladů pro připojení, doplatit rozdíl mezi stávajícím rezervovaným 

příkonem a příkonem požadovaným.  

 Obr. 4.18 Mřížový rozvod [10] 

 Obr. 4.19 Spotřeba energie podniku  
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Z toho vyplývá, že připojení nového kabelu do rezervní kobky N3 přináší značné investiční 

náklady. Výdaje by zahrnovaly připojení nového kabelu a rekonstrukci celé kobky v rozvodně ČEZu. 

Z toho důvodu byl tento návrh posílení přívodu zamítnut. 

Stávající hlavní přívod je proveden kabelem 22-ANKOYPV 3x240, jehož přenosová schopnost 

s ohledem na uspořádání rozvodny 110/22 kV, odkud je kabel napojen, neumožňuje přenést výkon 

vyšší, než je současný rezervovaný příkon – 10,26 MW. Z tohoto důvodu bude muset provozovatel 

distribuční sítě ČEZ Distribuce, a. s., provést rekonstrukci kobek ve své rozvodně 110/22 kV a po 

uzavření smluv a dohod bude nutno provést posílení přívodního vedení – linky VN č. 230 do kobky N2. 

Dle posledních jednání bude přívod proveden dvěma paralelními kabely 22-AXEKVCEY 3x1x240/25. 

Toto technické provedení obsahuje i rezervu pro další navyšování výkonu. 

V době zpracování této bakalářské práce probíhala vstupní jednání s ČEZ Distribuce, a. s., a 

technické řešení nebylo zřejmé, proto tato bakalářská práce neobsahuje část napájecích vedení ČEZ 

Distribuce, a. s. 

Okruhování přívodu 

Zapojení rozvodu silové části elektrické energie je navrženo jako okružní. Zapojení přívodu 

v rozvodně M2 objektu 127 a M3 objektu 146 je realizováno pouze z podružných rozvoden, jak je 

zřetelné na Obr. 4.9. Závod do budoucna počítá s ponecháním hlavní rozvodny jako kobkové - nová část 

objekt 132. Podružné rozvodny mají být nahrazeny kompaktními rozváděči s cílem minimalizace 

údržby, zvýšení spolehlivosti a odstranění možnosti dotyku živých částí  VN v jednotlivých rozvodnách.  

Bylo tedy doporučeno změnit zapojení tak, aby každý z rozváděčů VN v halách měl dva 

přívody, z čehož jeden je vždy z hlavní rozvodny. Toto je možné změnou trasy kabelu vedoucího 

z rozvodny M3 objekt 146 do rozvodny  M1 objektu č. 142 – odpojení kabelu z objektu 142, 

naspojkování kabelu a vytvoření kabelové trasy do vstupní rozvodny objektu č. 132 kobky N12. 

 Dále pak pokládkou nového kabelového vedení z objektu č. 132 vstupní rozvodna kobka N12 

do rozvodny M2, objekt č. 127, pole č. 3 včetně kabelové trasy. 

 Porucha N8 – Objekt 142 lze napájet přes N9 nebo přes M3  

 Porucha N6 – Objekt 132 lze napájet přes N7 nebo přes N11 

 Porucha N12 – Objekt M3 lze napájet přes N12  

 Porucha N11 – M2 lze napájet přes M1 a objekt 132 

 Obr. 4.20 Nové navrhované zapojení areálu 
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4.4.2 Posílení přívodu haly M2 

V podružné rozvodně M2 objektu 127 zákazník požadoval posílení přívodu. Jak jsem již zmínil 

výše, do budoucna se počítá s náhradou všech podružných rozvoden za kompaktní rozváděče, jedná se 

pouze o dočasné řešení. Momentální posílení přívodu pro halu M2 objekt 127, je možné řešit náhradou 

poddimenzovaného odpínače BAJ 22/402 s pojistkou XJ25 - 100A v rozvodně vstupní trafostanice – 

objekt 132 stará část a to vypínačem VD4 (pouze vypínací prvek bez ochrany). Jištění kabelu bude 

provedeno nadřazenou ochranou REF615 v již rekonstruované kobce N6. Rovněž toto řešení bych 

doporučoval v rozvodně M1 objekt 142 kobka č. 2. Zde by bylo jištění provedeno nadřazenou ochranou 

REF615 v kobce N9.  Po demontáži rozvoden by nové vypínače VD4 byly umístěny do hlavní rozvodny. 
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5 Uplatněné a chybějící znalosti a dovednosti 

Při zpracování práce jsem nejvíce teoretických znalostí načerpal z předmětu elektrické přístroje, 

elektrické stroje a přenos a rozvod elektrické energie. Vybavení rekonstruovaných kobkových rozvoden 

na kterých jsem se podílel, je převážně z odvětví elektrických přístrojů. Mezi výbavu patří výkonové 

vypínače, odpojovače, pojistkové odpínače, měřicí transformátory, součtové měniče. Samotný rozvod 

elektrické energie v závodu je spíše z odvětví předmětu přenosu a rozvodu elektrické energie.  

Z elektrických přístrojů jsem zde využil znalost problematiky zhášení elektrického oblouku. 

Jednalo se o náhradu plynových výkonových vypínačů za vakuové a teorii o zakázaných manipulacích 

vzhledem k typu přístrojů. 

Z předmětu přenos a rozvod elektrické energie jsem využil především vědomostí o elektrických 

sítích a teorii zkratů. V práci jsem naznačil základní rozdělení a výhody elektrických sítí, které jsem 

dále přímo aplikoval. Tento předmět mi dále poskytl dobré teoretické základy řešení zkratových poměrů. 

Své znalosti jsem v průběhu práce dále rozšířil a to především díky souboru norem ČSN EN 60909. 

Mezi chybějící základy, které jsem si musel samostatně doplnit při zpracování závěrečné práce, 

je znalost elektrických stanic a teorie ochran. Nutno dále podotknout, že tato problematika je probírána 

v navazujícím magisterském studiu v předmětech elektrické stanice a ochrana a automatika v rozvodu.  

Za největší nedostatek považuji svou neznalost AutoCADu nebo EPLANu, který není náplní 

žádného předmětu mého studijního oboru, ačkoli velké množství zaměstnavatelů právě znalost těchto 

programů požaduje. 
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6 Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její 

zhodnocení 

Při působení na odborné praxi bylo mým hlavním úkolem zpracovat studii průmyslového 

podniku. Podílel jsem se jak na návrhu, tak realizaci zakázky. Zákazník si vyžádal studii svého VN 

rozvodu po halách, kde firma Q-ELEKTRIK, a. s., poskytla možnosti ke zlepšení. Zpracoval jsem 

možné technické inovace. Jednotlivé návrhy ke zdokonalení jsem uvedl v kapitole 4. Zlepšení vycházelo 

přímo z materiálů, které mi byly poskytnuty ke studiu konzultantem ve firmě. Samotná realizace je 

předmětem další domluvy s klientem a záleží především na množství uvolněných finančních prostředků.  

Financování realizace zakázky proběhla během mého působení na odborné praxi. Podílel jsem 

se na rekonstrukci kobky N6 a N9 v hlavní rozvodně. Zde jsem pomáhal s demontáží vybavení kobek a 

následnou montáží nového vybavení. Podrobnou realizaci rekonstrukce jsem popsal v kapitole 4.3.3 

Odborná praxe ve společnosti Q-ELEKTRIK, a. s., pro mě byla prospěšná z více důvodů. 

Jedním je rozšíření teoretických základů nabytých ve škole, ale především možnost je reálně aplikovat 

na problém. Dalším důvodem je možnost podílet se na montážích a tím pádem navštívit elektrické 

stanice různých konstrukcí. Zde jsem viděl, jaké jsou postupy při manipulací a práci na VN zařízeních. 

Bakalářskou práci formou praxe mohu v konečném důsledku jenom doporučit. Teoretické 

znalosti nabyté při studiu jsou neúplné, pokud je neumíme použít v praktických aplikacích. Přenesení 

projektu na papíře ke hmatatelnému výsledku není pouze věc technická, ale taktéž právní a normativní. 

Jakožto praktikant jsem viděl, jak probíhá projekční činnost, řízení zakázek a podílel se na jejich 

realizaci. Tyto cenné zkušenosti získané praxí budu schopen aplikovat v budoucnu. 
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Přílohy na CD 

Přílohy jsou dostupné na přiloženém CD 


