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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zabývá rozborem elektrických vedení. První část se zabývá různými druhy 

vedení, rozdělení dle způsobu používání a možnostem zapojení, dále pak materiálům, ze kterých mohou 

být vodiče vyrobeny. V další části práce jsou zahrnuty základní poznatky o elektrických parametrech 

vedení, o konstrukci a využití stožárů venkovních vedení, na které dále navazuje část o izolátorech. 

V poslední části se tato práce zabývá návrhem elektrického vedení, který zahrnuje analýzu všech 

požadavků na dimenzování vedení, jejich ochranu vůči přetížením a zkratům. 
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Abstract 

 This bachelor’s thesis deals with electric lines analysis. The first part focuses on different types of 

lines, their division according to means of usage and ways of wiring and materials used for conductors. 

The next part involves basic knowledge about electrical parameters of lines, construction and the use of 

line mast, which is followed by the part about insulators. The final part of this thesis goes into the matter 

of electric line design and includes an analysis of all the requirements for line dimensioning and their 

protection against overload and faults. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

Symbol    Popis           Jednotka 

a     Vzdálenost mezi vodiči        [m] 

as     Střední vzdálenost mezi vodiči       [m] 

c     Měrná tepelná kapacita        [J
.
kg-1.

°C-1] 

d     Průměr vodiče          [m] 

fK     Maximální hodnota síly mezi dlouhými vodiči   [N
.
m-1] 

ip     Nárazový zkratový proud        [A] 

k     Přepočítávací koeficient proudového zatížení    [-] 

k1     Koeficient tvaru vodiče        [-] 

k2     Koeficient resp. uspořádaní vodičů a fáz. posun   [-] 

l     Délka vedení          [km] 

m     Hmotnost vodiče         [kg] 

nn     Nízké napětí          [-] 

r     Poloměr vodiče         [m] 

t     Počet provozních hod připoj. zařízení za rok    [h] 

ta     Doba trvání oblouku        [s] 

ttav     Doba trvání tavení         [s] 

tvyp     Doba vypnutí          [s] 

vn     Vysoké napětí          [-] 

vvn     Velmi vysoké napětí        [-] 

zvn     Zvlášť vysoké napětí        [-] 

A     Energie přenesena vedením za rok      [kWh] 

C     Kapacita           [F] 

Ck     Kapacita na kilometry délky       [F
.
km-1] 

G     Svodová vodivost         [S] 

FK     Celková síla v rozpětí délky vodiče l     [N] 

Idov     Dovolený proud         [A] 

Ič     Činný proud          [A] 

Ij     Jalový proud          [A] 
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INAB     Nabíjecí proud          [A] 

IN     Jmenovitý proud         [A] 

Itav     Tavný proud          [A] 

Ith     Ekvivalentní oteplovací zkratový proud     [A] 

Ivyp     Vypínací proud         [A] 

L     Indukčnost          [H] 

Lk     Indukčnost na kilometr délky       [H
.
km-1] 

K     Koeficient resp. teplotu vodiče před/po zkratu    [-] 

M     Vzájemná indukčnost        [H
.
km-1] 

M0     Ohybový moment         [Nm] 

Pi     Instalovaný výkon         [W] 

Pp     Výpočtové zatížení         [W] 

Q     Náboj vodiče          [C
.
m-1] 

R     Činný odpor          [Ω] 

RK     Odpor vedení na kilometr délky      [Ω
.
km-1] 

Rυ     Odpor při teplotě υ         [Ω] 

R20     Odpor při teplotě 20°C        [Ω] 

R0     Odpor při teplotě okolního prostředí     [Ω] 

S     Průřez vodiče          [mm2] 

Smin     Minimální průřez vodiče        [mm2] 

T     Tepelný odpor vodiče        [K
.
m

.
W-1] 

TK     Doba trvání zkratu         [s] 

UF     Fázové napětí          [V] 

U1F     Fázové napětí na začátku vedení      [V] 

U2F     Fázové napětí na konci vedení       [V] 

US     Sdružené napětí         [V] 

V     Objem vodiče          [m3] 

W0     Průřezový modul         [m3] 

Y     Admitance          [S] 

XL     Induktivní reaktance        [Ω] 

Z     Impedance          [Ω] 
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α     Teplotní součinitel odporu       [Ω
.
mm-2.

m-1] 

β     Součinitel náročnosti        [-] 

ε     Permitivita          [F.m-1] 

λ     Součinitel přestupu tepla        [W/m-2.
°C-1] 

ρ     Rezistivita          [K-1] 

σ     Namáhání v ohybu         [MPa] 

υ     Teplota           [°C] 

υdov     Dovolená hodnota oteplení jádra vodiče     [°C] 

υ0     Teplota okolního prostředí       [°C] 

υ20     Teplota  20°C         [°C] 

ω     Úhlová frekvence         [rad
.
s-1] 

ΔPs     Svodová ztráta          [W
.
km-1] 

ΔP     Výkonová ztráta         [W] 

ΔUF     Fázový úbytek napětí        [V] 

ΔUS     Sdružený úbytek napětí        [V] 

ΔUmax    Maximální úbytek napětí        [V] 
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1 Úvod 
Elektrického vedení slouží pro přenos elektrické energie od zdroje k místu spotřeby. Pro přenos 

můžeme využívat kabelové nebo venkovní vedení. Vedení můžeme rozdělit do dvou skupin 

a to do přenosové a distribuční soustavy. První zmíněná část má za úkol přenést energii z elektrárny 

do rozvodny a druhá přenést elektrickou energii ke koncovým odběratelům. Elektrické vedení přenáší 

střídavý proud, které má napětí o určité velikosti. To je třeba snížit na takovou hodnotu, kterou potřebuje 

odběratel v místě spotřeby, čehož docílíme pomocí transformátorů. Například transformací na nízké 

napětí 230V a 400 V dochází v samotných podnicích, obcích a městských čtvrtích.[1] 

Do našich domácností tak přichází elektrický proud nízkého napětí, který rozsvítí žárovku nebo pohání 

elektromotor našeho vysavače.[6] [2] 

Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou elektrických vedení a to na napěťové hladině 

od nízkého napětí (do 1 kV sdružených) až po zvláště vysoké napětí (nad 400 kV sdružených), které se 

využívá nejen v České republice. Dálkový přenos energie, zajišťuje soustava vedení velmi vysokého 

napětí do 400 kV, která u nás čítá přes 3000 km linek a 2000 km linek do napěťové hladiny 220 kV. K 

tomuto množství linek musíme připočítat i distribuční soustavu, z čehož nám vyplývá, že pojem 

elektrické vedení v sobě ukrývá mnoho.[6] 

Pro řešení elektrických vedení musíme znát, mnoho parametrů. Nejdůležitější jsou materiály, ze 

kterých se vodiče vyrábějí a které musí být navrhovány na určitý průřez, který zajišťuje základní 

podmínky vedení, a to je bezpečnost a spolehlivost. Z toho vyplývá, že při řešení problematiky budeme 

muset brát ohled na tyto podmínky, ze kterých se poté odvíjí spousta dalších kroků, které zahrnují 

konstrukce soustav. Jedním z nejviditelnějších a nejdůležitějších častí je elektrický stožár, který musí 

denně odolávat různým vlivům, například dešti nebo námraze, ale můžeme zde zahrnout třeba i vibrace 

nebo oteplení. Z těchto důvodů se část práce zaměří na druhy stožárů a jejich využití v jednotlivých 

napěťových hladinách, které denně vídáme, a objasnil, co znamená například stožár typu „kočka“. Dále 

budou zmíněny vlastnosti jednotlivých typů izolátorů, které jsou při řešení elektrických vedení také 

důležité. [5] 

Jelikož elektrické vedení je nedílnou součástí každého elektrického zařízení, je nutné dbát na 

zásady při navrhování, které jsou obsáhlé a často protichůdné. Při řešení jsme nuceni dodržovat 

bezpečnostní a provozuschopné pokyny, které obsahují, dovolené oteplení vodičů, mechanickou 

pevnost nebo účinky vůči zkratovým proudům. Těchto podmínek je mnohem víc, ale důležitým faktem 

je, že správně navržené vedení musí být hospodárné a mělo by splňovat i určitý stupeň ekonomičnosti. 

Z toho vyplývá, že při dimenzování je důležité se zabývat několika hledisky, která rozhodují 

o tom, zda- li je silový vodič schopen správně pracovat v daných provozních podmínkách.[3] 

Jednou z klíčových úloh provozovatelů přenosových soustav po celém světě je dodržení kvality 

parametrů. Mezi garantované parametry elektrické energie v síti České republiky patří 

definovaná velikost napětí, frekvence, sinusový průběh napětí a symetrie mezi jednotlivými fázemi 

v třífázové soustavě. Při projektování rozvodného zařízení je třeba tyto skutečnosti zvažovat a podle 

nich správně určit řešení, tak aby navrhovaná zařízení nebyla předimenzována, ale také odpovídala 

požadavkům provozu. [4] 

Na tyto předpoklady bude brán ohled při řešení jednotlivých úloh. Každé elektrické vedení musíme 

chránit před nežádoucími účinky, a proto se nemalá část práce bude věnovat zařízením, které mají za 

úkol udržet přenosovou soustavu bezpečnou a spolehlivou každý den. 

  

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/4-1.htm
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1.1 Cíle 

 Cílem této bakalářské práce je seznámit se s problematikou elektrických vedení, se základními 

druhy, jejich použitím a objasnění jednotlivých pojmů, které jsou využívány v elektroenergetice. V další 

kapitole teoretické časti, se práce bude věnovat materiálům, typu venkovních vodičů, kabelů a jejich 

uspořádání. V závěrečné části bude tato práce zaměřena na konstrukce vedení, typy stožárů. 

Cílem praktické části je seznámení se se zásadami při navrhování vedení a možnosti jejich chránění. 

 

2 Základní pojmy 
 Na začátku teoretické části je důležité si vysvětlit pár pojmů, které budu používat i v dalších 

kapitolách. Jedná se o názvosloví, se kterým se můžeme setkat v elektroenergetice při řešení různých 

výpočetních úloh nebo při vysvětlování principu činnosti elektrických zařízení. 

 

2.1 Elektrizační soustava 

 Je vzájemně propojený soubor zařízení, který zahrnuje výrobny, přenos, transformaci, distribuci, 

ochranné a měřící zařízení, spotřebiče.[1] 

 

2.2 Elektrická síť 

 Soubor vzájemně propojených elektrických stanic a vedení pro přenos a rozvod elektrické energie. 

Podle jejich účelu dělíme sítě na přenosové, distribuční, které se starají o rozvod a průmyslové. [1] 

 

2.3 Transformovny a rozvodny 

 Transformovna je elektrická stanice, která obsahuje výkonové transformátory, které propojují dvě 

nebo více sítí s rozdílnými napětími. Umožňuje transformaci elektrické energie na jiné napětí. Důležitou 

součástí jsou rozvodny, které se starají o rozvod energie do sítě. [1]  

 

2.4 Elektrická stanice 

  Podle přesného označení můžeme elektrickou stanici vysvětlit jako, soubor staveb a zařízení 

v uzlech elektrizační soustavy, který umožňuje transformaci elektrické energie na jiné napětí a její 

rozvod, přeměnu střídavého proudu na proud jiného kmitočtu, nebo na proud stejnosměrný, toto zařízení 

nazýváme měnírna. Může také obsahovat zařízení, které slouží ke kompenzování jalové složky, které 

označujeme kompenzovna. [1] 

 

3 Základní rozdělení elektrických vedení 
 Do základního rozdělení musíme začlenit dva druhy vedení, jedná se kabelové nebo venkovní 

vedení. V případě kabelových vedení jsou kabely uloženy v zemi. Může být ale uložen i v drážce nebo 

na roštu, s takovým uložením se můžeme setkat v průmyslových halách nebo v domácnosti. [5]  

 Venkovní vedení je propojeno na stožárech, celou síť mezi sebou propojují transformátory 

a rozvodny. To znamená, že distribuční sítě se budují podle účelu, které závisí na technických a 

ekonomických podmínkách. [5] 
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3.1 Venkovní vedení 

 Venkovní vedení je energetické zařízení pro přenos elektrické energie, u kterého je ochrana před 

nebezpečným dotykem živých částí řešena umístěním do polohy ze které nemůže dojít ke střetnutí s 

živou částí. V praxi se tyto vedení používají tam, kde je zaručený dostatek místa a nepoužívají se v hustě 

zastavěných oblastech, jako jsou například větší města. Hlavní výhodou venkovních vedení jsou nižší 

náklady na výstavbu, provoz a údržbu zařízení než u kabelových vedení. Jednotlivá vedení rozdělujeme 

podle napěťové hladiny a způsobu využití. Můžeme si je rozdělit do tří části, jedná se o napěťové hladiny 

distribuční sítě, tedy sítě, které nám zajišťují rozvod elektrické energie pro odběratele. Nevýhodou 

distribučních sítí oproti sítím přenosovým (400 a 220 kV) je, že napěťová hladina je nižší, což 

znamená, že dochází k větším přenosovým ztrátám, z čeho vyplývá, že čím vyšší je napěťová 

hladina vedení, tím nižší proudy jím tečou, což pozitivně ovlivňuje množství přenosových ztrát. [5] 

 

 Vedení 110 kV - Slouží k přenosu velkých výkonů z transformační stanice 400/110 kV do místa kde 

se tato hodnota napětí může transformovat 110/22 kV. Toto vedení také může sloužit k zásobování 

velkoodběratelů. [8] Hlavní úkol je přenos na delší vzdálenosti a musí splňovat vyšší stupeň 

spolehlivosti dodávky. Jedná se o stupeň č. 1, což znamená, že dodávka musí být vždy zajištěna, kdy 

přerušení může způsobit ohrožení na životě nebo velké finanční škody.[9] 

 

Vedení 22 kV - Slouží k rozvodu elektrické energie do obcí a malých měst a k zásobování 

středoodběratelů. Přenášení energie probíhá na menší vzdálenosti. [8] Stupeň spolehlivosti je u těchto 

vedení menší, respektive stupeň č. 2, který může způsobit velké ekonomické škody bez ohrožení 

na životě. [9] 

 

Vedení 230/400 V - Toto vedení slouží k zásobování jednotlivých odběratelů elektrickou energií 

nízkého napětí. Vzdálenosti přenosu energie jsou kratší, protože mají omezenou schopnost přenosu. [8] 

Stupeň spolehlivosti dodávky je č. 3, který nám říká, že nemusí být pojištěn zvláštními opatřeními. [9] 

 

3.2 Kabelové vedení 

 Kabelová vedení se používají v místech s velkou hustotou zástavby a odběrů. Ve městech je 

uložena v zemi a z toho vyplývá, že kabelová vedení mají oproti venkovnímu vedení několikanásobně 

vyšší cenu a složitější údržbu. Jednou z výhod kabelového vedení je uložení v zemi, tedy v tomhle 

případě dodržujeme estetičnost, která patří mezi požadavky elektrického rozvodu. Stejně jako 

u venkovních vedení si tyto vedení můžeme rozdělit na tři okruhy a vysvětlit jejich výhody a nevýhody 

oproti venkovním vedení. [11] 

 

Kabelové vedení 110 kV - Využíváno málo kvůli velké technické náročnosti, složité výstavbě a ceně. 

Používá se pro zásobování velkých měst a průmyslových komplexů. V tomhle případě spíše využíváme 

venkovní vedení. [8] 

 

Kabelové vedení 22 kV - Vedení vn využívané k zásobování větších měst a obcí podobně jako 

u venkovních vedení. Kabelová síť vysokého napětí začíná vývodem z rozvodny vn nebo svodem 

z venkovního vedení a končí v koncové transformační stanici nebo vývodem na venkovní vedení. [8]  
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Kabelové vedení 230/400V – Jedná se o vedení nízkého napětí, a proto můžeme konstatovat, že jej 

využijeme k přenosu menších hodnot elektrické energie. [8] V praxi kabelová síť nízkého napětí začíná 

vývodem z transformační stanice 22/0,4 kV a končí v přípojkové skříni v místě odběru. Kabelová 

přípojka uložena v zemi je v dnešní době více používána především u rodinných domů. [8] 

 

4 Rozdělení vedení podle typu a druhu materiálu 
 Mezi základní vodivé materiály patří měď a hliník. Co se týče venkovního vedení, můžeme se 

setkat měděnými lany nebo dráty a hliníkovými nebo dokonce s železnými vodiči. Bohužel většina 

těchto materiálů má řadu nevýhod. Železo má nízkou elektrickou vodivost, hliník má malou 

mechanickou pevnost, měď má vysokou pořizovací cenu. V drtivé většině případu musíme tyto 

materiály kombinovat, abychom dosáhli požadovaných výsledků. [5] 

 

4.1 Venkovní vedení z holých vodičů  

 V praxi se pro vedení vysokého napětí využívá kombinované lano označené názvem AlFe. Z názvu 

je již patrné, že lano je složené ze dvou materiálů, z nichž jeden má dobré mechanické vlastnosti (Fe) a 

druhý zajišťuje dobré elektrické vlastnosti (Al). Fe označuje ocelové jádro, které zajišťuje dobrou 

mechanickou pevnost a brání deformaci hliníkové části a Al je hliníková část kterou nazýváme plášť 

potřebnou pro správnou elektrickou vodivost. [5] 

Obr. 4.1: Struktura složení AlFe6 lana.[5] 

 Na Obr. 4.1 vidíme takzvanou strukturu lana, kde si můžeme povšimnout, že v názvu se vyskytuje 

6, což znamená poměr průřezů pláště a duše lana, tedy že hliníkový plášť se skládá ze šesti vodičů. 

Většina výrobců udává podobné značení, avšak může se stát, že dodavatel či výrobce může mít vlastní 

značení, proto je dobré si dávat pozor při výběru lana.[5] Jeden z naších prodejců nese název EGE 

Trading, který se za zabývá prodejem lanových vodičů firmy FUX Miskolc, která pochází z Maďarska. 

[10] 

 I přes dobré vlastnosti holých vodičů jsou spíše trendem dnešní doby izolované vodiče, které mají 

mnoho výhod. [5] 

 

4.2 Venkovní vedení z izolovaných vodičů 

 Hlavní výhodou těchto vodičů je zmenšení poruch při provozu zařízení, což znamená, že mají lepší 

podmínky vůči spadlým větvím a zlepšenou odolnost proti atmosférických vlivům. Z těchto faktů si 

můžeme odvodit, že se můžeme vyvarovat jednomu z nejhorších případů poruchy, což je elektrický 

zkrat. Další předností je zvýšená izolační pevnost, která nám umožňuje zkrátit vzdálenosti mezi fázemi 

Hliníkový plášť 

Ocelová duše 
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nebo mezi fází a zemí. Zmenšení jednotlivých vzdáleností mají další příznivý jev a to jsou lepší 

elektrické vlastnosti, jako je například snížení úbytku napětí. [5] 

 Elektrovodné části vodičů se vyrábějí z hliníkové slitiny a jejich využití najedeme především 

v napěťové hladině 35 a 110 kV. Izolace je vyrobená ze zesítěného polyetylénu. Tento systém bez 

nosného lana můžeme nazvat čtyřvodičový anebo samonosný. I přes jeho široké využití byl později 

vytvořen systém, ve kterém ochranný vodič nahradil funkci nosného lana. Tento systém byl vyvinut ve 

Finsku a Francii, z čehož se odvíjí i název finský a francouzský systém, který můžeme vidět na  Obr. 4.2. 

[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jako první typ vodiče se na Obrázku 4.2 objevuje čtyřvodičový (samonosný) systém, který je 

používán v České republice, tento vodič je složený z hlinkového jádra a XLPE (zesítěný polyetylen) 

izolace žíly. Jako druhý je finský systém, který je složen ze tři fázových vodičů a z jednoho holého 

nosného PEN vodiče. Francouzský systém je jako třetí v pořadí a je podobný finskému, v tom 

rozdílu, že vodič je stejně jako ostatní, izolovaný. [11] 

 

4.3 Kabelové vedení 

 Dalším typem vedení, které zajišťuje dodávku elektrické energie, je kabelové vedení, které má na 

rozdíl od venkovního vedení zcela jiné požadavky na provoz. Hlavním rozdílem je konstrukce, která 

může být provedena buď jednožilově s vlastním kovovým obalem nebo vícežílově se společným 

kovovým pláštěm všech žil. Dalším důležitým rozdílem jsou technické parametry těchto silových 

vodičů, které mají vyšší kapacitu než venkovní vedení, z čehož vyplývá, že mají kapacitní charakter. 

Hlavní příčina je menší vzdálenost uspořádání vodičů a vyšší permitivita, oproti venkovním vedení mají 

zanedbatelnou indukčnost. [13] 

 Stejně jako u venkovních vedení rozlišujeme dva druhy nejpoužívanějších materiálů 

elektrovodných části a to jsou měď a hliník. I přes lepší vodivé vlastnosti mědi se častěji setkáme 

s hliníkovým jádrem, zejména u kabelového vedení 110 kV, hlavním důvodem je ekonomičnost. 

Elektrovodné jádro je většinou vyrobeno ze slaněných vodičů, které jsou uspořádány do jednotlivých 

bloků, což má za následek lepší mechanické vlastnosti při manipulaci s kabelem. [13]  

 Jako příklad bychom si mohli uvést rozdíly konstrukce mezi kabelem do 1 kV a kabelem 

do 110 kV, u kterých je již z názvu patrné, že se jedná o silové vodiče kabelových vedení nízkého napětí 

a vedení velmi vysokého napětí. Příklad konstrukce kabelu do 1kV můžeme vidět na Obr. 4.3. 

 

Obr. 4.2: Systémy izolovaných vedení. 
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Obr. 4.3: Řez silovým kabelem do 1 kV.[14] 

1. Holý, laněný měděný vodič. 

2. Izolace žil z polyvinylchloridu (PVC) 

3. Výplň z PVC (u jiných typů může být i ovinuto páskou) 

4. Vnější plášť z polyetylénu (PE) 

 

 Tento typ kabelu slouží zejména pro pevné uložení a je vhodný pro uložení v kabelovém kanálu, ve 

vnitřním prostředí. Další výhodou je i uložení ve vodě. V elektroenergetice je nejpoužívanější typ 

uložení v zemi, který tento parametr také splňuje. Všechny tyto podmínky jsou platné za předpokladu 

žádného pozdějšího poškození. Udávány teplotní rozsah, podle katalogu výrobce, je při pevném uložení 

-20°C až +70°C. [14]  

 Hlavní výhodou je lepší flexibilita při manipulaci. Na rozdíl od kabelů do 110 kV je vícežílový, kde 

si můžeme všimnout jednotlivých fází označeny černou, hnědou a šedou barvou a ochranným vodičem 

označený zelenožlutou barvou. Tento typ kabelu je v České republice distribuován společností allkabel 

s.r.o. [14]   

 Konstrukce kabelu do 110kV se zásadně liší a to zejména počtem žil, jelikož se pohybujeme 

v napěťové hladině velmi vysokého napětí, tak můžeme využívat jednožilový kabel, který můžeme vidět 

na Obr. 4.4. 

 
Obr. 4.4: Řez silovým kabelem do 110kV.[15] 

 Tento druh je hlavně vhodný pro trojfázovou soustavu 3x110 kV s přímo uzemněným uzlem 

značenou TT, pracující s kmitočtem 50 Hz. Z Obr. 4.4. můžeme vidět, že jádro může být vyrobeno 

z mědi nebo hliníku, obsahující několik polovodivých vodoblokujících pásek, které musí zabránit 

stoprocentnímu vniknutí vody. [15]  

 Jednou z nejdůležitějších částí kabelu je izolace, která musí splňovat určité nároky z důvodu 

bezpečnosti a životnosti. U kabelu do 110 kV je výhradně používaný zesítěný polyetylen s vnitřní 

a vnější polovodivou vrstvou označovaný XLPE. Základním požadavkem pro tuto izolaci je, že 
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jmenovitá tloušťka musí odpovídat trvalému elektrickému namáhání po dobu životnosti kabelu a 

současně musí vyhovovat požadavkům na elektrické zkoušky. [15]  

 Poslední zásadní částí kabelu je venkovní plášť, který vybíráme podle toho, jestli je kabel uložen 

v zemi, nebo se nachází v prostorech s přístupem vzduchu, což můžou být i kabelové tunely a rozvodny. 

V tomhle případě se musí použít plášť odolný vůči plamenu. Pro kabel uložen v zemi tato podmínka 

neplatí. Jeden ze standardních materiálů se označuje HDPE (polyetylen s vysokou hustotou) a má dobré 

mechanické vlastnosti. [15] 

 Jednotlivé typy vedení mají jednu společnou vlastnost, a to že výrobci jakéhokoliv kabelu musí 

dbát na takzvané dovolené hodnoty. V elektroenergetice potřebujeme vědět, kde daný typ můžeme 

použít, a proto je dobré si zjistit například průřez vodiče podle velikosti zkratových proudů, dovolené 

oteplení, způsob uložení a další. [15] V drtivé většině tyto údaje zjistíme z tabulek, které jsou uváděny 

u jednotlivých typů a kombinací vedení. Pokud si představíme, že tyto parametry již známe, musíme 

znát způsob zapojení dané sítě. Jednotlivé způsoby budou probrány v následující kapitole. 

 

5 Rozdělení vedení podle způsobu zapojení sítě 
 Jednotlivé elektrické sítě musíme správně zapojit v závislosti na spolehlivost a způsob využívání. 

Jednou z hlavních zásad při zapojení je místo, ve kterém se dané vedení vyskytuje a na jaké napěťové 

hladině bude provozováno. Jako první si uvedeme paprskovou síť. 

 

5.1 Paprsková síť 

 S tímto typem rozvodu se můžeme setkat u napětí 110 kV a 22 kV, a také pro 

napětí 400/230 V, v oblastech, kde není nutná velká spolehlivost dodávky elektrické energie. Jelikož 

nemáme jistotu, jak dlouho přerušení dodávky může trvat, využíváme paprskové sítě nízkého napětí 

jen v malých obcích, kde by dlouhodobý výpadek nezpůsobil velké škody. Jedná se tedy o 3. stupeň 

zajištěnosti. [8] Výhodou je jednoduchá konstrukce, snadná údržba a hledání poruch. Nevýhodou je, že 

nemá náhradní zdroj energie. Výpadek kteréhokoliv prvku má za následek výpadek napájení jednoho 

nebo více odběrných míst. Tato síť je vyobrazena na Obr. 5.1. [16] 

 

 
 

Obr. 5.1: Paprsková síť. 
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5.2 Průběžná síť 

 Dalším typem je průběžná síť, která je na Obr. 5.2. Výhodou oproti paprskové síti je 

přehlednost, jelikož obsahuje méně kabelů. Nevýhodou je, že vzhledem ke své konfiguraci musí mít 

větší průřezy vodičů. Použití je obdobné jako u paprskové sítě. [16] 

 
Obr. 5.2: Průběžná síť. 

5.3 Okružní síť 

 Hlavním rozdílem tohoto typu je jeho použití, které můžeme zakomponovat do oblasti nízkého a 

vysokého napětí. Mají větší spolehlivost dodávky elektrické energie, protože každé odběrné místo má 

napájení ze dvou stran. U většiny sítí tento typ provozujeme jako rozpojený a při poruše některého 

vodiče lze provést příslušné manipulace. Nevýhodou je, že tento druh sítě je dražší na výstavbu. Již 

podle Obr. 5.3 můžeme říci, že se používají především k okružnímu napájení větších měst, jejich okolí 

a také k napájení větších obcí. [16] 

 
Obr. 5.3: Okružní síť. 

5.4 Mřížová síť 

 Posledním a jedním z nenáročnějších sítí na provoz je mřížová síť vyobrazena na Obr. 5.4. 

Vyžaduje nejméně dva napáječe a jednotlivá vedení se stýkají v uzlech, které v praxi tvoří pojistkové 
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skříně nebo rozvodnice. Při zkratu je pojistkami odpojena příslušná větev, ale uzel je stále napájen 

z ostatních větví, díky čemuž je zaručena vysoká spolehlivost dodávky elektrické energie a lepší využití 

transformátorů a vedení. S tímhle typem se běžně setkáme v sítí nízkého napětí ve větších městech 

s velkou hustotou zástavby.[8] 

 
Obr. 5.4: Mřížová síť. 

 Z jednotlivých obrázků je zcela jasné, že elektrické sítě můžeme rozdělit dle topologie do mnoha 

kombinací, které se nejen v České republice běžně používají pro jednotlivé druhy napájení. V závěru to 

znamená, že nás hlavně zajímá, v jaké situaci se nacházíme a jak důležitá je dodávka elektrické energie 

na daném místě. 

 Jelikož je rozhodující a zároveň nejdůležitější informací znalost vedení, je nutné znát takzvané 

parametry vedení. V podstatě se jedná o rozbor jednotlivých složek, které se ve vodiči vyskytují. 

 

6 Parametry vedení 
 Základní znalost elektrických parametrů vedení je velmi důležitá pro řešení jednotlivých jevů 

elektrických sítí. Tyto informace nám zajišťují správné dimenzování vedení, což znamená, že musíme 

například správně vybrat a nastavit ochranu, která bude eliminovat nežádoucí účinky při poruchách. 

Dále nám dává podklady pro výpočty vedení v ustáleném stavu a pro výpočty přechodných jevů v 

elektrizační soustavě. [21] 

 Prvky elektrických sítí reprezentujeme pomocí čtyř základních parametrů. Jsou to činný 

odpor R, indukčnost L, svodová vodivost G a kapacita C. V praxi se jedná hlavně o vedení, 

transformátory, reaktory, kompenzační kondenzátory a další [16] 

 Z hlediska parametrů můžeme sítě rozdělit do dvou skupin. Jako první je vedení s prostorově 

soustředěnými parametry, jedná se převážně o sítě nízkého napětí a vysokého napětí. Jsou to vlastně 

krátká vedení, u kterých bereme ohled na činný odpor a svodovou vodivost u sítí se stejnosměrným 

proudem. U soustav se střídavým proudem rozlišujeme všechny čtyři základní elektrické 

parametry, u kterých může dojít k dalšímu zjednodušení, na tři parametry (činný odpor, indukčnost, 

kapacita) nebo na dva parametry (činný odpor a indukčnost nebo činný odpor a kapacita). Toto 

zjednodušení lze respektovat na základě použité hladiny napětí a provedení elektrického vedení. [16] 

  Jako druhé rozlišujeme vedení s prostorově rozloženými parametry. Jedná se hlavně o vedení velmi 

vysokého napětí, takzvaná dlouhá vedení, u který musíme dbát na činný odpor, indukčnost a kapacitu. 
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Pokud pracujeme se jmenovitým napětím 400kV a vyšším u vedení zvlášť vysokého napětí, musíme 

tolerovat i svodovou vodivost. [17] 

 Elektrické vedení s jednotlivými parametry se dají charakterizovat pomocí modelu vedení, které je 

vyobrazeno na Obr. 6.1. 

 

Obr. 6.1: Jednofázový model vedení s jednotlivými parametry.[16] 

 Tento typ modelu představuje střídavé vedení vvn a zvn, jsou to dlouhá vedení, které přenáší velké 

výkony na vysoké vzdálenosti. Považují se za symetrická a řeší se jako jednofázové vedení z důvodu 

jednoduššího řešení, které pro větší jednoduchost můžeme nahradit dvojbranem. Jedná se o vedení, které 

je lineární, pasivní souměrný čtyřpól. [17] 

 Při jednotlivých výpočtech střídavých vedení vvn a zvn jsou brány v úvahu všechny čtyři 

parametry, které ve schématu můžeme nahradit na příčnou admitancí značenou Y a podélnou impedanci 

značenou Z. [17] 

 Podélnou impedanci tvoří činný odpor R a indukčnost L, kterou můžeme popsat vztahem: 

 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝜔 ∙ 𝐿 (6.1) 

 

 Kde reálnou složku tvoří činný odpor a imaginární část je tvořena kruhovou frekvencí a 

indukčností, ze kterých vyplývá, že se jedná o induktivní reaktanci XL, která ke popsána pomocí vztahu 

6.2. [17] 

 

𝑋L = 𝜔 ∙ 𝐿 (6.2) 

 

 Příčná admitance je tvořena svodovou vodivostí G a kapacitou vedení C, kterou lze popsat 

následujícím vztahem: [17] 

𝑌 = 𝐺 + 𝑗𝜔 ∙ 𝐶   (6.3) 

 

 

 Jelikož je nutné u těchto vedení respektovat všechny parametry je nutné si je postupně rozebrat. 
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6.1  Činný odpor 

 Činný odpor nebo také můžeme nazývat rezistance vedení, způsobuje ztráty činného výkonu a 

úbytky napětí na vedení. Je závislý na druhu vodivého materiálu a také pro něho platí, že je přímo 

úměrný rezistivitě a délce vodiče a zároveň nepřímo úměrný jmenovitému průřezu vodiče. Tato 

skutečnost je daná vztahem: [16] 

 

𝑅 = 𝜌 ∙
𝑙

𝑆
 (6.4) 

 

 Jelikož odpor je teplotně závislí tak platí, že s rostoucí teplotou roste odpor, z těchto důvodů se 

udává činný odpor při teplotě 20°C. Tuto závislost můžeme vyjádřit pomocí teplotního součinitele 

odporu α, který je pro každý materiál jiný. V našem případě si můžeme uvést dva nejpoužívanější 

materiály dle Tab. 6.1. [18] 

 

Tab. 6.1: Konstanty pro nejpoužívanější materiály. [18] 

Materiál vodiče 
Teplotní součinitel α 

 (K-1) 

Rezistivita ρ 

(Ω.mm-2.m-1) 

Měď 0,018 3,92.10-3 

Hliník 0,028 3,77.10-3 

 

 

 Vliv na teplotu má také povrchový jev, který nazýváme skinefekt, jehož velikost vychází z 

frekvenční závislosti odporu na daném kmitočtu. Princip je takový, že při vysoké frekvenci f 

střídavého, elektrického proudu dochází k vytlačování elektrického proudu na povrch vodiče, který dále 

může způsobit kroucení vodičů, lan, odchylky od průřezu a průhybu vedení. [16] 

 Jak bylo již řečeno, odpor je teplotně závislý. Může se ale stát, že nebudeme znát hodnotu 

odporu, a proto je nutné zjistit jeho hodnotu i při jiné teplotě než je 20°C. Tuto definici popisuje 

následující vztah: [18] 

 

𝑅ϑ = 𝑅20 ∙ (1 + 𝛼(𝜗 − 𝜗20)) (6.5) 

  

 V elektrických vedení se hodnota činného odporu udává vztažena na jednotku délky, v našem 

případě na kilometr, to z důvodu že v sítích se používají především lana a nikoli dráty. Tento odpor 

značíme RK a celkový odpor lana můžeme vypočíst dle následujícího vztahu: [16] 

 

 𝑅 = 𝑅K ∙ 𝑙 (6.6) 

 

6.2 Indukčnost 

 Dalším důležitým pojmem je indukčnost, která vyjadřuje vliv magnetického pole, které je 

vytvořena průchodem proudu vodičem. Magnetické pole působí na okolní vodiče i na vodič samotný, a 

proto vykazuje každé elektrické vedení indukčnost. [16] 
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 V elektroenergetice rozlišujeme dva druhy indukčnosti a to vlastní indukčnost, která je popsaná 

pomocí vztahu: [16] 

 

 𝐿 = 0,46 𝑙𝑜𝑔
2 ∙ 𝑙

𝑟
− 0,15 (6.7) 

 

 Nebo indukčností vzájemnou, kterou popisuje následující vztah: 

 

𝑀 = 0,46 𝑙𝑜𝑔
2 ∙ 𝑙

𝑎
− 0,2   (6.8) 

 

Jednoduché dvouvodičové vedení 

 Jedná se například o jednofázové vedení, u kterého předpokládáme, že proud, který teče jedním 

vodičem má stejnou velikost jako proud, který teče druhým vodičem, jenom s rozdílem opačné polarity. 

Pro tuto indukčnost platí vztah: [16] 

 

𝐿 = 0,46 𝑙𝑜𝑔
𝑎

𝑟
+ 0,05  (6.9) 

 

Jednoduché trojfázové vedení (symetrické) 

 Uvažujme uspořádaní jednotlivých vodičů do rovnostranného trojúhelníka, z čehož vychází, že 

vzájemná indukčnost M mezi vodiči je stejná. Jelikož zde uplatňujeme 1. Kirchhoffův zákon, kdy součet 

okamžitých hodnot proudu v uzlu je roven nule, můžeme říct, že výsledná indukčnost jednoho vodiče 

je stejná jako u jednoduchého dvouvodičového vedení, tedy platí vztah 6.9. [16] 

 

Jednoduché trojfázové vedení (nesymetrické) 

 Stejně jako u symetrického vedení zde platí Kirchhoffův zákon, ale jednotlivé vzájemné 

indukčnosti mezi vodiči nejsou stejné. Jako příklad si uvedeme výpočet indukčnosti první fáze dle 

vztahu: [16] 

𝐿1 = 0,46 𝑙𝑜𝑔
√𝑎12∙𝑎13

𝑟
+ 0,05  (6.10) 

 

 Výsledné vztahy pro zbylé dvě fáze jsou podobné, jen s tím rozdílem, že u indukčnosti druhé fáze 

používáme a12 a23 a pro druhou fázi budou použity vzdálenosti a13 a23. Z této skutečnosti vyplývá, že 

každý vodič má jinou velikost indukčnosti, kdy se využívá takzvané transpozice neboli 

zákrutu, využívající vedení vvn a zvn, kterým dosáhneme přibližně stejné velikosti indukčností 

v jednotlivých vodičích. Jeden zákrut se provádí do 200 km délky vedení. [16] 

 V praxi většinou vyjadřujeme střední hodnotu indukčnosti, kterou můžeme vyjádřit vztahem: 

 

𝐿stř =
𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3

3
= 0,46𝑙𝑜𝑔

√𝑎12∙𝑎13∙
3 𝑎23∙

𝑟
+ 0,05 = 0,46𝑙𝑜𝑔

𝑎s

𝑟
+ 0,05   (6.11) 

 

 Jednotlivé vztahy platí převážně pro výpočet indukčnosti venkovních vedení. Pro kabelové vedení 

s pancířem nebo stíněním platí složitější vztahy. Pro plastové trojfázové kabely můžeme použít vztah 

6.11. [16] 
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 Indukčnost vedení je závislá hlavně na vzdálenosti mezi vodiči a napěťové hladině, díky čemuž 

můžeme určit přibližnou hodnotu indukčnosti, ze které lze odvodit i induktivní reaktanci. [16] 

 

6.3 Kapacita 

 Stejně jako u indukčnosti se kolem vodiče vytváří elektrické pole, z čehož vyplývá, že kapacitou 

můžeme vyjádřit zpětný vliv elektrického pole působeného v prostoru vedení napětím mezi vodiči na 

dané vedení. Základní vztah, ze kterého se vyplývá pro odvození kapacity vedení: [16]  

 

𝑈 =
𝑄

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝜀
 𝑙𝑛

𝜌0

𝜌
 (6.12) 

 

Jednoduché dvouvodičové vedení 

 Předpokládejme, že máme dva vodiče, které od sebe mají vzdálenost d, každý vodič má  

poloměr r. Vodiče mají stejnou velikost náboje jen s tím rozdílem, že druhý vodič má náboj s opačnou 

polaritou. Pro toto vedení platí následující vztah: [16] 

 

𝐶 =
𝑙

36 𝑙𝑛
𝑑
𝑟

  (6.13) 

 

 Pro kapacitu jednoho vodiče platí: 

 

𝐶 =
𝑙

18 𝑙𝑛
𝑑
𝑟

  (6.14) 

 

Jednoduché dvouvodičové vedení s uvažováním vlivu země 

 Pro určení kapacit mezi vodičem a zemí se využívá metody zrcadlení, kdy vyjadřujeme zemi jako 

další elektrodu s nulovým potenciálem, tuto metodu vyjadřuje Obr. 6.3, ve kterém nám d vyjadřuje 

vzdálenost mezi vodiči, D je vzdálenost vodiče a jeho obrazu, h vyjadřuje vzdálenost vodiče vůči zemi. 

[16] 

 

 

 Obr. 6.3: Princip zrcadlení. [16] 

 

  

h

2 

h

2 
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 Z obrázku 6.3 vychází následující rovnice pro kapacitu jedné fáze: 

 

𝐶 =
𝑙

18 ln
𝑑 ∙ 2 ∙ ℎ

𝑟 ∙ 𝐷

  (6.15) 

 

Jednoduché trojfázové vedení (nesymetrické) 

 Stejně jako u indukčnosti si můžeme uvést přibližnou velikost první fáze v nesymetrickém 

vedení, kdy jednotlivé vzdálenosti mezi vodiči budeme označovat dxy. Kapacitu první fáze vyjadřuje 

následující vztah: [16] 

 

𝐶1 =
𝑙

18 ln
√𝑑12 ∙ 𝑑13

𝑟

  
(6.16) 

 

 Výsledné vztahy pro zbylé dvě fáze jsou podobné, jen s rozdílem, že pod odmocninou u kapacity 

druhé fáze využíváme délky mezi vodiči d12 d23 a pro druhou fázi budou použity vzdálenosti d13 d23. 

Jelikož kapacita každé fáze je rozdílná, musíme pro výsledný vztah vyjádřit střední hodnotu kapacity 

dle vztahu: [16] 

 

𝐶𝑠𝑡ř =
𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3

3
=

𝑙

18 ln
√𝑑12 ∙ 𝑑13 ∙ 𝑑23
3

𝑟

=
𝑙

18 ln
𝑑𝑠
𝑟

  
(6.17) 

 

 Jednoduché trojfázové vedení s uvažováním vlivu země 

 U tohoto typu vedení je postup obdobný jako u vedení bez uvažování vlivu země, s tím  

rozdílem, že musíme znát velikosti jednotlivých vzdáleností mezi vodičem a zemí, označované 

 h1, h2, h3. Dále je nutné znát vzdálenosti mezi vodiči a obrazy zrcadlení označované Dxy. Příklad 

vyobrazení parametrů můžeme vidět na Obr. 6.4. [16] 

 

Obr. 6.4: Princip zrcadlení v třífázové síti. [16] 

D12´ 

D13´ 

d12 

d23 

 

d13 

D23´ 
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Pro kapacitu první fáze platí: 

 

𝐶1 =
𝑙

18 ln
√𝑑12 ∙ 𝑑13 ∙ 2 ∙ ℎ1

𝑟 ∙ √𝐷12´ ∙ 𝐷13´

 
(6.18) 

 

 Analogicky platí vztah i pro druhou a třetí fázi. V praxi se nejvíce využívá střední hodnota kapacity 

v třífázové síti s uvažováním vlivu země dle následujícího vztahu: [16] 

 

𝐶𝑠𝑡ř =
𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3

3
=

𝑙

18 ln
√𝑑12 ∙ 𝑑13 ∙ 𝑑23
3 ∙ 2 ∙ √ℎ1 ∙ ℎ2 ∙ ℎ3

3

𝑟 ∙ √𝐷12´ ∙ 𝐷13´ ∙ 𝐷23´
3

=  
𝑙

18 ln
𝑑s ∙ 2 ∙ 𝑚

𝑟 ∙ 𝐷s

  
(6.19) 

 

 Kapacitu vodičů můžeme zjistit z informací, které nám poskytne výrobce, pokud tyto informace 

nemáme, tak musíme kapacitu změřit, respektive změřit nabíjecí proud, který protéká vodičem při 

nezatíženém stavu. Pokud známe nabíjecí proud, můžeme vycházet ze vztahu: [16] 

 

𝐶 =
𝐼NAB

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑙 ∙ 𝑈f ∙ 10−6
  (6.20) 

 

 Hodnoty změřené kapacity budou vždy větší, než kapacita vypočtená je to způsobné tím, že při 

výpočtu zanedbáváme vliv stožáru a dalších částí konstrukce elektrického vedení. [16] 

 

6.4 Svodová vodivost 

 Svod značen Gs je způsoben vodivostí izolátorů, proto vodivost závisí na hlavně na kvalitě 

izolátoru a na provozních a atmosférických podmínkách. Svod je jeden z parametrů, který způsobuje 

činné ztráty, a proto ho vyjadřujeme na kilometr délky a nazýváme svodová ztráta, kterou můžeme 

vyjádřit pomocí vztahu: [19] 

 

∆𝑃s = 3 ∙ 𝑈F
2 ∙ 𝐺S = 𝑈S

2 ∙ 𝐺S (6.21) 

 

 V praxi se můžeme setkat s pojmem svodový proud, který neprotéká keramických  

izolátorem, ale protéká na jeho povrchu a to z důvodu, že v průmyslových oblastech může být povrch 

značně znečištěn, čímž se stává v nepříznivých podmínkách vodivý. Z těchto důvodů je nutné izolátory 

čistit čehož můžeme dosáhnout dvěma způsoby a to bud přirozeným čištěním, což je deštěm a větrem 

anebo umělým, kdy je nutné využít lidskou sílu. [19] 

 Jelikož už známe, s jakým typem sítě se můžeme setkat, jaké typy vodičů a jejich materiály použít 

a v neposlední řadě jak vodič funguje z pohledu jeho elektrických parametrů, tak je důležité se věnovat 

samotné síti a její nejdůležitější a nejviditelnější části a to je její konstrukce respektive elektrický 

stožár, který si probereme v následující kapitole. 
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7 Stožáry pro venkovní vedení 
 Jedním ze základních konstrukčních prvků elektrického vedení je stožár, který nese vodiče. Stejně 

jako ostatní parametry může stožár značně ovlivnit investiční a provozní náklady, které jsou kladeny na 

elektrickou síť, ovlivňuje spolehlivost, životnost vedení, pracnost výstavby a elektrické provozní 

parametry jako jsou indukčnost a kapacita. Tvar a rozměr stožáru závisí na napěťové hladině, druhu 

a počtu fázových vodičů a zemních lan. Dalšími parametry pro zvolení typu stožáru je profil terénu a 

nosnost půdy ale tím nejdůležitějším je zvolení výšky, která je určená uspořádáním fázových vodičů 

a zemních lan, jejich materiálem, průhybem vodičů, dovolenými vzdálenostmi vodičů od země, délkou 

a typem izolátorů. [21] 

 

7.1 Rozdělení stožárů podle účelu 

 Velké zastoupení mají u nás takzvané příhradové ocelové stožáry, tento typ stožáru využíváme 

u elektrických vedení provozováních na vyšších napěťových hladinách. Výkon, který je vedením 

přenášen a napěťová hladina určuje rozměry celého stožáru. Dalším rozhodujícím parametrem pro tento 

typ správná volba počtu vodičů, které je nutné použít na jednu fázi. [20]  

 Tyto stožáry jsou v České republice využívány na napěťové hladině 22 – 110 kV. Stožáry  

22 kV tvoří příhradová svařovaná konstrukce z válcovaných rovnoramenných úhelníků. Povrchová 

ochrana konstrukce je prováděna žárovým zinkováním nebo nátěrem. Výška se pohybuje v rozmezí  

12 až 24 m. Také jsou využívány pro napěťovou hladinu velmi vysokého napětí 220 – 400 kV. Stožáry 

pro vyšší napěťové hladiny, používá společnost ČEPS, jsou z oceli s povrchovou ochranou proti korozi 

(nátěr, pozinkování, Atmofix). Typ jednotlivých stožárů je dělen dle konkrétního použití a to na 

nosné, výztužné, rohové a odbočné. [22]  

 

Nosné stožáry 

 Musí zejména vydržet tíhu kombinovaných AlFe lan s armaturou včetně přídavného zatížení, která 

může vzniknout námrazou nebo větrem, který může na vodiče působit kolmým směrem, což u nich 

může vyvolat tlak [21], jejich výhodou je, že namáhání stožáru z boku se vyruší a stožár je namáhán 

svislou silou způsobenou pouze hmotností lana. Tyto typy stožárů v elektrizační soustavě převažují. [20] 

Jeden z nosných stožárů používaným v České republice je typ "kočka" s tzv. oknem uprostřed, který má 

vodiče uspořádány do trojúhelníku, který je vyobrazen na Obr. 7.1. 

 

 

Obr. 7.1: Nosný stožár typu kočka. [22] 
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Výztužné stožáry 

 Také můžeme nazývat kotevní. Musí se umisťovat na trase každých 3 – 5 km, u toto typu jsou 

vodiče připevněny pomocí kotevních závěsů, které jsou namáhaný tahem vodiče, z toho 

vyplývá, že tento typ musí vydržet stejné zatížení jako nosný stožár s tím, že k němu musíme připočíst 

sílu tahu vodiče. [21]  Díky této vlastnosti se může celé lano napínat a vodič přechází pod izolátory 

volněji bez mechanického namáhání. Hlavní výhodou je, že kotevní stožáry navíc omezují dopady 

mechanických poruch na vedení. V případě složitějšího terénu mohou na vedení převládat i tyto 

stožáry. [20] Typickým představitelem výztužného stožáru je u nás typ nazýván Donau, který můžeme 

vidět na Obr. 7.2. 

 

 

Obr. 7.2: Výztužný (kotevní) stožár typu Donau. [22] 

 

Rohové stožáry 

 Jelikož může na trase dojít ke zlomu trasy, je proto nutné použít takzvaný stožár rohový, který na 

rozdíl od nosného stožáru musí vydržet výslednici sil tahů vodičů podobným způsobem jako výztužný 

stožár, z tohoto faktu si můžeme odvodit nový pojem, nazývaný rohový výztužný stožár, který musí 

snést nejen svislé síly a síly větru, ale také výslednici sil tahů vodičů, stejně jako výztužný stožár je 

vodič připevněn pomocí kotevních závěsů. Příklad jednoho z používaných kotevních závěsů je 

vyobrazen na Obr. 7.1. [21] 

 

Obr. 7.3: Kotevní závěs.[21] 

Odbočné stožáry 

 Používá se tam, kde se z určité trasy musí vytvořit odbočka na jinou trasu, z těchto důvodů musí 

sníst výslednici tahu vodičů větší než u předchozích typů stožárů. Hlavní nevýhodou je složitější 

uspořádání vodičů v hlavě, čemuž také musí odpovídat konstrukční řešení konzol v hlavě. [21] 

 Dalšími typy jsou například křižovatkové nosné nebo výztužné, které se používají, pokud se vedení 

kříží s jiným vedením nebo komunikací, platí pro ně přísnější pravidla při dimenzování. Posledním 
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typem je takzvaný koncový stožár, který se umísťuje na konci trasy a musí snést největší tah vodičů, a 

proto je jeho výstavba značně masivní. [21] 

 

7.2 Materiál a provedení stožárů 

 Jako první je důležité si v stožár elektrického vedení popsat. Jedná se o soubor tří částí. Jsou to 

pata, dřík a hlava stožáru. Pata je spodní částí, která je spojena se zemí prostřednictvím betonového 

základu. Dřík, který také můžeme označovat, jako noha stožáru spojuje patu a hlavu stožáru. Většina 

stožárů má ještě tzv. konzoly neboli ramena, která slouží pro uchycení izolátorových závěsů 

jednotlivých vodičů (fází) elektrického vedení. Se zemí je stožár spojen prostřednictvím svého 

základního dílu. Nadzemní část základu stožáru tvoří čtyři betonové válce o průměru zhruba 0,5 m 

vysoké 0,5 m. Do každého z válců je ukotvena jedna základová noha stožáru. Vodič bývá propojen se 

stožárem pomocí izolátorového závěsu. U stožárů vvn a zvn si můžeme také všimnout zemnících  

lan,  které mají za úlohu chránit danou číst vedení před atmosférickým přepětím. [23] Celou konstrukci 

jedno ze stožáru můžeme vidět na Obrázku 7.4. 

 
Obr. 7.4: Jednotlivé části stožáru na příkladu konstrukce kočka. 

 Mezi základní konstrukční provedení stožárů patří rozdělení na takzvané jednodříkové nebo 
portálové. Jednodříkové stožáry mají zpravidla příhradovou čtyřbokou konstrukci a řadí se mezi ně i ty 

stožáry, jejichž vrcholy se rozvětví do okna nebo do velké konzole, kterou můžeme vidět na Obr. 7.1. 

Portálový stožár je složen ze dvou dříků, které spojuje dlouhý příčník, který představuje portál, pro 

představu takové konstrukce slouží Obr. 7.5. [20] 

 

 
Obr. 7.5: Portálový stožár. [21] 
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 Do skupiny portálových stožáru můžeme také zahrnout i kotvené stožáry, u kterých portál tvoří 

pohyblivou část a tím je kotevní lano. Tyto stožáry mají výhodu v menší spotřebě materiálu nutné na 

výstavbu oproti klasických stožárům. Nevýhodou jsou bohužel větší rozměry celého stožáru a náročnost 

výstavby. [20] 

 Z hlediska použitého materiálu můžeme stožáry dělit na dřevěné, betonové nebo ocelové. Vždy 

dimenzovány tak, aby vydržely namáhání a splňovaly bezpečnostní požadavky po celou dobu jejich 

životnosti. [21] 

 

Dřevěné stožáry 

 Jelikož je dřevo jedním ze základních dostupných materiálů, bývá pohotově k dispozici. Stožáry 

ze dřeva jsou lehké, pružné a můžou vydržet i více než 20 let pokud je o něho dobře postaráno. O těchto 

stožárech můžeme ale říct, že začínají být již minulostí, jelikož je nahradili betonové 

stožáry, z důvodu, že udržování dřevěných bylo dražší než výstavba nového ocelového nebo 

betonového. Dalším nepříznivým vlivem byla hniloba, která vznikala při přechodu dřeva do 

země, z tohoto důvodu se začal využívat betonový základ, který živostnost zdvojnásobil. [21] Pro 

podpěry elektrického vedení můžou být použity sloupy ze smrku, borovice a jedle. Na impregnaci se 

používají vodorozpustné látky na bázi soli. [24] 

 

Betonové stožáry 

 Mají tvar sloupu, který se postupně zužuje směrem nahoru, beton bývá vyztužen ocelovými dráty. 

Pro naše podmínky využíváme betonové stožáry pro napěťovou hladinu, nízké napětí. V zahraničí, 

například ve Francii nebo Belgii se využívají na vyšších napěťových hladinách. Tyto stožáry májí často 

tvar portálu, největší výhodou je, že nepotřebují protikorozní ochranu a májí kratší výrobní dobu. Jsou 

odolné proti povětrnostním vlivům, z čehož vyplývá, že mají velkou životnost. Hlavní nevýhodou je 

jejich váha, což má za následky značné nároky na dopravu a manipulaci. S betonovými stožáry se 

můžeme nejvíce setkat u železničních drah, kde tvoří značnou část konstrukce pro elektrické 

vodiče, které se umísťují nad kolejemi. [21] 

 

Ocelové stožáry 

 Ocel je jeden z nejvyužívanějších materiálů pro stavbu elektrických venkovních stožárů, které 

můžeme použít na všech napěťových hladinách. Hlavním využitím je uplatnění 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 vn v příměstských oblastech. Vzhledem k jejich jednoduší konstrukci 

se s nimi častěji setkáme u nn a vn. [24] 

 Jejich hlavní výhodou je poměrně lehká konstrukce, a to i v případě stavby velmi vysokých stožárů, 

které musí vydržet velké tahy vedení. Doprava těchto stožárů je celkem snadná a to i v těžko přístupném 

terénu, a to tím způsobem, že stožár se může rozložit na jednotlivé části a postaví se až na místě, kde se 

provede montáž na zemi a poté se pomocí jeřábu celý stožár postaví. Montáž ale může probíhat i 

takzvaně po částech, kdy je základ stožáru již postaven a montáž probíhá přidáváním dílů ve výšce nad 

zemí. Izolátory se na konstrukci vyzvednou pomocí kladkostrojů, na které se pak vodiče montují pomocí 

speciálních navíjecích zařízení. Jednotlivé vodiče se na místo výstavby většinou dopravují navinuté na 

bubnech, které mohou dosahovat až hmotnosti 3 tuny. Celková doba výstavby, ve které zahrnujeme i 

vyhloubení základů, trvá nejdéle 3 měsíce. [23] 



32 

 

 U nás mají výhradně příhradovou konstrukci. Celková konstrukce stožáru závisí na tom, o jaký typ 

vedení jde a jaký úkol má na dané trati, tedy hlavním rozhodujícím faktorem je, jestli se jedná o vedení 

jednoduché či dvojité, zda-li je použito zemnící lano nebo ne, na jaké napěťové hladině funguje atd. 

Jako konstrukční materiál se nejčastěji používají ocelové válcované rovnostranné úhelníky ve tvaru 

písmene L. [21] 

 V dnešní době jsou stožáry chráněny vůči povětrnostním vlivům tradičním základním nátěrem a 

dvěma vrstvami vrchního nátěru, pozinkováním nebo použitím kvalitní oceli se zvýšenou odolností proti 

povětrnostní korozi. Předností je dlouhodobější povrchová ochrana materiálu stožáru z důvodu pracné 

a složité údržby. Na stožár je sice možné poměrně jednoduše vylézt pomocí stupaček 

na boku, za provozu je však práce na stožárech nebezpečná a není vhodné, aby kdokoli na stožár zkoušel 

vylézt, proto se nejčastěji používá ochrana proti korozi, provedena žárovým pozinkováním.[20]  

 Výhodou ocelových konstrukcí je vyšší životnost oproti dřevěným a betonovým sloupům.  

Připevnění armatur a konzol se provádí prošroubováním do předem připravených otvorů. V České 

republice využíváme stožáry pro hladinu nízkého napětí přibližně ve výšce od 8 do 11 m. Pro vedení 

vysokého napětí dosahují konstrukce výšky až 20 m.[21] U ocelových stožárů je nutnost spolehlivě 

zemnit celou její konstrukci, a to z důvodu ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a také před 

atmosférickým přepětím. Uzemnění můžeme provést paprskovým nebo obvodovým zemničem, který je 

vyroben ze železa a povrchově pozinkován. [21] Dovolené dotykové napětí u venkovních vedení nad 

1 kV je 125 V, pokud se nacházíme v odlehlých místech, je připuštěna hodnota 250 V. V místech bez 

přístupu, které jsou ohrazeny plotem se zákazem vstupu, není dotykové a krokové napětí omezeno.[25] 

Z těchto důvodů je proto nutné znát bezpečnostní vzdálenosti u venkovních vedení nad 1 kV, které 

budou probrány v následující kapitole. 

 

7.3 Ochranné pásmo elektrického venkovního vedení 

  Každé elektrické zařízení, do kterého samozřejmě patří i elektrické venkovní vedení, má své 

ochranné pásmo. Ochranným pásmem vyjadřujeme souvislý prostor, ve kterém je vedení umístěno a 

bezpečný prostor v okolí vedení. Mimo jiné také existují ochranná pásma, které chrání podzemní  

vedení, což jsou kabelová vedení a elektrické stanice přenosové soustavy. [23] 

  Pro přesnost je ochranné pásmo vymezené svislými rovinami po obou stranách vedení ve 

vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany. 

Jednotlivé požadavky jsou velmi důležité, protože vodiče vykazují určitý průhyb, který se mění v 

závislosti na klimatických podmínkách a na zatížení vodiče, kdy při vyšším zatížení můžeme 

zaznamenat zvýšení teploty a tedy i zvětšení průhybu. [23] 

 Podmínky pro ochranné pásmo, které jsou dané přímo zákonem tvrdí, že porost v dané oblasti 

nesmí přesáhnout výšku 3 metrů a nesmí docházet k přejezdům s mechanizmy, kde by jejich váha mohla 

překročit hmotnost 6 tun. Dalším výňatkem přímo ze stránek společnosti ČEPS, a.s. je, že v ochranném 

pásmu je zakázáno zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, stejně tak nesmí 

docházet k uskladňování hořlavých a výbušných látek bez souhlasu majitele. Dále také provádět 

činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. [26] 

 V dnešní době je již samozřejmostí, že řada mladých lidí plánuje výstavbu rodinného domu, je 

proto dobré vědět, co v dané oblastí, ve které se vyskytuje stožár elektrického vedení, můžeme nebo 

nemůžeme a čemu bychom se měli vyvarovat.  Pro názorný příklad jsou jednotlivá ochranná pásma pro 

různé napěťové hladiny vyobrazena na Obr. 7.6. 
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Obr. 7.6: Ochranná pásma vedení na 1kV s vodiči bez izolace konstrukci stožáru kočka. 

 

8 Izolátory pro venkovní vedení 
 Z hlediska bezpečnosti, můžeme mezi základní bezpečnostní prvky zařadit izolátor, u kterých je 

základním úkolem izolování fázového vodiče od země. Dalším úkolem je také upevnění vodiče ke 

konstrukci stožáru. Dle normy ČSN EN 62223 je doslovná definice izolátoru jako: „zařízení určené k 

elektrické izolaci a mechanickému upevnění zařízení nebo vodičů, které mají rozdílný elektrický 

potenciál“. [28] Z těchto vlastností je zřejmé, že izolátory jsou namáhány elektricky i mechanicky. 

Pokud bychom si rozebrali jednotlivá namáhaní, elektrické namáhaní je způsobné elektrickým 

polem, které může způsobit průraz (Trvalá ztráta dielektrické pevnosti způsobená porušujícím 

výbojem, procházejícím skrz pevný izolační materiál izolátoru) nebo přeskok (Průrazný výboj vně 

izolátoru a přes jeho povrch, spojující ty části, mezi nimiž se vyskytuje provozní napětí). Vlivem 

nepříznivého počasí a značného znečištění mohou vznikat povrchové vodivé cesty, kterými teče 

svodový proud. Mechanické namáhání je vyvoláno tím, že izolátory nesou vodiče, čímž dochází k jejich 

tahu. Dále může být jejich mechanická pevnost narušena změnou teploty. Také může mechanické 

namáhání vzniknout vlivem nějakého elektrického faktoru, například přeskoku. Tohle jsou základní 

namáhání, kterým musí izolátor venkovního vedení odolat, ale kromě uvedených namáhání musí také 

odolávat působení vlhkostí, dešti, sněhu, námraze nebo znečistění. [21] 

 Základním materiálem pro výrobu venkovních izolátorů nad 1000 V je elektrotechnický 

porcelán, který je u nás nejvíce využíván. Finální podoba toho materiálu se skládá převážné 

z kaolínu, 42 - 60 %, křemene 12 - 40 % a živce 17 - 27 %.[21] Dalším často používaným materiálem 

je také sklo, jehož hlavní problém souvisí s jeho křehkostí, výhodou je, že tvrzené sklo má výborné 

dielektrické vlastnosti, které jej například činí méně náchylným na elektrický průraz. Izolátory se 

nejprve začali vyrábět ze žíhaného skla, to však bohužel nemělo potřebnou elektrickou pevnost 

odpovídající vedení nad 1 kV, postupem času ale společnost Pikington sídlící v Anglii představila 
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takzvané talířové izolátory, které byli vyrobeny z tvrzeného skla, které jsou dodnes využívány po celém 

světe. [27] 

 

8.1 Rozdělení izolátorů dle způsobu upevnění 

 Z hlediska druhů lze izolátory rozdělit do dvou základních skupin, jsou to izolátory podpěrné, které 

používáme v napěťové hladině do 35 kV a další jsou izolátory závěsné, používány nad 22 kV. Z toho 

faktu vyplývá, že se jedná hlavně o napěťovou hladinu, která rozhoduje o způsobu upevnění. [21] 

 

Podpěrné izolátory 

 Výhodou podpěrných izolátorů je jejich odolnost z hlediska mechanického namáhání, kde materiál 

izolátoru je namáhán pouze tlakem. Bohužel jejich nevýhodou je menší odolnost vůči elektrickému 

namáhání, u kterých je porcelánová izolace namáhána vysokým napětím způsobené přeskokem nebo 

průrazem. Největší namáhání vzniká mezi vodičem, který je omotaný kolem krčku a roubíkem který je 

zasazený do izolátoru. Díky roubíku lze izolátor připevnit ke konzolím stožárů. Vodiče AlFe se 

k izolátorům upevňují pomocí vázací hliníkových drátů o průměru 3,55 mm. [21] [29] 

 Z výrobních a provozních zkušeností vznikly základní druhy podpěrných izolátorů pro venkovní 

použití a to izolátory roubíkové s hřibovým nebo kladkovým tvarem, které se běžně používají pro vedení 

nízkého napětí. Oba tyto typy můžeme vidět na Obr. 8.1. [21] 

 

 
Obr. 8.1: Hřibový a kladkový izolátor. [21] 

 

 Pro vedení vysokého napětí se používají takzvané více plášťové izolátory. Přibližná konstrukce 

takového izolátoru můžeme vidět na Obr. 8.2. [21]  

 

 
Obr. 8.2: Izolátor s více plášti. [21] 
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 V dnešní době se můžeme setkat s izolátory, které jsou vyrobeny technologií tlakového gelování z 

venkovní cykloalifatické epoxidové pryskyřice. Tyto izolátory se vyznačují dlouholetou životností 

moderní konstrukcí a ve venkovním prostředí vykazují menší požadavky na údržbu než porcelánové 

izolátory, z čehož vyplývá, že u nich lze částečně zanedbat čištění a ošetřovaní povrchu. Výhodami jsou 

hlavně nízká hmotnost a rozměrová přesnost, z těchto důvodu je jejich využití široké 

v elektrotechnickém průmyslu. Tyto izolátory u nás distribuuje společnost DRIBO, spol. s.r.o. a o jejich 

výrobu se stará německá firma Drischer. [30] 

 Mezi podpěrné izolátory také můžeme zařadit izolátory s talířky šroubového tvaru, které patří do 

kategorie spirálovité, jak můžeme vidět na Obr. 8.3. Tyto izolátory byli patentovány v 60. letech ve 

Francii, které u nás našli uplatnění v sítích 110 kV a v sítích elektrické trakce. Jako konstrukční materiál 

se dodnes stále se využívá epoxidové pryskyřice a silikonového kaučuku. [31]  

 

 
Obr. 8.3: Podpěrný izolátor s talířky šroubového tvaru. [31] 

 Jako zajímavost je nutno podotknout, že nejvíce laboratorních zkoušek těchto izolátorů při umělém 

znečištění se uskutečnilo v Československu. Z výsledků zkoušek, které poté byly 

prováděny i v reálných přírodních podmínkách, bylo zjištěno, že při znečištění povrchu bylo vzniklé 

přeskokové napětí menší, než u izolátorů se standardním talířkem, což je jejich největší výhoda. Mezi 

hlavní nevýhodu patří malá elektrická pevnost, která je způsobena nestejnoměrným rozložením 

povrchové vodivosti. [31] 

 

Závěsné izolátory 

 Pro kotevní i nosné závěsy holých nebo izolovaných vodičů vedení vvn a zvn se využívají závěsné 

izolátory. Tyto izolátory můžeme rozdělit na talířové a tyčové, z nichž se sestavují řetězce. [21] Jejich 

výhodou je, že mají větší bezpečnost vůči průrazu. Pokud by došlo k přetrhnutí lana je zde hlavní 

výhodou odlehčení stožáru. Mezi hlavní výhody patří menší namáhaní konzoly a mechanické namáhání 

izolátoru, jelikož je vodič zavěšený na pružném závěsném řetězci. Jejich nevýhoda je, že jejich nosná 

konstrukce musí být výš než u podpěrných izolátorů, a to z důvodu, aby bylo zachována bezpečná 

vzdálenost od země. Dalším nepříznivým faktem je, že je nutná větší vzdálenost mezi vodiči, jelikož 

z důvodu jejich rozdílného upevnění oproti podpěrných izolátorů, dochází k větším kmitům vodiče. [27] 

 Mezi první typ jsme již zmínily talířový izolátor, který je tvořen porcelánovým tělem a natmelenou 

čapkou se závlačkou a paličkou. Materiálem čapky a paličky je ocel a jako tmel se využívá cement. 

Palička se zasouvá do pánvičky, která je též zatmelena do čapky izolátoru a upevnění paličky jistí 

závlačka. Výhodou talířových izolátů je jejich menší mechanické namáhání, a to z důvodu vytváření 

řetězců z jednotlivých izolátorů. Jejich hlavní nevýhodou je vznik silného elektrického pole, které 
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nepříznivě působí na porcelán mezi čapkou a paličkou, z těchto důvodů mže vzniknout průraz. [21] Na 

Obr. 8.4 můžeme vidět talířový izolátor s paličkou, která je zasunuta do pánvičky čapky. 

 

 

 

 

Obr. 8.4: Izolátor talířové ve spojení paličky a pánvičky. [27] 

  

Dále se dají použít i jiné typy izolátorů a to podle prostředí, ve kterém pracují. Jako první si můžeme 

uvést přiklad mlhavého izolátoru, který se používá v místech s velkým znečištěním.  Je konstruován tak 

že má jeho povrchová dráha porcelánového těla je delší. Dalším zajímavým typem je 

aerodynamický, kterého nejsou žebra a tudíž tak dochází k menšímu znečištění. Tyto izolátory se 

využívají v pouštních oblastech. [27] 

 Jak již bylo zmíněno, tak z talířových izolátorů se sestavují řetězce, což znamená, že v napěťové 

hladině velmi vysokého napětí je nutné seřadit několik izolátoru sériově za sebe. Množství spojených 

izolátorů závisí na napěťové hladině. Hlavní výhodou izolátorových řetězců je jednoduchá výměna 

poškozeného izolátoru. Množství potřebných izolátorů pro jednotlivé napěťové hladiny zobrazuje 

Tab. 8.1. [21] 

 

Tab. 8.1: Počet izolátorů pro nosný řetězec dle napěťové hladiny pro talířové izolátory. [27] 

Napěťová 

hladina 

Počet použitých 

izolátorů 

110 kV 6 - 9 

220 kV 12 - 17 

400 kV 22 - 24 

750 kV 44 

 

Řetězce je nutno pravidelně kontrolovat a vadné články vyměňovat. Kontrolu můžeme provést měřením 

izolace, která se provádí pomocí izolační tyče s jiskřištěm nebo dnes již více používaným 

elektrostatickým voltmetrem. Voltmetrem měříme napětí mezi čapkou a paličkou talířového izolátoru. 

Jednotlivá napětí na článcích jsou rozdílná a izolátor nejblíže k vodiči je nejvíce namáhán. 

Nerovnoměrnost je způsobena rozdílnými kapacitami na jednotlivých článcích mezi čapkou a 

paličkou, a čapkou a zemí, což je v podstatě kov stožáru. [21] 

 U talířových izolátorů je možnost poruchy průrazem, tuto nepříjemnost odstraňuje izolátor tyčový. 

Jedná se v podstatě o porcelánovou tyč, která je opatřena stříškami a na obou koncích je ukončena 

zatmelovanými čapkami. Příklad tyčového izolátoru můžeme vidět na Obr. 8.5. [21] 

 

Čapka 

Porcelánové tělo 

Palička 

Pánvička čapky 



37 

 

 

Obr. 8.5: Porcelánový tyčový izolátor. [39] 

 

 Stejně jako u podpěrných izolátorů je nejvýhodnější, pokud stříšky mají šroubovitý tvar. Tyčový 

izolátor je neprůrazný ale může u něho dojit k přeskoku. [21] Elektrická pevnost tyčových izolátorů 

s šroubovitým tvarem stříšky v prostředí slané mlhy a při nanesení konstantní vrstvy znečištění je menší 

než u běžných izolátorů, což je jejich největší nevýhoda. [31] Tyto izolátory jsou také značně 

mechanicky namáhaný v tahu, proto je dán velký důraz na použití kvalitních surovin a kontrolu 

vyrobených izolátorů testem jejich mechanické odolnosti. [21] Pro testovaní izolátorů slouží speciální 

stroje na kterých probíhají zkoušky vnitřního průtlaku, nasákavosti, ohybu a destruktivní zkoušky, které 

mají za úkol odhalit mechanickou odolnost v tahu. [33] 

 Řetězce z tyčových izolátorů jsou o něco kratší než u talířových. Pro srovnání s talířovými 

izolátory slouží Tab. 8.2. ve které můžeme vidět množství potřebných izolátorů pro určitou napěťovou 

hladinu. 

  

  

Tab. 8.2: Počet izolátorů pro nosný řetězec dle napěťové hladiny pro tyčové izolátory. [27] 

Napěťová 

hladina 

Počet použitých 

izolátorů 

110 kV 1 

220 kV 2 

400 kV 3 - 4 

750 kV 8 

 

 

8.2 Znečištění izolátorů 

 Znečistění má nepříznivý vliv na funkci izolátoru, protože je u nich větší šance, že dojde 

k přeskoku. Z těchto důvodů rozlišujeme dva typy znečistění. [32] 

 

Typ A – Znečištění, při kterém se na povrchu izolátoru hromadí pevné znečištění, které obsahuje 

rozpustnou a nerozpustnou složku. Pokud je znečištění, například deštěm zvlhčeno, tak se stává 

vodivým. Nejlépe se dá znečištění charakterizovat hodnotami ekvivalentní hustoty nánosu soli 

označováno ESDD a hustoty nánosu nerozpustné složky (NSDD). [32] 

 

Tyb B – Jedná se o případ, ve kterém se může na povrchu izolátoru objevit tekutý elektrolyt, který 

obsahuje velmi malé množství nerozpustitelných složek. [32] 

 

Čapky 
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  V České republice uvažujeme pouze znečištění typu A, a proto se mu budeme věnovat v následující 

části. Naše území můžeme rozdělit do čtyř stupňů, které zohledňují intenzitu atmosférického znečištění. 

[32] 

První stupeň popisuje malé znečištění, jedná se o oblasti bez průmyslu s malou zástavbou budov 

vybavených lokálním topným zařízením vytvářející znečištění. [32] 

Dalším stupněm označujeme střední znečištění, do kterých zahrnujeme oblasti s průmyslem 

s nízkými exhalacemi a průměrnou koncentrací domů, dále do této kategorie řadíme oblasti s velkou 

koncentrací průmyslu a domu ale s tím rozdílem, že výstavby jsou vystaveny častým větrům a 

dešťům. [32] 

Třetím stupněm označujeme silné znečištění, kam patří oblasti s velkou koncentrací průmyslu a 

městské oblasti s vysokým množstvím topných zařízení. [32] 

Poslední, čtvrtý stupeň je charakterizován jako velmi silné znečištění a zařazujeme sem 

oblasti, které jsou v bezprostřední blízkosti zdrojů velkým znečištění. [32] 

 

 Závěrem bych rád zmínil nové technologie pro výrobu izolátorů, který by měli napomoci zvýšení 

kapacity přenosových a distribučních soustav. Jedná se v podstatě o zmírnění zátěže sítě, která je 

způsobena stále větší poptávkou po elektrické energii. Tento výzkum má na svědomí manchesterská 

univerzita ve spolupráci se společnosti EPL Composite, při které byl vyvinul speciální příčný izolátor 

z kompozitního materiálu. Tento izolátor slouží k nainstalování na již existující stožár, který zvýší 

přenosové napětí. [34] 

Jedním z prvních testů těchto izolátorů proběhlo, tak že zařízení byly naistalovány na stožáry 

v několika oblastech s nejdrsnějšími podmínkami ve Spojeném království. Cílem tohoto konání bylo 

zajistit co možný nejvěrohodnější test odolnosti vůči extrémním povětrnostním vlivům. Další testy poté 

probíhaly v laboratořích vysokého napětí, kdy byla zkoušena odolnost vůči úderu blesku, který 

by dosahoval síly přes 1,4 MV. Na základě jednotlivých testovaní, se došlo k závěru, že tyto izolátory 

mohou sloužit ke zvýšení maximálního zatížení až 2,5 krát. [34] 

 Původní záměr manchesterské univerzity byl ale trochu jiný. Technologie měla původně 

dosáhnout zvýšit původní provozní napětí, prakticky to mělo fungovat tak, že po namontování izolátorů 

bude zvýšeno napětí bez nutnosti měnit i stožáry, ale použit stávající a mezi nimi bude natáhnuto jen 

nové vedení. Zvýšení schopnosti přenosu se jim v podstatě podařilo, ale musí zde platit podmínka, že 

izolátor musí byt řádně kombinován s vedením, které bude mít menší průhyb. [34] 

 

V jednotlivých kapitolách byl uveden teoretický základ, který zahrnuje základní členění 

elektrických sítí, možnosti jejich zapojení, parametry které jsme schopni naměřit a také jednotlivé 

součásti elektrického vedení. Pro řešení dalších situací je ale nutné znát i další parametry, které 

určují, jak dané vedení bude po celé konstrukci a uvedení do provozu fungovat.  Z těchto důvodů také 

můžeme říct, že do této chvíle jsme se spíše věnovali konstrukčnímu uspořádaní vedení, jeho výhod a 

nevýhod v oblasti použitých materiálů. V úvodu bylo řečeno, že správně navrhnuté vedení musí 

odpovídat bezpečnosti, provozní schopnosti a také hospodárnosti. Tyto vlastnosti se dají zajistit pouze 

správným návrhem celého vedení, při kterých je nutné znát zásady při dimenzování, které současně 

budou zahrnovat druhou polovinu mé bakalářské práce. 
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9 Zásady při dimenzování elektrických vedení 
 Jednotlivé nároky na elektrická vedení jsou velmi obsáhlá a ve většině případů si často 

protiřečí, jelikož se požadují nízké pořizovací a provozní náklady ale na druhou stranu se vyžaduje 

vysoká přenosová schopnost, provozní schopnost, spolehlivost, odolnost vůči nežádoucím vlivům jako 

je například zkrat. Dále pak musí být zajištěn jeden z nejdůležitějších požadavku a to je bezpečnost 

elektrické sítě. To vše navíc musí splňovat určitý stupeň hospodárnosti. Z výše uvedených podmínek je 

patrné, že se jedná pouze o ideální stav, který se v praxi velmi těžko zajišťuje. [35] 

 Při návrhu elektrického vedení se jako nejdůležitější část určuje průřez vodiče, který musí odolávat 

celé řadě hledisek, které jsou následující:  

 

 Musí být zajištěn dovolený úbytek napětí, který musí být ve stanovených mezích. [35] 

 

 Při určitém proudovém zatížení nesmí být oteplení vodiče větší, než je teplota dovolená. [35] 

 

 Jednotlivé vodiče musí odolávat tepelným a dynamických účinkům zkratového proudu. [35] 

 

 Vodiče musí odolávat mechanickým účinkům. [35] 

 

 Průřezy vodičů musíme volit hospodárně. [35] 

 

 Elektrické vedení musí splňovat bezpečnost provozu, která je zaručena správnou funkcí 

elektrických ochran. [35] 

 

 

 Při výpočtech průřezu elektrického vedení musíme znát konfiguraci sítě s odběrovými výkony 

nebo proudy, jmenovité napětí a dovolený úbytek napětí. Dále pak při výpočtech je nutné určit 

následující: [36] 

 

 Jmenovitý průřez vedení.  

 Maximální úbytek napětí na konci vedení.  

 Výkonové ztráty.  

 

 Existuje několik metod jak určit průřez vedení. Mezi základní metody patří metoda konstantního 

průřezu, Metoda konstantní proudové hustoty a metoda zahrnující minimální váhu vodivého materiálu 

vedení. Jelikož metoda konstantního průřezu se pro výpočet stejnosměrných i střídavých sítí používá 

nejčastěji, budeme se následovně věnovat pouze ji. [36] 

 

9.1 Určení úbytku napětí stejnosměrné sítě 

 

Pro maximální úbytek napětí platí následující vztah: 

 

∆𝑈max = 2 ∙ 𝑅 ∙ 𝐼  (9.1) 
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Dále pak po úpravě platí: 

 

∆𝑈max = 2 ∙
𝜌 ∙ 𝑙

𝑆
∙ 𝐼 (9.2) 

 

A z toho vyplývá že:  

 

∆𝑈max = 2 ∙
𝜌

𝑆
∑ 𝑙 ∙ 𝐼 (9.3) 

 

Kde   Il  je proudový moment  =  [𝐼1 ∙ 𝑙1 + 𝐼2 ∙ (𝑙1 + 𝑙2) + ⋯ 𝐼N ∙ (𝑙1 + 𝑙2 + ⋯ 𝑙N)] 

 

Proudový moment vyjadřuje součet součinů proudů jednotlivých úseků a vzdáleností odběrů od začátku 

vedení. Výše uvedený postup při výpočtu proudového zatížení respektuje metodu superpozice. [36] 

 

Pro výpočet průřezu elektrického vedení z dovoleného úbytku napětí platí následující vztah:  

 

𝑆 = 2 ∙
𝜌

∆𝑈max
∑ 𝑙 ∙ 𝐼 (9.4) 

 

Pro výpočet výkonových ztrát platí: 

 

∆𝑃 =
2 ∙ 𝜌

𝑆
∑ 𝑙 ∙ 𝐼2 (9.5) 

 

9.2 Určení úbytku napětí střídavé sítě 

 Při výpočtech střídavých vedení na napěťových hladinách nízkého napětí a vysokého napětí, musí 

být brány v úvahu odpor a indukčnost vedení, které představují podélnou impedanci. Jedná se o 

trojfázové vedení, u kterého předpokládáme symetrický provoz, ve kterém platí, že poměry na 

jednotlivých fází jsou stejné a jsou vzájemně elektricky pootočeny o 120°. Z těchto důvodů lze využít 

jednofázový model střídavého vedení, ze kterého lze určit fázový úbytek napětí. Model vedení 

představuje Obr. 9.1. [37] 

 
Obr. 9.1: Jednofázový model střídavého vedení. [37] 
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Pro fázová napětí na začátku a na konci vedení platí:  

 

𝑈1F = 𝑈2F + ∆𝑈F (9.6) 

 

Kde fázový úbytek napětí můžeme vyjádřit jako:  

 

𝑈1F = 𝑈1F + 𝑍 ∙ 𝐼 (9.7) 

 

Impedance a proud lze rozepsat jako:  

 

𝑈1F = 𝑈1F + (𝑅 + 𝑗𝑋) ∙ (𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ± 𝑗𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑) (9.8) 

 

Ve vztahu 9.8 znaménko (+) platí pro kapacitní zátěž a znaménko (–) platí pro induktivní zátěž. 

V následujícím řešení bude brána v úvahu induktivní zátěž. Dále je ze vztahu patrné, že proud lze 

rozdělit na činnou a jalovou složku. Tuto skutečnost vyjadřuje následující vztah: [37] 

 

𝑈1F = 𝑈1F + (𝑅 + 𝑗𝑋) ∙ (𝐼č − 𝑗𝐼j) (9.9) 

 

Po roznásobení můžeme rovnici 9.9 upravit do následujícího tvaru:  

 

𝑈1F = 𝑈1F + (𝑅 ∙ 𝐼č + 𝑋 ∙ 𝐼j) + 𝑗(𝑋 ∙ 𝐼č − 𝑅 ∙ 𝐼j) (9.10) 

 

Ve vztahu 9.10 můžeme vidět, že se nám fázový úbytek rozdělil na reálnou a imaginární část. Při 

praktických výpočtech se imaginární část zanedbává, z důvodu velmi malého zátěžného úhlu β, který 

nabývá hodnot do 3°. Z těchto důvodů vyplývá následující vztah: [37] 

 

∆𝑈F = (𝑅 ∙ 𝐼č + 𝑋 ∙ 𝐼j) = 𝑅 ∙  𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑  (9.11) 

 

Pro sdružený úbytek napětí platí: [37] 

 

∆𝑈S = √3 ∙ ∆𝑈F  (9.12) 

 

Při výpočtech metodou konstantního průřezu platí následující vztah:  

 

∆𝑈Fmax =
𝜌 ∙ 𝑙

𝑆
∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 ∙ 𝑙 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑  (9.13) 

 

Při vyjádření proudového momentu bude vztah 9.13 vypadat následovně:  

 

∆𝑈Fmax =
𝜌

𝑆
∑(𝑙 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑) + 𝑋 ∑(𝑙 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑) (9.14) 

 

 

Pro výkonové ztráty platí vztah:  
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∆𝑃 =
3 ∙ 𝜌

𝑆
∑ 𝑙 ∙ 𝐼2 (9.15) 

 

Průřez vedení z dovolených výkonových ztrát se vypočítá následovně: [37] 

 

𝑆 =
3 ∙ 𝜌

∆𝑃
∑ 𝑙 ∙ 𝐼2 (9.16) 

 

9.3 Oteplení vodičů průchodem proudu 

 V každém vodiči vzniká teplo, které je způsobené průchodem proudu. Z tohoto důvodu vyplývá, že 

vodič zvyšuje svoji teplotu tak dlouho, až rozdíl teploty okolí umožní přestup tepla, které vzniká ve 

vodiči do okolí. Z bezpečnostní i hospodárných důvodů lze dovolit nárůst teploty vodičů jen do určitých 

mezí. Tato mez je stanovena jako dovolená provozní teplota vodiče, která se liší podle druhu 

vedení, izolace vodičů a jejich materiálu. Základní, nejvyšší, dovolené provozní teploty pro jednotlivé 

izolace určuje Tab. 9.1 [38] 

 

Tab. 9.1: Nejvyšší dovolené provozní teploty vodičů pro různé izolace. [7] 

Druh izolace 

vodiče 
Zkratka názvu Značka 

Nejvyšší dovolená 

provozní teplota 

Polyvinylchlorid 

měkčený 
PVC Y 70 °C 

Elastomery na bázi 

přírodního nebo 

syntetického 

kaučuku 

Guma, pryž, kaučuk G 60 - 120 °C 

Etylenpropylenová 

pryž 
EPR - 90 °C 

Polyetylén PE P 70 °C 

Zesítěný 

polyetylén 
XE X 90 °C 

Holé vodiče plné 

nebo slaněné Al 

nebo Cu 

- - 80 °C 

 

 Ustálená hodnota oteplení vodiče na rozdíl od teploty okolí závisí na daném materiálu 

vodiče, ochlazovací ploše, způsobu jakým chladíme vodič a hlavně na velikosti proudu, který daným 

vodičem protéká. Dále pak je důležitá doba, za kterou ustálené oteplení vznikne, které závisí na 

předešlých podmínkách ale také na tepelné kapacitě vodiče, což můžeme vyjádřit jako jeho hmotnost 

materiálu vodiče a měrné teplo. Při řešení rovnice tepelné rovnováhy, musíme brát ohled na vyloučení 

vlivu teploty okolního prostředí a řešit závislost oteplení vodiče na čase. Tuto závislost popisuje 

následující vztah: [7] 

∆𝜗

𝑑𝑡
=

𝑑(𝜗 − 𝜗0)

𝑑𝑡
=

𝑑𝜗

𝑑𝑡
 (9.17) 
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Kde 𝜗 – Proměnná teplota vodiče za čas  

 𝜗0 – Stálá teplota okolního prostředí  

 

 Pro řešení závislosti oteplení na čase a proudu musíme stanovit následující předpoklady, které nám 

odvození zjednoduší. Vodič je holý, přímý, bez podpěr a zanedbáváme vliv přestupu tepla do koncových 

svorek. Spád teploty vzniká pouze v radiálním směru. Proudové rozložení ve vodiči je rovnoměrné. 

Materiál vodiče je homogenní a materiálové konstanty, měrné teplo a hmotnost nejsou závislé na teplotě. 

[7] 

 Průchodem proudu vodiče v každém časovém okamžiku vzniká ve vodiči množství tepla dQ, které 

můžeme vyjádřit následovně: [7] 

 

𝑑𝑄 = 𝑅0 ∙ (1 + 𝛼 ∙ ∆𝜗) ∙ 𝐼2𝑑𝑡 (9.18) 

 

Kde 𝑅0 – Odpor vodiče při teplotě okolního prostředí 

 𝛼 – Teplotní součinitel odporu  

 

 Ve stejném časovém okamžiku se část tepla, kterou vyjadřuje rovnice 9.18, spotřebuje na ohřátí 

hmoty vodiče. Toto spotřebované teplo vyjadřuje následující rovnice: [7] 

 

𝑑𝑄1 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ 𝑑𝜗 (9.19) 

 

Kde 𝑐 – Měrná tepelná kapacita  

 𝑚 – Hmotnost vodiče  

 

 Ve stejný časový okamžik další část tepla, kterou vyjadřuje rovnice 9.18, odchází z povrchu vodiče 

vedením a prouděním do okolí. Toto sdílené teplo z povrchu vodiče vyjadřuje následující vztah: [7] 

 

𝑑𝑄2 = 𝜆 ∙ 𝐴 ∙ 𝜗𝑑𝑡  (9.20) 

 

Kde 𝜆 – Součinitel přestupu tepla 

 𝐴 – Plocha povrchu vodiče 

  

Toto je jediné teplo, které ve vodiči vzniká a které se spotřebovává. Z výše uvedených vztahů lze určit 

že: [7] 

𝑑𝑄 = 𝑑𝑄1 + 𝑑𝑄2 (9.21) 

 

 Po dosazení získáváme rovnici tepelné rovnováhy, kterou můžeme definovat jako lineární 

diferenciální rovnici 1. řádu pro funkci 𝜗(𝑡) [7] 

𝑅0 ∙ (1 + 𝛼 ∙ ∆𝜗) ∙ 𝐼2𝑑𝑡 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ 𝑑𝜗 + 𝜆 ∙ 𝐴 ∙ 𝜗𝑑𝑡 (9.22) 

 Vlivem vysokých teplot u vodičů může dojit k jejich rekrystalizaci a tím se i podstatně sníží jejich 

mechanická odolnost. V místech spojů vodičů může docházet vlivem zvýšené teploty k přechodovému 

odporu, který má nepříznivý účinek přenosovou schopnost. Dále u vodičů může docházet ke stárnutí a 
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znehodnocování izolace. Z těchto důvodu je velice důležité dodržovat provozní teplotu, takovým 

způsobem, že vodič budeme zatěžovat takovým proudem, aby nedošlo k jeho poškození. [21] 

 

 Dovolené zatížení při normálním provozu závisí na následujících podmínkách: 

 Charakteristika vodiče (Materiál vodiče a izolace) Viz. Tab. 9.2 

 Charakteristika provozu 

 Charakteristika prostředí 

 Charakteristika uložení 

 

Charakteristika provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mezi základní veličiny charakterizující provoz patří proud a jeho časový průběh. Při výpočtech tohoto 

proudu se vychází z výpočtového zatížení jednotlivých spotřebičů. Výpočtové zatížení vychází z 

instalovaného výkonu daného spotřebiče a z předpokládaného součinitele náročnosti. Vztah pro výpočet 

tohoto zatížení představuje rovnice 9.23. [21] 

  

𝑃p = 𝑃i ∙ 𝛽 (9.23) 

 

 Obr. 9.2 označuje základní časové průběhy zatížení. Příklad A a B označuje případ, kdy nedochází 

k téměř žádným nebo minimálním změnám zatížení. Jedná se o trvalé zatížení. Příklad A označuje 

ideální stav a příklad B označuje stav reálný, se kterým se v praxi můžeme setkat. Na Obr. 9.2 C můžeme 

vidět příklad krátkodobého chodu a na obrázku D je vyobrazené krátkodobé zatížení. U tohoto typu 

zatížení je možnost po určité době jeho opakovaní, hlavní podmínkou u krátkodobého chodu nebo 
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Obr. 9.2: Časové průběhy zatížení. [21] 



45 

 

zatížení je aby se vodič v době klidu ochladil na teplotu odpovídající zatížení proudu. Doba klidu musí 

být alespoň 3 až 5 násobek časové oteplovací konstanty. Příklady D a F představují přerušovaný chod a 

přerušované zatížení. Na Obr. 9.2 můžeme vidět červeně označený jmenovitý proud IN, což je proud 

stálý, který ohřeje jádro vodiče na dovolenou hodnotu teploty. Na stejnou hodnotu teploty může ohřát 

proud o velikosti dovoleného proudu Idov, který je vyznačen modrou čárkovanou čárou. Z těchto důvodů 

nesmí být proud protékající vodičem větší než proud dovolený. Vztah mezi jmenovitým a dovoleným 

proudem charakterizuje přepočítávací koeficient. Pro zjištění skutečného zatěžovacího proudu slouží 

rovnice 9.24. [21] 

 

𝐼z = 𝑘1 ∙ 𝑘2 … 𝑘N ∙ 𝐼N (9.24) 

 

 Přepočítávací koeficienty pro různé podmínky a způsoby uložení můžeme zjistit v tabulkách dle 

ČSN 33 2000-5-523 Elektrická zařízení Část 5 – Výběr a stavba elektrických zařízení 

Oddíl 523 – Dovolené proudy. 

 

Charakteristika prostředí 

 Prostředí, v jakém se vodič vyskytuje, má zásadní význam pro odvod tepla vzniklého ve vodiči 

provozním proudem, čímž také ovlivňuje výslednou provozní teplotu. Mezi charakteristiky prostředí 

patří druh prostředí, v jakém se vodič nachází. Můžeme rozlišovat vzduch, vodu a půdu. Mezi další 

charakteristiky patří teplota prostředí a tepelný odpor půdy. U teploty prostředí a tepelného odporu půdy 

je třeba rozlišovat hodnoty teploty základní a hodnoty teploty skutečné maximální. Základní hodnoty 

jsou výchozí pro určení jmenovitého proudu, kterým trvale zatěžujeme vodič. Skutečné maximální 

hodnoty se používají pro přepočet jmenovitého proudu na proud skutečného zatížení Iz. Pro názorné 

vysvětlení lze uvést příklad kdy teplota okolí je vyšší než je teplota základní, tím pádem je i horší odvod 

tepla z povrchu vodiče do okolí, z těchto důvodů by mohlo nastat, že bude překročena dovolená teplota. 

Z těchto důvodů je nutné proudovou zatížitelnost snížit. Je-li příklad opačný a teplota okolí je 

menší, můžeme si dovolit zvýšit proudovou zatížitelnost. Skutečná teplota okolí se ale neustále 

mění, což nelze tak jednoznačně na praktické dimenzování aplikovat. Z toho důvodu vyplývá, že je 

možné v zimním období zatěžovat vodiče poměrně více. [21] 

 Obdobné důsledky na teplotu vodiče má i tepelný odpor půdy v niž je vodič uložen. Čím větší 

tepelný odpor než je základní hodnota, tím je vodič více oteplován a je nutné snížit proudovou 

zatížitelnost. Stejně jako u teploty okolí, můžeme říci, že tepelný odpor půdy je proměnný a jeho hodnota 

závisí na typu dané půdy, hmotnosti a její vlhkosti. [21] 

 Kabelové vedení se otepluje nejen proudem ale také ztrátami v dielektriku, které vznikají 

namáháním izolace střídavým napětím. Dále také můžou vznikat proudem, který protéká vodivým 

pláštěm, magnetickou hysterezí nebo vířivými proudy. Tyto důvody zapříčiní oteplení žil i povrchu 

kabelu již při chodu naprázdno, což má za následek nižší proudovou zatížitelnost než u vodičů 

venkovního vedení. [38] Ztrátami v kabelu dochází k ohřevu půdy v jeho okolí, čímž dochází 

k následovnému vysušení půdy a zvýšení tepelného odporu. Z těchto důvodu se při dimenzování 

používají maximální hodnoty tepelného odporu. [21] 
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Charakteristika uložení 

 Pod tímto pojmem se skrývá například, počet vodičů, jejich seskupení. Dále pak uložení přímo 

v zemi, ve tvárnicích, kabelových kanálech různých druhů. Tyto vlastnosti i mnoho dalších mají vliv na 

odvod tepla vzniklého ve vodiči. Pokud bychom uložili několik vodičů vedle sebe tak můžeme 

konstatovat, že se vzájemně tepelně ovlivňují. Dále pak můžeme zjistit nepříznivý vliv teploty při 

svislém uložení, kdy teplý vzduch, který se ohřál vlivem oteplení vodičů, vystupuje vzhůru po povrchu 

trasy vodičů. V takových případech je nutné zatěžovat vodiče menším proudem než je proud 

jmenovitý, jinak by mohlo dojít k překročení dovolené teploty. Ke korekcím se, stejně jak u předešlých 

případů, používá přepočítávací koeficient. [21] 

Pro maximální hodnotu proudu, kterým můžeme vodič zatěžovat, platí následující vztah:[35] 

 

𝐼 = √
𝜗dov − 𝜗0

𝑅 ∙ 𝑇
 (9.25) 

 

9.4 Oteplení vodičů zkratovým proudem 

 Při zkratu může proud dosahovat o mnoho větší hodnoty než při provozní poruše, což může být 

například způsoben větším zatížením než je dovolené. U zkratové poruchy může zkratový 

proud, vzniklý mezi zdrojem a místem poruchy, dosahovat deseti až stonásobku proudu provozního. 

Doba působení účinků zkratového proudu se pohybuje od několika setin sekundy až do několik sekund. 

Doba účinku závisí na druhu ochranného vypínacího zařízení, které můžou být např. pojistka, jistič, a 

další, které se dají kombinovat s výkonovými vypínači. [38] Tepelné namáhání zkratovým proudem se 

týká všech druhů a typů vedení. [21] 

 Jelikož u zkratového proudu dochází ke krátké době ohřevu vodičů, tak lze v rovnici tepelné 

rovnováhy zanedbat teplo sdílené do okolí. [38] Z toho faktu vyplývá, že zkrat je děj adiabatický, při 

kterém nedochází k tepelné výměně mezi plynem a okolím, protože děj proběhne tak rychle, že se 

výměna tepla s okolím nestihne uskutečnit. [21] Z těchto předpokladů vyplývá, že veškeré teplo, které 

ve vodiči vzniká, se spotřebovává na ohřev jeho hmoty. [38] Z výše uvedeného, můžeme rovnici tepelné 

rovnováhy napsat následovně: [7] 

𝑑𝑄 = 𝑑𝑄1 
(9.26) 

 

Po dosazení rovnice 9.18 a (9.19 respektující objem vodiče, místo hmotnosti, z důvodu určení průřezu 

vodiče) opět získáváme lineární diferenciální rovnici 1. řádu pro hledanou závislost oteplení na čase. [7] 

 

𝑅0 ∙ (1 + 𝛼 ∙ ∆𝜗) ∙ 𝐼2𝑑𝑡 = 𝑐 ∙ 𝑉 ∙ 𝑑𝜗 (9.27) 

  

Pro následné zjednodušení, rovnici přepíšeme do tvaru:  

𝑅 ∙ 𝐼2𝑑𝑡 = 𝑐 ∙ 𝑉 ∙ 𝑑𝜗 (9.28) 

  

Po úpravě odporu a objemu můžeme rovnici převést do následujícího tvaru:  

𝜌 ∙
𝑙

𝑆
∙ 𝐼2𝑑𝑡 = 𝑐 ∙ 𝑆 ∙ 𝑙 ∙ 𝑑𝜗 (9.29) 
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Po vyjádření proudu získáváme vztah: [7] 

 

𝐼2𝑑𝑡 =
𝑐 ∙ 𝑆2

𝜌(𝜗)
𝑑𝜗 (9.30) 

 

 Z následující rovnice můžeme tvrdit, že okamžitá hodnota zkratového proudu je přímo úměrná 

průřezu vodiče a měrné tepelné kapacitě. Dále je nepřímo úměrná rezistivitě vodiče, která je funkcí 

teploty 𝜗. [7] 

 Při dimenzování vedení se určuje minimální průřez vodičů, při kterém nenastane ohřátí vodiče nad 

dovolenou teplotu vodiče po zkratu. Tato dovolená hodnota teploty je charakteristikou vodičů při 

krátkodobém oteplení zkratovým proudem. Stanovuje se s ohledem na stárnutí izolace a zmenšení 

mechanické odolnosti při tepelném skoku. [21] Nejvyšší dovolené oteplení při zkratu znázorňuje 

Tab 9.2. 

Tab. 9.2: Nejvyšší dovolené teploty při zkratu vodičů pro různé izolace. [7] 

Druh izolace 

vodiče 
Zkratka názvu Značka 

Nejvyšší dovolená 

teplota při zkratu 

Polyvinylchlorid 

měkčený 
PVC Y 140 - 160 °C 

Elastomery na bázi 

přírodního nebo 

syntetického 

kaučuku 

Guma, pryž, kaučuk G 200 - 250 °C 

Etylenpropylenová 

pryž 
EPR - 250 °C 

Polyetylén PE P 130 - 150 °C 

Zesítěný 

polyetylén 
XE X 250 °C 

Holé vodiče plné 

nebo slaněné Al 

nebo Cu 

- - 300 °C 

  

 Z hospodárných a bezpečnostních důvodů můžeme připustit oteplení vodičů při zkratových účinků 

jen na určitou hodnotu dovoleného oteplení za dobu, než zkratová ochrana vypne zkrat. Z těchto důvodů 

hmotnost vodiče, tedy jeho průřez musí být takový, aby vzniklé teplo, které se ve vodiči vytvoří za dobu 

trvání zkratové ochrany, nepřesáhlo hodnotu dovoleného oteplení. [38] Určit minimální průřez vodiče 

můžeme z následujícího vztahu: 

 

𝑆min =
𝐼th ∙ √𝑇K

𝐾
 (9.31) 

 

 Bude-li na vedení, na které působí proud, který nazýváme, ekvivalentní oteplovací zkratový 

proud Ith, který působí po dobu trvání zkratu TK, použit průřez Smin, tak se vodič ohřeje pouze na 

dovolené oteplení během zkratu.  Z toho vyplývá, že při použití většího průřezu se jádra vodičů oteplí 
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menší teplotou, a proto kontrola zvoleného průřezu spočívá v následující podmínce, kdy průřez vedení 

musí být větší, nebo roven minimálnímu průřezu. [38] 

𝑆𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆 (9.32) 

  Minimální průřez vodiče, můžeme označit jako nejnižší přípustnou hodnotu průřezu závislou na 

zkratových poměrech v místě, kde se nachází vedení. [38] Dále pak je tato hodnota závislá na 

materiálových konstantách, dovoleném oteplení při zkratu a koeficientu K respektující teplotu vodiče 

před a po zkratu značený. [21] 

 

9.5 Dynamické účinky zkratových proudů. 

 Pokud protéká vodičem zkratový proud, působí na vodič dynamická síla, která má kmitavý 

charakter. Tato dynamická síla je riziková hlavně u tuhých vodičů, které v praxi představují např. 

přípojnice, holá pásová vedení nebo vodiče v odbočkách. Tuhé vodiče mají totiž takovou vlastnost, že 

jsou schopny přenášet na své okolí (v praxi se jedná o podpěrky) ohybové momenty. Časový průběh 

síly, která vznikne vlivem dynamických účinků zkratových proudů, můžeme rozdělit na tři složky: [21] 

 Složka stejnosměrná  

 Složka o síťové frekvenci ω  

 Složka o síťové frekvenci 2ω  

 Při návrhu je rozhodující největší možná vrcholová síla, z toho předpokladu lze uvažovat první 

amplitudu při největší možné stejnosměrné složce síly. Největší amplituda bude přibližně v čase 0,01s. 

[21]  

 
Obr. 9.3: Konstrukce přípojnic. [21] 

  Na Obr. 9.3 můžeme vidět možnost konstrukce přípojnic. Mezera mezi dvěma pásy, které jsou 

přikotveny na podpěrce je rovna šířce pásu, a také lze vidět, že po určitých vzdálenostech jsou 

sešroubovány přes vložky, které jsou většinou ze stejného materiálu jak materiál pásu. Jelikož vlivem 

oteplení může docházet k mechanickému namáhání přípojnic, tak se vodiče uprostřed přípojnic upevňují 

v držáku pevně a v ostatních držácích kluzně. [21] 
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 Každý vodič, uspořádán dle Obr. 9.3 je namáhán silovým působením vodičů ostatních fází a 

silovým působením vodičů téže fáze, což může být v případě kdy jedna fáze je složena z více 

vodičů, stejně jak zobrazuje Obr. 9.3, kde jedna fáze je složená ze dvou pásů, které představují vodiče. 

Síla, která působí na vodiče je dána několika parametry, a to celkovou silou, která působí v celém rozpětí 

délky l, tuto sílu značíme FK. Dále pak zde hraje roli síla na jednotku délky vodiče, kterou označujeme 

fK a poslední zásadní veličinou je tzv. namáhání v ohybu σ, které je způsobené silou FK. [21] 

 Jelikož z hlediska dimenzovaní je pro nás nejdůležitější maximální hodnota síly tedy její první 

amplituda tak platí, že pro maximální vrcholovou hodnotu při silovém působení vodičů ostatních fází 

platí následující vztah: [21] 

 

𝑓K1 = 2 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙
𝑖p

2

𝑎
∙ 10−7 (9.33) 

  

Pro maximální vrcholovou hodnotu síly způsobené silovým působením vodičů téže fáze platí podobný 

vztah, který je následující: [21] 

𝑓K2 = 2 ∙ 𝐼1 ∙ ∑
𝑘11n ∙ 𝐼n

𝑎1n
∙ 10−7

𝑘

𝑛=2

∙ (9.34) 

 

Kde k1 – Koeficient tvaru vodiče  

 k2 – Koeficient respektující uspořádání vodičů a fázový posun proudu v nich  

 ip – Nárazový zkratový proud  

 I1,In – Proud I rozdělený do jednotlivých pásů téže fáze (Při nerovnoměrném zatížení) 

 a, a1n – Rozteč fází nebo pásů 

 k11n – Koeficient tvaru vodiče mezi vodičem 1 a n 

 k – Počet pásů jedné fáze 

 

Pro celkovou sílu působící na vodič v celkové délce pro oba případy platí následující vztahy: [21] 

 

𝐹K1 = 𝑓K1 ∙ 𝑙1 (9.35) 

𝐹K2 = 𝑓K2 ∙ 𝑙2 (9.36) 

 

Pro namáhání pásů v ohybu platí následující vztahy: [21] 

 

𝜎1 =
𝑀01

𝑊01
 (9.37) 

𝜎2 =
𝑀02

𝑊02
 (9.38) 

 

Kde M01, M02 – Maximální ohybový moment mezi dvěma podpěrkami nebo vložkami [21] 

 W01 – Průřezový modul složeného vodiče k ose kolmé na směr síly [21] 

 W02 – Průřezový modul pásu k ose kolmé na směr síly [21] 
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9.6 Dimenzování dle mechanického namáhání 

 Vodiče musí být navrhovány tak, aby odolávaly mechanickým namáhání. V našem případě se 

jedná o namáhání, které je způsobeno při normálním provozním stavu, kdy zanedbáváme jakékoliv 

poruchy. V této kapitole bude zmíněno mechanické namáhání působící na venkovní vedení, které musí 

denně odolávat horším namáháním, než vedení kabelové, které bývá namáháno nejvíce při jeho montáži 

například při zatahování vodičů skrz trubky nebo kabelové rošty. [21] 

 Při dimenzování vodičů, stožárů a ostatních části se bere ohled na klimatické podmínky, které mají 

hlavní vliv na cenu a jeho provozní bezpečnost. Na vedení mají jednotlivé vlivy počasí různé 

dopady, z těchto důvodů se pomocí testování zjišťují typické stavy počasí, ze kterých se následně 

provádí kontrola vodičů s ohledem na tři základní podmínky. Mezi první podmínku patří nejvyšší 

přípustná teplota vodičů, která při normálním zatížení může dosahovat 80 °C, při přetížení teplota 

dosahuje 180°C a při zkratu musí vodič odolat teplotě až 300 °C. Druhá podmínka zmiňuje elektrickou 

pevnost, u kterých musí být dodrženy minimální vzdálenosti mezi fázovými vodiči a také mezi fázovými 

vodiči a zemí. Třetí podmínkou je mechanická pevnost. Vedení musí být navrženo tak aby vyhovovalo 

požadavkům na jeho spolehlivost a bezpečnost. Kritérium správného dimenzování vychází z kontroly 

mezních stavů zatížení. Mezní stavy jsou vyjadřovány na základě charakteristických hodnot 

zatížení, které mohou být následující: [7] 

 

 Charakteristická hodnota stálých zatížení – Jedná se o tíhu samotného vodiče v jeho celém 

rozpětí. [7] 

 Charakteristická hodnota nahodilých zatížení – Zde převládají klimatické podmínky, které 

působí na elektrické venkovní vedení, za kterými si můžeme představit zatížení 

větrem, námrazou nebo teplotou. [7] 

 Charakteristická hodnota mimořádných zatížení – V tomto případě, může být zatížení 

způsobeno při údržbě či revizi. [7] 

 

Teplota 

 Při změně teploty se mění i délka vodiče z čehož vyplývá, že se nám mění i jeho namáhání, průhyb 

a silové působení vodičů na konstrukci stožáru. Pokud se teplota zvyšuje tak se zvětšuje průhyb vodiče 

a zmenšuje se namáhání. Z těchto faktů je zřejmé, že rozhodující je teplota vodiče, která se ale klade 

rovno teplotě okolí. Pokud chceme stanovit maximální oteplení vodiče, který je zatížen více než 80 % 

dovoleného proudu, tak v tomto případě uvažujeme, že vodič je oteplen proudem. V České republice se 

uvažuje teplota okolí v rozmezí -30 až 40 °C. Při výpočtech maximálního průhybu a kontroly 

předepsané vzdálenosti od země je pro nás důležitá maximální teplota, při které se zvětšuje délka vodiče. 

Při řešení s minimální teplotou, při které se vodič zkracuje, je důležité zejména z hlediska působení 

sil, které mají nepříznivý vliv na izolátory. Izolátory mohou být nadzvednuty, a proto se při dimenzování 

řeší i nejkratší vzdálenosti mezi vodiči a konstrukcí. [7] 

 

Námraza 

 Námraza může vzniknout při tzv. tepelném zvratu nebo také inverzi, kdy je vyšší teplota ve větších 

výškách než u povrchu země. Velmi důležitou účast na tomto ději má obsah vodních par, což není nic 

jiného než vlhkost vzduchu. Dalšími důležitými činiteli jsou obsah nasycených vodních par pro určitou 

teplotu, podchlazení vody a ohřívání vzduchu nad zemí. [7]  
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 Při 100% vlhkosti je skutečný obsah vodních par roven obsahu nasycených vodních par. Pokud se 

sníží teplota, tak se nám také sníží obsah nasycených vodních par a přebytečná pára se začne srážet. [7] 

 Dalším činitelem je podchlazení vody, což je přírodní úkaz, při kterém voda může být v kapalné 

podobě i při teplotách nižších než je 0 °C. Při tomto úkazu stačí jediný impuls a voda okamžitě zmrzne. 

Pro názornou ukázku si můžeme uvést příklad, kde podchlazenou vodu bude představovat mlha, která 

narazí na vodič venkovního vedení a při nárazu dojde ke zmrznutí vody a vytvoří námrazek, který je 

vyobrazen na Obr. 9.4. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Námraza (Na Obr. 9.4 označena písmenem N) představuje u venkovních vodičů velké zatížení. 

Zvyšuje namáhání, které způsobí ohnutí vodiče nebo také může dojit až k přetržení vodiče či zlomení 

stožáru. Z hospodárných důvodů je nutné námrazu z vedení v co nejkratší době odstranit, hlavně 

u vedení, na kterých se vyskytuje množství námrazy vyšší než je hodnota dovolená, která byla stanovena 

při dimenzování. Odstranění námrazy můžeme zajistit dvěma způsoby: [7] 

 Sklepáváním izolačními tyčemi [7] 

 Vyhříváním vodičů proudem [7] 

 Princip odstranění námrazy sklepáváním se uplatňuje hlavně ve venkovních rozvodnách. Další 

způsob spočívá v tom, že vlivem průchodu proudu vodičem (Na Obr. 9.4 označeno písmenem V) dojde 

ke vzniku činných ztrát (Na Obr. 9.4 označeny písmenem R), které vlivem oteplení vodiče rozpustí část 

námrazku, která je na Obr 9.4 označena červenou barvou. Po rozpuštění této části zbylá námraza spadne. 

Po opadnutí námrazy dojde k odlehčení vodiče, který může zakmitat a je proto dobré s tímto faktem 

počítat a dodržovat bezpečnostní pravidla. Dalším důležitým krokem při odstraňování 

námrazy, je kontrolovat teplotu vodiče, aby vlivem nadměrného oteplení nedošlo k jeho mechanickému 

poškození. [7] 

 

Vítr 

 Vítr je dalším důležitým ukazatelem, který působí na vodiče i ostatní konstrukce elektrického 

vedení. Stejně jako námraza i vítr způsobuje další přídavná zatížení vodičů a stožárů. Vítr svým 

přídavným zatížením způsobuje napnutí vodiče, zvětšení jeho mechanického namáhání, vychýlení 

vodiče i izolátoru. Může také zapříčinit kmitání vodiče ve svislé rovině, které může dosahovat frekvence 

10 až 15 Hz, délka stojaté vlny na vodiči může být od 1 až do 20 metrů a amplituda může být několik 

cm. Aby ke kmitání mohlo dojít, je důležité, aby vlastní frekvence vodiče byla rovna frekvenci vynucené 

větrem. Vibraci vodičů může způsobit i rovnoměrný vítr, který dosahuje i malých rychlostí. Spodní 

hranice rychlosti se pohybuje od 0,2 do 1,2 m/s. Horní hranice rychlosti větru je dána rovnoměrností 

proudění a pohybuje se v rozmezí 4 až 11 m/s. Pokud vítr dosahuje vyšších rychlostí, tak jeho proudění 

už není rovnoměrné a má spíš charakter rázu. [21] 

N 

R 

V 

Obr. 9.4: Průřez vodiče s námrazkem 
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 Jako pasivní ochrana se používají výkyvné, lehké svorky, které kopírují pohyb vodiče a snaží se 

snížit silové namáhání v místě výstupu vodiče ze svorky. Dále také můžeme chránit, pomocí zesíleni 

vodiče u výstupu ze svorky tím že ho zesílíme ovinutím pásky nebo obalem z pružných drátů.[21] 

 Aktivní ochrana zamezuje kmitaní vodičů, tím způsobem že posunuje hranici vlastní frekvence 

vodiče mimo oblast vynucené frekvence vodiče. Jako aktivní ochrana můžou sloužit antivibrační lana 

nebo tlumiče kmitání, které se instalují do místa vzniku kmitu vodiče, což jsou svorky a instalují 

se obvykle dva (Na každé straně je jeden tlumič). [21] 

 

9.7 Hospodárnost průřezu 

 Hospodárnost návrhu rozvodné soustavy můžeme posuzovat dle různých hledisek. Ty konkrétnější 

hlediska se zabývají hospodárností chodu nebo návrhu jednotlivých prvků rozvodu jako jsou například 

transformátory, vodiče, stožáry a další díly. Při dimenzovaní se musí dbát na to, aby vodič byl 

provozován tak aby nebyl zatížen větším proudem, než je proud hospodárný, z čehož se odvíjí další 

důležitý fakt, že vodič má být provedený tak aby jeho průřez byl ekonomický, který je dán optimálními 

podmínkami (náklady na investice a roční provozní náklady). [21] 

 Definovat jednotlivé činitele, které ovlivňují optimalizaci je dost složité, ale lze rozdělit jednotlivé 

činitele na dva druhy a to na činitele technické a ekonomické. Technické činitele lze určit z měření a 

výpočtů. Ekonomické činitele představují ceny materiálu, energie, práce a další. [35] 

 

Pro výpočet hospodárného průřezu jedné fáze slouží následující vzorec:  

𝑆H = 𝑘 ∙ 𝐼p ∙ √𝑇 (9.39) 

 

Kde k – Koeficient pro hospodárný průřez 

 Ip – Výpočtový proud 

 T – Doba plných ztrát 

 

Doba plných ztrát je definována jako čas, který by maximální výpočtové zatížení způsobilo ve vedeních 

stejné ztráty jako skutečné zatížení za jeden rok. Pro výpočet doby plných ztrát slouží následující vztah: 

[35] 

 

𝑇 = 𝑡 ∙ [0,2 ∙
𝐴

𝑃p ∙ 𝑡
+ 0,8 ∙ (

𝐴

𝑃p ∙ 𝑡
)

2

] (9.40) 

 

Kde t – Počet provozních hodin připojeného zařízení za rok 

 A – Energie přenesena vedením za rok 

 Pp – Přenášený výpočtový výkon 

 

Hospodárný průřez se kontroluje jen v případech, kdy doba plných ztrát je více než 1000 hod/rok a od 

zařízení očekáváme, že bude v provozu více než 10 let. [35] 
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9.8 Bezpečnost provozu 

 Elektrická vedení se musí navrhovat tak aby se jednotlivé vodiče rozvodného systému při 

nadproudech neohřívaly do nebezpečných hodnot oteplení a zvýšenou teplotou nezpůsobily rychlejší 

stárnutí izolace než je běžné u normálního provozu. Dále vlivem velkého oteplení se můžou zhoršit 

mechanické vlastnosti vodiče a docházet k deformaci mechanických spojů. [21] 

 Nadproudy lze rozdělit do dvou skupin: [40] 

 Nadproud vznikne přetížením, kdy vodičem teče proud, který má větší hodnotu, než je proud 

dovolený ale nedosahuje hodnot zkratového proudu. 

 Proud, který vzniká při zkratu, jehož hodnota je mnohonásobně vyšší, než je dovolený proud. 

Tento typ nadproudu nazýváme zkratový proud. 

Hlavní zásady při ochraně rozvodu elektrické energie: [40] 

 Jádro jištěného vodiče se nesmí ohřát vlivem nadproudu způsobeným přetížením, nad hodnotu 

nejvyšší dovolené teploty jádra, za dobu než přetížení bude přerušeno jistícím prvkem. 

 Při normálním provozu nesmí nastat, nežádoucí účinky jistících prvků. 

 Musí být dodržena selektivita, kdy jistící prvek musí odpojit pouze poruchovou část. 

 

Prostředky pro ochranu rozvodu elektrické energie 

 K jištění proti nadproudům se využívá přístrojů, které nadproud omezují, signalizují a 

k nejdůležitější části patří přístroje, které ohroženou část sítě odpojí od zdroje elektrické energie. [21] 

Jednotlivé jistící prvky dělíme dle tří kategorii: pojistky, jističe a nadproudové relé. Jednotlivé druhy 

budou probrány v následující části. [40] 

 

Pojistka 

 Využívají se hlavně k jištění sítí nízkého a vysokého napětí tam, kde je jejich vypínací schopnost 

dostačující. Jsou zejména určeny pro chránění elektrických sítí, kde vznikají nadproudy vlivem 

přetížení. Jednou z hlavních výhod je omezovací schopnost, při které dokážou pracovat s velkým 

obloukovým napětím a díky tomu umí vypnout zkratový proud dříve, než dosáhne svého prvního 

maxima. Schopnost omezit velikost zkratového proudu vyjadřuje omezovací charakteristika, kterou lze 

vidět na Obr .9.5. [21] 
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Obr. 9.5: Omezovací charakteristika pojistky. 
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 Vlastnosti pojistky jsou charakterizovány jmenovitým proudem, napětím a vypínací schopností. 

Vypínací schopnost můžeme definovat jako nejvyšší proud, který je pojistka schopna přerušit. Doba, za 

kterou pojistka je schopna vypnout při různých velikostí nadproudů charakterizuje vypínací 

charakteristika, který je vyobrazena na Obr. 9.6. [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Obr. 9.6 lze vidět, že vypínací charakteristika je závislost vypínacího času na protékajícím proudu 

pojistkou. Hlavní nevýhodou pojistky je její neopakovatelné použití. [40] 

 

Jistič 

 Používají se pro jištění vodičů, spotřebičů a přístrojů. Jejich hlavní výhodou oproti pojistce je jejich 

opakovatelné použití. Mezi nevýhody můžeme zařadit jejich vyšší cenu a delší vypínací čas nadproudu. 

Jejich hlavní rozdíl oproti pojistce je jejich konstrukce, protože jističe mají dvě spouště, které jsou 

schopny vypnout nadproud. První je elektromagnetická spoušť, která je nezávislá na nadproudu a 

využívá se při vypnutí zkratového proudu. Druha je tepelná spoušť, která pracuje na principu bimetalu 

a používá se pro vypínání přetížení a také určuje trvalý proud, který může procházet jističem. [21] 

 Vypínací časy lze vyčíst z vypínací charakteristiky jističe, která je vyobrazena na Obr. 9.7. 
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Obr. 9.6: Vypínací charakteristika pojistky. 
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Obr. 9.7: Vypínací charakteristika jističe. 
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Nadproudová relé 

 Tento typ jisticího prvku vypíná nepřímo prostřednictvím stykačů, z čehož vyplývá, že jejich 

vypínací schopnost je nízká. Dokážou vypnout zhruba osminásobek jmenovitého proudu procházející 

přes relé. Z těchto důvodů je doporučené jim v praxi předřadit pojistky a využit tak jejich omezovací 

schopnost. [40] 

 

 Ochranu proti nadproudům, při přetížení nebo zkratu, můžeme zajistit jedním nebo více jistícími 

prvky, které musí zajistit vypnutí jakéhokoliv nadproudu, tak aby nedošlo k vzniku velkých škod nebo 

ohrožení na životě. Jistící prvky, které zajišťují ochranu vůči přetížení nebo zkratu se musí vzájemně 

kombinovat. Mezi základní kombinace patří: [40] 

 Jistič + Nadproudové relé 

 Jistič + Pojistka 

Pokud se snažíme jistit vedení proti přetížení, musíme dbát na to, aby v obvodu existovala i ochrana 

proti zkratovým proudům, protože vypínací schopnost jistícího prvku proti přetížení může být pod 

hodnotou předpokládaného zkratového proudu. Mezi základní ochrany proti zkratovým proudům lze 

použít jistič se zkratovou spouští nebo pojistky. Aby mohla být daná ochrana správně navržena, je nutné 

nejprve zjistit v jednotlivých částech rozvodu hodnoty zkratových proudů, které můžeme zjistit 

výpočtem nebo měřením impedance smyčky v daném obvodu. Impedanci vypínací smyčky lze vypočíst 

z následujícího vztahu: [40] 

𝑍s ≤
𝑈0

𝐼A
 (9.41) 

 

Kde 𝑈0 – Jmenovité napětí vůči zemi 

 𝐼𝐴 – Proud zajišťující samočinné působení jistícího prvku 

 

Po zjištění těchto parametrů lze jistící prvek zvolit a nastavit tak, aby dokázal vypnout i nejmenší 

zkratový proud vzniklý při zkratu na konci vedení. Dále musí platit podmínka, že vypínací schopnost 

jistícího prvku nesmí být menší než přepokládaný zkratový proud. V praxi se využívá kombinace jističe 

a pojistky, protože některé jističe nejsou schopny vydržet maximální zkratové proudy. Z těchto důvodů 

se jim dle omezovacích charakteristik pojistek předřazují pojistky, které zajistí, že k jističi proteče pouze 

takový proud, který je schopen snést. [40] 
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10 Závěr 
 Tato bakalářská práce se zabývala rozdělením vedení do jednotlivých kategorií a možnostmi jejich 

využití dle požadovaných podmínek na provoz. Dále byl proveden rozbor jednotlivých druhů 

materiálů, které lze využít pro konstrukci vodičů. Dále byly zjištěny parametry elektrických 

vedení, které úzce souvisí s dimenzováním vedení. Po analýze elektrického vedení z hlediska jeho 

elektrické části se práce zabývá konstrukčními řešeními a zaměřuje se převážně na stožáry venkovního 

vedení. Poté se nemalou částí věnuje izolátorům pro venkovní vedení. Závěr práce se zaměřuje 

na dimenzování vedení a zvlášť vysvětluje jednotlivé požadavky, které jsou kladeny při návrhu 

elektrického vedení. 

 

 V první části se práce zaměřuje na druhy vedení, které v elektrizační soustavě využíváme a 

rozděluje je do dvou kategorií, což jsou venkovní a kabelová vedení. Po rozebrání jednotlivých typů 

dochází ke stanovisku, že venkovní vedení se využívají pouze tam, kde je dostatek místa a nejedná se o 

zastavěné oblasti. Výhodami byly menší provozní náklady a menší náklady na výstavbu oproti 

kabelovým vedením. Bylo zjištěno, že u kabelových vedení patří mezi hlavní výhody použití 

v zastavěných městských oblastech a možnost vedení vést zemí, kdy vodič není zatěžován 

atmosférickými podmínkami (jako jsou například vítr nebo námraza), z čehož vyplývá, že může 

dosáhnout delší živostnosti a lepších provozních podmínek. Následně jsme probrali jednotlivé typy 

materiálů pro obě kategorie a z nalezených poznatků bylo zjištěno, že venkovní vedení z izolovaných 

vodičů má řadu výhod - například zvětšení izolační pevnosti, zlepšení elektrických vlastností; ze kterých 

vyplývá zmenšení úbytku napětí. Mezi nejpoužívanější typy venkovních vedení v ČR se využívá vedení 

z holých vodičů (nejčastěji typu AlFe lan) a mezi nejpoužívanější materiály pro jádra vodičů se využívá 

hliník a měď. Měď má mnohem lepší vlastnosti z hlediska vysoké elektrické a tepelné vodivosti, z čehož 

vyplývá i její vyšší cena. Mezi další faktory rozhodující o výběru elektrického vodiče se řadí způsob 

zapojení elektrické sítě a napěťová hladina, ve které se dané vedení pohybuje. Mezi nejpoužívanější 

typy zapojení elektrické sítě ve větších městech patří mřížová soustava a do menších obcí se vyplatí 

využít paprskovou nebo průběžnou síť. Hlavním rozhodujícím činitelem při výběru zapojení je stupeň 

spolehlivosti dodávky elektrické energie. 

 

 Další část práce se zabývá parametry, které mají vliv na provoz elektrického vedení. Z poznatků 

vyšlo najevo, že mezi základní parametry vedení patří činný odpor, kapacita, indukčnost a svodová 

vodivost. Jednotlivé parametry se uplatňují v každém typu elektrického vedení, avšak v některých 

případech lze některé z nich zanedbat. O tom, kdy některý z parametrů můžeme zanedbat, rozhoduje 

napěťová hladina. Dále byly jednotlivé parametry rozebrány, z čeho byl vyvozen závěr, že činný odpor 

je závislý na rezistivitě, průřezu a délce vedení. Dále u činného odporu hraje velkou roli oteplení 

vodičů, kdy s rostoucí teplotou roste i elektrický odpor. Mezi další parametry patří indukčnost, o které 

můžeme říci, že její velikost závisí na délce vedení a hlavně na vzájemném působení magnetického pole 

na vodič samotný a na vodiče v jeho okolí. Z toho vyplývá, že důležitým faktorem je vzdálenost mezi 

vodiči. Jako další údaj byl zaveden pojem kapacita vedení, která je závislá především na tvaru 

vodiče, délce vedení a vzdálenosti vodiče od země. Jako poslední parametr byla zmíněna svodová 

vodivost, která má hlavní vliv na vznik činných ztrát. Velikost svodové vodivosti je závislá na použitém 

typu izolátoru jeho kvality a také na atmosférických podmínkách. Pro každý typ parametrů jsou uvedeny 

jednotlivé vztahy, ze kterých můžeme určit jejich přibližné hodnoty. 
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 Následující část byla věnována elektrickým stožárům venkovního vedení, kde se práce zaměřuje 

na rozdělení dle jejich účelu, rozboru jednotlivých materiálů, konstrukce a provedení. Z poznatků bylo 

zjištěno, že jednotlivé typy můžeme rozdělit do těchto skupin - nosné, výztužné, rohové, odbočné a 

koncové stožáry. To naznačuje, že při výběru správného stožáru musíme hledět na zatížení, které je 

závislé na tahu vodičů, hmotnosti lan, délce vedení, přídavné námraze vodičů, povětrnostních 

podmínkách a také na typu terénu a umístění. V další podkapitole bylo řešeno, z jakých částí se stožár 

skládá a z jakého materiálu může být vyroben. Po rozboru jednotlivých výhod a nevýhod bylo 

vyvozeno, že v České republice jsou nejvíce využívány ocelové a betonové stožáry, které mají delší 

živostnost a lepší mechanickou pevnost oproti stožárům dřevěným. Podobně jako u stožárů je i při 

výběru izolátoru nejdůležitější vědět pro jaký účel chceme izolátor využívat, dle tohoto faktoru je lze 

rozdělit do dvou skupin - podpěrné a závěsné izolátory. Mezi rozhodující parametry při návrhu izolátoru 

patří mechanická pevnost, materiál izolátoru, tah vodičů a jejich vzdálenost mezi jednotlivými 

izolátory, dále pak délka vodiče a jeho hmotnost. Bylo zjištěno, že hlavní nevýhodou podpěrných 

izolátorů je menší elektrická pevnost, tím pádem hrozí přeskok nebo průraz. Mezi výhody patří výborná 

mechanická pevnost. U závěsných izolátorů jsou hlavní výhody odolnost vůči průrazu a menší 

mechanické namáhání. Hlavní nevýhodou je naopak nutnost větší vzdálenosti mezi vodiči, čímž se 

zvětšuje i celková velikost celé konstrukce. Další část týkající se izolátorů se zabývá konstrukcí a 

znečištěním a vyplývá z ní, že stupeň znečištění závisí na daném prostředí, ve kterém se izolátor nachází. 

 

 Závěrečná část mé práce se zabývá dimenzováním vedení a byly v ní zmíněny hlavní 

hlediska, kterých se musíme držet při návrhu vedení. Z jednotlivých rozborů byl udělán závěr, že při 

návrhu je nutné znát jednotlivé parametry vedení (R, C, L, G), které následně využijeme pro určení 

správných požadavků na vedení. Při určování průřezu vodiče je nutné znát, jaké stavy v elektrické síti 

mohou nastat a tím pádem zvolit takový průřez, který bude odpovídat dovoleným oteplením při 

normálním provozu. Při zvýšeném oteplení může nastat několik problému, oteplení bude tak vysoké, že 

se vodič roztaví, a tím znehodnotí funkci celé rozvodné soustavy. Dalším problémem je, že při zvýšeném 

oteplení jader vodičů dochází ke zvýšení ztrát na vedení, čímž by nebyl dodržen dovolený úbytek napětí 

na konci vedení. Z těchto důvodů se závěr práce věnuje především rozborem oteplení vodičů a bylo 

zjištěno, že oteplení je závislé na prostředí, provozu, typu uložení, ale hlavně na velikosti proudu, který 

vodičem protéká. Tento fakt odkazuje na kapitolu, která se zabývá oteplením vlivem poruchy, což může 

být přetížení, kdy je vodič zatěžován větším proudem, než je proud dovolený. Další poruchou může být 

zkrat, při kterém nedochází pouze k tepelným účinkům ale také k dynamickým účinkům, při kterém 

můžou vzniknout, takový síla, která má tendenci vodič roztrhnout, což může být zvlášť nebezpečné u 

pevných vodičů, jako jsou například elektrické přípojnice. Z těchto důvodů se úplný závěr práce věnuje 

základním ochranným prvkům, které lze v elektrické síti využít a dochází k názoru, že mezi 

nejvýhodnější kombinace ochran patří jistič s předřazenou pojistkou, kdy máme zaručenou ochranu 

proti přetížení a díky omezovací schopnosti pojistky i proti zkratu. 

 

 Tato bakalářská práce má za úkol analyzovat elektrické vedení a poukázat na to, co patří mezi 

nejdůležitější faktory při jeho návrhu, zohlednit výhody a nevýhody jednotlivých prvků v elektrické 

síti, a zdůraznit, na co je nutné dávat si pozor při dimenzování jednotlivých části. Dále pak poukázat na 

nejčastější chyby, kterých bychom se měli vyvarovat, aby rozvodná síť splňovala všechny podmínky a 

byla bezpečná a provozuschopná. 
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