
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra elektroenergetiky 
 
 
 

 
 

 

Problematika navýšení výkonu 
průmyslové zóny napájené ze sítě VN 

 
Problems of electricity load increase of 
industrial zone suppliedby MV network  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2010         Aleš Sita 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení studenta 
 
 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny 
literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.  
 
 
 

 
Aleš Sita 

 
 
V Ostravě dne  3.5.2010 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 

Chtěl bych upřímně poděkovat panu docentu Ing. Radomírovi Goňovi, Ph.D. za jeho vedení 
a podnětné rady při tvorbě této bakalářské práce.  
 
 
 
 



 

Abstrakt 
 
V praxi se občas stává, že zákazník odebírající elektrickou energii požaduje navýšení 
stávajícího výkonu. V této práci je řešena problematika navýšení výkonu v průmyslové zóně v 
Přerově z důvodů zvýšení výroby. Zmiňovaná lokalita je připojena k vedení vysokého napětí. 
Bylo třeba nalézt nejlepší možné řešení a to jak z hlediska provedení tak i finančních nákladů. 
K dané problematice existovali dvě možná řešení, které vycházeli z výše zmiňovaných hledisek. 
První varianta byla navrhnuta převážně kabelovým vedením VN. V druhé variantě se naopak 
uvažovalo o venkovním vedení VN. Je nutné podotknout, že vedení daných variant je napojeno 
z různých transformoven 110/22 kV. Rozborem obou variant z ekonomického hlediska bylo 
vyhodnoceno, které z variant bylo pro realizaci výhodnější. V této práci je také zmíněna 
legislativa k dané problematice.  
 
   

Abstract 
 
In practical experience, the customer taking electric power sometimes requires to increase the 
current value of electrical output. The question of increasing the electrical output in this thesis is 
resolving for the industrial area in Přerov because of extending the production. The mentioned 
area is linked to the high voltage power line. It was necessary to find the best possible solution 
from two points of view development and financial expense. There were two possible solutions 
that went from both mentioned viewpoints. In the first option there was mainly projected the 
underground line HV. Contrary of the first option in the second one the open wire line was 
proposed HV.  It is important to mention that power line in both option are linked to the 
different transformer station 110/22 kV. By analysing both possibilities from the economical 
point of view was evaluated which option  is more convenient for realization. The legislation 
important to this topic is also mentioned in this thesis. 
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1. Úvod 
 

Cílem této práce je přiblížit problematiku navýšení elektrického výkonu průmyslové zóny 
napojené ze strany vysokého napětí. Řeší způsob napojení a potřebné úpravy k uvolnění 
požadovaného elektrického výkonu na síti vysokého napětí. Uvádí také konkrétní údaje o 
nákladech realizace stavby z praxe a srovnává je s jinou variantou napojení průmyslové zóny 
z hlediska ekonomičnosti stavby. Tato problematika se zabývá navýšením výkonu průmyslové 
zóny v Přerově.  

První část popisuje rozdělení elektrizační soustavy a jednotlivé částí rozvodné soustavy. 
Druhá část se zabývá energetickým zákonem z hlediska připojovacích podmínek a upřesnění  
názvosloví týkající se řešené problematiky. Ve třetí části je blíže popsán původní stav napojení 
průmyslové zóny a způsoby řešení pro navýšení výkonu. Čtvrtou částí je provedeno 
ekonomické hodnocení daných způsobů řešení. Touto prací by měl být zjištěno ekonomičtější 
způsob řešení dané problematiky.    
 

2. Elektrizační soustava  
 

Elektrizační soustava slouží k propojení zdrojů a spotřebičů elektrické energie. Tyto  
soustavy okolních zemí jsou navzájem  synchronně propojeny. Elektrizační soustava je složena 
ze dvou částí: 

 
- přenosové soustavy, v naší republice tuto soustavu zajišťuje společnost ČEPS 
- rozvodné (distribuční) soustavy, kterou zajišťují distribuční společnosti  

 
Přenosová soustava je určena hlavně k přenosu velkých výkonů mezi uzly elektrizační soustavy 
narozdíl od rozvodné soustavy, která rozděluje elektrickou energii mezi jednotlivé spotřebiče. 
Obě elektrizační soustavy mohou být složeny z elektrických sítí, zdrojů a elektrických stanic.[1] 
 

2.2 Zdroje 
 

Zdroje (elektrárny ) mohou být připojeny přímo do přenosové soustavy nebo mohou 
napájet rozvodnou soustavu, pokud se jedná o zdroje menších výkonů. Doposud  
nejvýznamnějšími zdroji elektrické energie jsou parní a jaderné elektrárny, které jsou spolu 
s vodními elektrárnami větších výkonů napojeny na přenosovou soustavu. Elektrárny 
menších výkonů využívající obnovitelné zdroje (např. vodní, větrné, sluneční apod.) 
přispívají do rozvodné soustavy.                                                                                           [1] 

 

2.3 Elektrické stanice  
 

Elektrické stanice jsou tak zvanými uzly elektrizační soustavy a jsou jejich nedílnou 
součástí. Jejich úkolem je spínat různé větve soustav a též transformovat (převést) 
elektrickou energii na jinou napěťovou hladinu. Převážně se jedná o převod napěťové 
hladiny z přenosové soustavy na rozvodnou soustavu 400/110 kV popřípadě 220/110 kV. V 
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rozvodné soustavě slouží elektrické stanice ke změně napěťové hladiny 110/22 kV nebo 
110/35 kV jenž dále napájejí veřejné rozvodné soustavy.                                                    [2] 

 
Elektrické stanice můžeme rozdělit podle účelu: 

 
- transformovny, slouží k transformaci elektrické energie na požadované napětí a k 

jejímu rozvodu 
- spínací stanice, slouží k rozvodu elektrické energie o stejném napětí  
- měnírny, které slouží ke změně střídavé proudové soustavy na jinou ( změna kmitočtu 

nebo na stejnosměrnou soustavu) 
 

K dané problematice jsou důležité transformovny, jejichž elektrická část je složena:   
  

- z rozvodného zařízení  
- z transformátoru 
- z kompenzačního zařízení 

 
Tyto části elektrických stanic mohou být provedeny jako vnitřní, venkovní nebo 

polokryté. Transformovny pro převod 110/22 kV, které jsou převážně užívány v distribuční 
soustavě bývají nejčastěji provedeny s dvojitým systémem přípojnic na straně VVN s 
venkovním způsobem rozvodného zařízení . Způsob s dvojitým systémem přípojnic se 
používán také na straně VN. Rozvodného zařízení napěťové hladiny VN lze provést jako: 

 
- kobkové ( jedno a více podlažní) 
- skříňové ( venkovní nebo vnitřní)  
- halové  ( jedno a více podlažní) 
- venkovní  

                                                                                                                                                      
U řešeného případu je vedení napájeno z transformovny 110/22 kV s provedením 

rozvodného zařízení na straně VN. V první variantě se jedná o typ kobkový vícepodlažní s 
dvojitým systémem přípojnic. A ve druhé variantě je rozvodna  jednopodlažní skříňového 
provedení s jedním systémem přípojnic. 

 

2.4 Elektrické sítě  
   

Elektrické sítě se skládají z galvanicky spojených částí stejného napětí. Můžeme je 
rozdělit podle napěťových hladin na sítě: 

 
- zvlášť vysokého napětí (dále ZVN) –  od 300 do 800 kV 
- velmi vysokého napětí (dále VVN) – od 52 do 300 kV 
- vysokého napětí (dále VN) –  od 1 do 52 kV 
- nízkého napětí ( dále NN) – od 50 V do 1 kV 

 
Napěťové hladiny ZVN 400 kV a VVN 220 kV i některé 110 kV se využívají v 

přenosové soustavě. V zahraničí se používají  i vyšší napěťové hladiny přenosové soustavy. 
V ČR zajišťuje přenos elektrické energie, provoz, údržbu a rozvoj přenosové soustavy,  
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dispečerské řízení  přenosové soustavy firma ČEPS, a.s. Také technicky řídí systémové 
služby, jako je regulace výkonu a kmitočtu, regulace napětí a jalového výkonu a řídí 
potřebné výkonové rezervy. 

  
2.4.1 Elektrické sítě distribuční soustavy 

 
U rozvodných soustav můžeme hovořit o elektrických sítích s napěťovou hladinou 

VVN – 110 kV, VN – 35, 22, 10 a 6 kV a sítě s napěťovou hladinou NN – 0,4 kV. Dle 
způsobu napojení z rozvodny můžeme rozdělit distribuční sítě do skupin:                   [1] 
 

- Sítě paprskové fungují tak, že vedení jdoucí z rozvodny zásobuje jednotlivé 
odběry a každý paprsek je samostatný. Tento způsob je sice nejméně nákladný a 
jistota dodávky je nízká. Spíše se používá v méně zalidněných oblastech. 
Provedení tohoto způsobu sítě je na napěťových hladinách NN, VN a ve 
výjimečných případech na VVN. 

- Sítě okružní, jsou tvořeny polosmyčkami tak, aby je bylo možné ve spínacích 
trafostanicích sepnout nebo rozepnout. Jsou sice nákladnější než paprskové, ale 
za to jsou provozně jistější. Jsou využity ve všech napěťových hladinách 
distribuční soustavy. 

- Sítě mřížové, se převážně využívají u NN kabelových rozvodů pro napájení 
větších měst. Mřížová síť bývá napájena z více napáječů VN (3-5 napáječů). Je 
ekonomicky velice náročná, ale z hlediska provozní jistoty bývá nejspolehlivější. 
Také můžeme u těchto sítí hovořit o menších ztrátách a kolísání napětí.    

  
Na obrázku č.1 a 2 jsou zobrazeny dva nejužívanější druhy sítí VN v distribuční 
soustavě. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č.1 Sítě dle uspořádání paprsková 
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Obr. č.2 Sítě dle uspořádání okružní 
 

2.4.2 El. sítě distribuční soustavy pro napěťovou hladinu VN 
 

Pro napěťovou hladinu VN bývá v distribuční soustavě nejčastěji použitá síť IT. 
První písmeno I značí že v sítí jsou všechny živé vodiče izolovány proti zemi, 
popřípadě může být jeden uzel spojen se zemí přes velkou impedanci. Druhé písmeno T 
udává že uzemnění neživých částí je nezávislé na možném uzemnění určitého bodu sítě. 
U těchto sítí je ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena odpojením 
od zdroje samotným uzemněním každého spotřebiče.                                                   [6]   

 

 
 

Obr. č.3  Schematické provedení sítě IT 
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Dalším rozdělením sítí je podle způsobu provedení po konstrukční stránce a to:         [2] 
 

- sítě venkovní 
- sítě kabelové 

 
Elektrické vedení se nejdříve navrhuje po elektrické stránce ( provozní napětí, 

proudové zatížení , úbytky napětí a podobně). Po tomto návrhu se dále řeší vedení po 
stránce mechanické a konstrukční. U kabelového vedení jsou konstrukční a mechanické 
návrhy jednoduché. V dnešní době se směřuje i legislativou u vedení napěťových hladin 
NN a VN k tomuto konstrukčnímu provedení, jenž bylo v dřívější době využíváno 
převážně v hustě osídlených oblastech. Největším problémem u kabelových vedení je 
uložení kabelu dle předepsané hloubky.  

Venkovní elektrická vedení jsou z hlediska mechanického a konstrukčního návrhu 
více náročnější. Musí se přihlédnout ke klimatickým podmínkám (vítr, námraza, změny 
teplot, bouřky), také k tomu že klimatické podmínky nemusejí být stejné po celé délce 
vedení. Dále musejí vyhovět mechanickému návrhu všechny části venkovního vedení, 
jenž se skládá z:  
 

- stožárů  
- vodičů  
- izolátorů a armatur  
- základů 

 
Začátkem pro mechanický návrh elektrického vedení je výpočet zavěšeného vodiče 

a od tohoto se odvíjejí další podmínky jako jsou rozmístnění a dimenzování podpěrných 
bodů podél trasy a dimenzování ostatních prvků.   

 

3. Legislativní rámec pro připojení odběru VN 
 

Základní  podmínky pro připojení elektrického odběru jsou uvedeny v zákoně č. 458/2000 
Sb. O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětví (energetický 
zákon). Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství podmínky 
podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, 
plynárenství a teplárenství.                                                                                                          [3] 

Pro výkon regulace v energetice je zřízen Energetický regulační úřad. Tento úřad rozhoduje 
o udělení, změně nebo zrušení licence, o regulaci cen podle zvláštních právních předpisů a jiné. 
Dále stanoví prováděcími právními předpisy požadovanou kvalitu dodávek a služeb v daném 
odvětví, podmínky připojení výroben, distribučních soustav, odběrných míst k elektrizační 
soustavě a další podmínky. 
 
Dle energetického zákona se stanovují účastníci trhu s elektřinou na: 
 

- výrobce 
- provozovatele přenosové soustavy  
- provozovatele distribuční soustavy  
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- obchodníky s elektřinou 
- operátora trhu 
- konečné zákazníky 

  
Tato práce se zabývá problematikou navýšení výkonu průmyslové zóny ze strany VN, proto 

jsou uvedeny následující citace z tohoto zákona týkající se řešené problematiky. Vymezení 
některých pojmů dle Energetického zákona. 

 
- Oprávněným zákazníkem fyzická či právnická osoba, která má právo přístupu k 

přenosové soustavě a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny.  
- Konečným zákazníkem fyzická či právnická osoba, která odebranou elektřinu pouze 

spotřebovává. 
- Odběrným místem odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, včetně měřících 

transformátorů, jehož odběr je měřen jedním měřícím zařízením nebo jiným způsobem 
na základě dohody. 

- Elektrickou přípojkou zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo 
přípojnic v elektrické stanici a mimo ní odbočením od vedení distribuční soustavy 
směrem k odběrateli, a je určeno k připojení odběrných elektrických zařízení. 

                                                                                                                                            
Od 1. ledna 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční odběratelé. Elektrická 

přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou a pravidly provozování 
příslušné distribuční soustavy. Vlastníkem přípojky je ten kdo uhradil náklady na její zřízení. 
Elektrická přípojka jiného než nízkého napětí končí při venkovním vedení kotevními izolátory 
na odběratelově stanici, při kabelovém vedení kabelovou koncovkou v odběratelově stanici.  

 

3.1 Provozovatel distribuční soustavy 
 

Provozovatel distribuční soustavy zajišťuje spolehlivý provoz a její rozvoj. Dále 
umožňuje distribuci elektřiny na základě uzavřených smluv a také řídí tok elektřiny v 
distribuční soustavě při respektování přenosu elektřiny mezi ostatními distribučními 
soustavami a přenosovou soustavou ve spolupráci s ostatními provozovateli distribučních 
soustav nebo přenosových soustav.                                                                                       [3] 

Podle § 25 odst. 3 Energetického zákona platí od 1. ledna 2007 podmínka, že 
provozovatel distribuční soustavy který má více než 90000 odběrných míst konečných 
zákazníků, nesmí být zároveň držitelem licence na výrobu, přenos a obchod s elektřinou. 

 Z důvodu této podmínky vznikly nové společnosti, které zabezpečují distribuci 
elektrické energie ke konečnému zákazníkovi dodnes. Mezi tyto společnosti patří ČEZ 
Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a PRE distribuce, a.s. Tyto společnosti jsou podle 
energetického zákona povinny zpracovat a po schválení Energetickým regulačním úřadem 
vydat a zveřejnit Pravidla provozování distribuční soustavy. 

 

3.2 Pravidla provozování distribuční soustavy 
 

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) definují technické aspekty 
provozních vztahů mezi provozovatelem distribuční soustavy a všemi uživateli k ní 
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připojenými. Legislativně doplňují Energetický zákon a k tomu související vyhlášky. Tato 
ustanovení platí pro všechny provozovatele a uživatele distribuční soustavy a osahují:    

 
- plánovací a připojovací předpisy pro distribuční soustavu  
- provozní předpisy pro distribuční soustavu 

 
Pro problematiku této práce je třeba rozebrat první částí a to zejména připojovací 

předpisy pro distribuční soustavu. Každé připojení žadatele je třeba posuzovat dle 
individuálních vlastností odběru. Podle místa připojení k napěťové hladině distribuční 
soustavy je již specifikována kategorie odběru.                                                                    [7] 

 

3.3 Všeobecné požadavky na připojení 
 

Všeobecnými požadavky se specifikují charakteristiky odběru. Pro rozhodnutí o 
podmínkách připojení se musí doložit tyto základní údaje: 

 
- adresa odběrného místa (popř. situační plánek) 
- rezervovaný příkon 
- charakter odběru – připojovaná zařízení  
- požadovaná kvalita dodávky elektřiny 
- datum k němuž je připojení požadováno 

                                                                                                                                                     [7] 
Tyto základní údaje stačí u odběrů ze sítě NN. Žadatel však může mít náročnější požadavky 
na  kvalitu dodávané elektřiny z distribuční soustavy, které jsou stanoveny těmito 
charakteristikami napětí : 

 
- kmitočet sítě  
- velikost napájecího napětí 
- odchylky napájecího napětí 
- rychlé změny napětí 
- krátkodobé poklesy napájecího 

napětí 
- krátkodobá přerušení napájecího 

napětí 
- dlouhodobá přerušení napájecího 

napětí 

- dočasná přepětí o síťovém 
kmitočtu mezi vodiči a zemí                    
odchylky napájecího napětí 

- přechodná přepětí mezi vodiči a 
zemí  

- nesymetrie napájecího napětí 
- meziharmonická napětí 
- harmonická napětí 
- úrovně napětí signálů v 

napájecím napětí 
                                                                                                                                                      

Tato práce se zabývá problematikou připojení k napěťové hladině VN a podrobnější 
informace k žádosti jsou uvedeny ve Standardech připojení zařízení k distribuční soustavě, 
které jsou přílohou PPDS. Dále je důležité podotknout, že provozovatel distribuční soustavy 
může odmítnout požadavek na připojení v těchto následujících případech: 

 
- kapacita zařízení distribuční soustavy je v požadovaném místě připojení nedostatečná 

s ohledem na požadovanou kvalitu služeb a provozu. 
- plánované parametry zařízení uživatele distribuční soustavy včetně příslušenství, 

měřících a ochranných prvků nesplňují požadavky příslušných technických norem na 
bezpečnost a spolehlivost provozu. 
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- plánované parametry zařízení a odebírané elektřiny ohrožují kvalitu dodávky ostatním 
odběratelům. 

  
Odmítnutí požadavků z výše uvedených důvodů musí obsahovat technický návrh 
náhradního řešení. [3, 7] 

 

3.4 Standardy připojení zařízení k distribuční soustavě vysokého 
napětí 

 
Připojení žadatele je navrhováno provozovatelem distribuční soustavy. Způsob 

připojení je odlišný podle toho, ke které napěťové hladině distribuční soustavy bude 
odběrné místo připojeno. Daný problém se věnuje napěťové hladině VN a tak napojení na  
distribuční soustavu může být řešeno dle provedení této soustavy:                                  [4, 7] 

 
- venkovním vedením, jedná se o úpravu vedení shodnou se stávajícím vedení a 

přípojka je provedena v místě podpěrného bodu buď venkovním nebo kabelovým 
vedením. 

- kabelovým vedením, zasmyčkováním kabelového vedení nebo jedna přípojka z 
upravené stávající trafostanice. 

 
 Připojování odběrných míst k distribuční soustavě v lokalitách která jsou uzemním 

plánem měst a obcí určena k zástavbě jsou náklady na vybudování el. přípojky v režii 
provozovatele distribuční soustavy s podílem žadatele o připojení ve výši určené vyhláškou 
sbírky zákonů 51/2006 v příloze 6 této vyhlášky. Zde je tato příloha uvedena v tabulce č.1. 
V případě připojování výrobny k přenosové soustavě hradí vývodové vedení do místa 
připojení žadatel v plné výši. Úhrada podílu se po žadateli neuplatňuje v případě, kdy 
nedochází ke změně technických podmínek při změně konečného zákazníka ve stávajícím 
odběrném místě ve lhůtě do 12 měsíců. 

Náklady na navýšení požadovaného rezervovaného výkonu jsou nezbytně nutné 
vynaložené náklady související s výstavbou nebo úpravami distribuční soustavy. Tato 
výstavba nebo úpravy distribuční soustavy jsou zajišťovány v nezbytně nutném rozsahu. Do 
nákladů dále patří náklady na pořízení projektové dokumentace, geodetická zaměření, věcná 
břemena a ostatní související investiční náklady a poplatky na výstavbu nebo úpravu 
distribuční soustavy.  
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Tabulka č.1 Výše podílu žadatele dle napěťové hladiny 
 

Měrný podíl žadatele o připojení na nákladech spojených s připojením a 
zajištěním požadovaného příkonu 

Odběrné zařízení 
Místo připojení k napěťové 

hladině 
Způsob připojení Měrný podíl žadatele 

Přenosová soustava Standardní 200 000 Kč/MW 
Standardní - z přípojnic nové 

rozvodny typu H 
600 000 Kč/MW 

Distribuční soustava VVN Nestandardní - připojení ve 
stávající stanici VVN přímo z 

přípojnic, vedení ve 
vlastnictví žadatele 

150 000 Kč/MW 

Distribuční soustava VN Standardní 800 000 Kč/MW 
3 fázové připojení 500 Kč/A 

Distribuční soustava NN 
1 fázové připojení 200 Kč/A 

 
Provedení koncového bodu přípojky VN je definováno ze způsobu připojení k distribuční 
síti takto:                                                                                                                                [8] 

 
- při smyčkovém zapojení, transformační stanice VN/NN mající na straně VN dvě 

místa připojení kabelových vedení.  
- při paprskovém vývodu, transformační stanice VN/NN mající na straně VN jedno 

místo pro připojení napájecího vedení; pro napojení z venkovního vedení je to 
venkovní stožárová transformační stanice; pro napojení z kabelového vedení je to 
zděná trafostanice. 

 
Ukončení přípojek VN a VVN je definováno v těchto standardech u venkovního vedení 

končí přípojka na kotevních izolátorech odběratelovy stanice. Z toho jsou kotevní izolátory 
součástí přípojky. U kabelového vedení končí přípojka kabelovou koncovkou v 
odběratelově stanici. Kabelové koncovky jsou součástí přípojky.  
Přípojky vn provedené kabelovým vedením: 

 
- zasmyčkováním kabelového vedení do vstupních polí rozvodny VN, v tomto případě 

se hranice vlastnictví a způsob provozování dohodne individuálně ve smlouvě o 
připojení (v tomto případě se nejedná o přípojku). 

- provedením jedné kabelové přípojky ven z elektrické stanice VN PDS. Přípojka 
začíná odbočením od přípojnic VN ve stanici PDS. Součástí přípojky je technologie 
vývodního pole. Technologii vývodního pole určí PDS v připojovacích podmínkách, 
technologie musí být kompatibilní se stávající technologií stanice. 

 
Nadstandardně v případě požadavku odběratele na zvýšený stupeň zabezpečenosti 

dodávky elektrické energie dvěma nebo více přípojkami, připojenými na různá kabelová 
vedení vn, nebo transformovny 110/22, 35 kV. 
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Přípojky VN provedené venkovním vedením: 
 

- jednou přípojkou odbočující z kmenového vedení  
- jednou přípojkou odbočující z přípojnic rozvodny VN 

 
Nadstandardní připojení u venkovního vedení v případě požadavku žadatele se provádí 
těmito způsoby: 

 
- zasmyčkování okružního vedení do odběratelské stanice 
- připojení dvěma nebo více přípojkami připojenými na různá venkovní vedení VN 
- kombinace předešlých způsobů 

 
Další podmínky, ohledně vybavení trafostanice z hlediska umístnění měřících přístrojů, 

si určí každý provozovatel distribuční soustavy ve svých podmínkách k připojení. 
Upřesněné podmínky a požadavky jsou dále obsaženy ve smlouvě o smlouvě budoucí ke 
smlouvě o připojení, kde jsou také obsaženy povinnosti a práva jak žadatele tak i 
provozovatele distribuční soustavy. 

 

3.5 Standardy připojení zařízení k distribuční soustavě nízkého 
napětí 

 
Pro srovnání uveďme standardy pro připojení odběru z napěťové hladiny NN. Přípojky 

NN slouží k připojení jedné nemovitosti k DS. Přípojka začíná odbočením od rozvodného 
zařízení, které muže být provedeno jako venkovní nebo kabelové. Přípojka může být 
provedena venkovním, kabelovým nebo kombinovaným způsobem.                                  [8] 

Venkovní provedení přípojky je vždy provedena plným počtem vodičů s minimálním 
průřezem 16 mm2. Přípojková skříň je součástí přípojky. Jištění v přípojkové skříni musí být 
minimálně o jeden stupeň vyšší něž je jištění před elektroměrem. Umístnění hlavní domovní 
skříně na objektu nebo podpěrném bodě ve výšce 2,5 – 3 metry. 

Kabelové provedení přípojky musí být použito kabelu s minimálním průřezem        
4x16 mm2 hliník nebo 4x10 mm2 měď. Přípojková skříň je součástí přípojky. Umisťuje se 
převážně na hranici pozemku odběratele. Spodní okraj skříně má být 0,6 metrů nad 
definitivně upraveným terénem. 

Náklady na zřízení přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Elektrickou 
přípojku nízkého napětí sloužící k připojení jakéhokoliv objektu nacházejícího se v 
intravilánu hradí příslušný provozovatel distribuční soustavy. Vlastnictví přípojek je řešeno 
energetickým zákonem (§45, odst. 3). Údržba, provoz a opravy přípojek jsou řešeny také 
energetickým zákonem (§45, odst. 4). 

 

4. Technické podmínky připojovacího místa 
 

Jak již bylo zmiňováno řeší tato práce navýšení výkonu v průmyslové zóně, tudíž je  
výhodou, z hlediska pracnosti a ekonomičnosti oproti připojení úplně nového odběru, ta věc že 
lze využít některá stávající zařízení. Následující body se budou věnovat podrobnějšímu popisu 
stávajícího a navrhovaného napojení průmyslové zóny a podmínkám určené od PDS.   
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4.1 Popis původního napojení průmyslové zóny 
 

Průmyslovou zónu je v součastné době možno napájet ze tří různých vedení vysokého 
napětí. Všechna tato vedení jsou napájena z jedné transformovny 110/22 kV Dluhonice. 
Transformovna je napájena z vedení VVN 110 kV č. 581 a 582 z rozvodny Prosenice, č. 
583 z transformovny Olomouc Hodolany, č. 584 transformovna Olomouc Holice a  č.551 a 
552 transformovna Řikovice ČD.  Rozvodna 110 kV je venkovního provedení s venkovním 
stáním transformátorů. Jsou zde instalovány 3 transformátory o výkonu 2 x 50 MVA a 
záložní transformátor 25 MVA. [5] 

 Rozvodna 22 kV je vnitřního provedení s dvojitým systémem přípojnic s pomocnou 
přípojnicí a s podélným dělením přípojnic. Tato rozvodna je dvoupodlažní s kombinovaným 
umístněním kobek. Celkový počet kobek je 31, z nichž 3 kobky jsou přívodní od 
transformátorů 110/22 kV, 2 kobky jsou podélná spojka mezi přípojnicemi, 2 kobky spojka 
s pomocnou přípojnicí, 2 kobky měření, 1 kobka vlastní spotřeba, 1 kobka rezerva a 20 
kobek jsou vývody jednotlivých linek distribuční soustavy 22 kV. K napájení průmyslové 
zóny se používá jedna linka a zbývající  dvě jsou záložní. Původní trafostanice odběratele  
je osazena transformátorem 630 kVA a s rezervovaným příkonem 1100 kW.  

Napájecí vedení VN č. 953 je z převážné části kabelové, provedeno kabelem 3x1x240 
AXEKVCEY o délce cca 8,5 km. V tomto úseku vedení je připojeno celkem 14 trafostanic 
jenž některé jsou v distribučního charakteru a ostatní slouží pro odběr zákazníkům ze strany 
VN. V této části úseku se nachází propoj se záložnou linkou VN 952. Po té přechází linka 
pře odpínače umístněných na betonových podpěrách na venkovní provedení AlFe 110/22 o 
délce 3,5 km. Toto venkovní vedení je řešeno jako dvojité vedení s první záložnou linkou 
VN 952. Z napájecí linky v úseku venkovního provedení je napojena jedna trafostanice. 
V poslední části vedení jsou obě linky opět svedeny do zemně a napojeny do rozvodny 
v průmyslové zóně. Obě vedení jsou provedena kabelem 3x1x240 AXEKVCEY a délka této 
trasy je 1,5 km. 

První záložní vedení VN č. 952 je, od rozvodny po úsek společného venkovního 
provedení s linkou VN č. 953 řešen kabelovým vedením 3x1x240 AXEKVCEY, délka této 
trasy je cca 13,8 km. V této části je připojeno 27 trafostanic, které jsou také jako u 
napájecího vedení distribučního charakteru a trafostanice jenž slouží pro odběr zákazníků ze 
strany VN. Ve dvou těchto trafostanicích je možnost napájet toto vedení z jiných linek a 
v jedné trafostanici je také možnost napájet z jiné rozvodny. Tyto trafostanice jsou běžně 
provozovány v rozpojeném stavu od jiných linek. Dále trasa tohoto záložního vedení je 
popsána ve způsobu provedení napájecího vedení.  

Druhé záložní vedení VN č. 45 je od předchozích převážně venkovního provedení. Tato 
linka napájí celkem 85 trafostanic 22/04 kV v okolních vesnicích a do průmyslové zóny je 
vedena odbočka z hlavního vedení. Hlavní vedení je provedeno vodičem 3xAlFe 110/22 a 
ve vzdálenosti 2 km od rozvodny je odbočka k průmyslové zóně. Tato odbočka je 
provedena vodiči 3xAlFe 70/11 v délce 1,5 km a je na ni připojeno 7 trafostanic.  
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4.2 Stanovené podmínky od PDS k navýšení výkonu 
 

Žádost o navýšení výkonu o 3500 kW byla podána v průběhu listopadu 2007 a bylo 
vydáno technikem ČEZ Distribuce, a.s. Ing. Antonínem Dolákem stanovisko určující tyto 
podmínky:  

 V místě odběru bude postavena transformační stanice VN/NN. Investorem a 
vlastníkem této trafostanice bude žadatel. Projektovou dokumentaci této trafostanice 
požadujeme předložit k odsouhlasení. Nová trafostanice bude napájena dvěma 
samostatnými kabelovými napáječi z rozvodny 110/22 kV Dluhonice v délce cca 2 x 4,2 km 
s napojením na původní venkovní vedení VN ( 952; 953). Na původní kabelosvody na které 
se osadí úsekový vypínač Fla15/6400, původní úsekové vypínače se demontují.Podmínky 
pro napojení nové trafostanice: 

 
- trafostanice bude dálkově řízena a monitorována, dále bude sestavena ze tří 

přívodních polí a podélné spojky sběren   
- podélná spojka odběratele bude umístěna před měřením el. Energie 
- v distribuční části bude volný prostor pro osazení třetího přívodního pole 

 
VN část trafostanice musí být přístupná z veřejného prostranství a bude rozdělena na 

část distribuční a část zařízení žadatele. Tyto části zařízení VN musejí být elektricky 
odpojitelné. Distribuční část zařízení VN trafostanice včetně prodloužení stávajícího vedení 
22 kV a výměny stávajících ovládacích prvků zůstane v majetku provozovatele. Na úpravě 
zařízení distribuční soustavy a na její realizaci se žadatel finančně podíly ve smyslu zákona 
č. 458/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 51/2006 sb. Výše podílu 
bude stanovena dle prováděcího právního předpisu platného v době uzavírání smlouvy. 

Použitá technologie distribuční části zařízení bude odpovídat schváleným standardům 
vybraného materiálu používaného v distribučních zařízeních provozovatele. Provozním 
pracovníkům provozovatele bude ze strany žadatele zajištěn neomezený přístup 
k distribuční části zařízení VN trafostanice za účelem provádění potřebných manipulací, 
údržby a oprav. 

Měřící zařízení pro obchodní měření odběru el. energie bude osazeno na straně VN části 
žadatele. Dle vyhlášky 218/2001 se bude jednat o měření typu A. Měřící zařízení a měniče 
100/5 musí být dle zákona 458/2000 sb. §49 ve znění pozdějších předpisů odst. 6 umístněny 
v takové části trafostanice, kde bude ze strany zákazníka zajištěn neomezený přístup pro 
pracovníky provozovatele za účelem provádění kontroly, odečtů, údržby, výměny či 
odebrání měřícího zařízení. A dle §49 odst. 2 je žadatel povinen zajistit osazení měničů a 
skříně měření včetně jejich propojení, které bude ukončeno ve skříni měření na zkušební 
svorkovnici. Použitý typ měničů musí mít tzv. Úřední vzor pro ČR( “Rozhodnutí o 
schválení typu měřidla“ vydané ČMI Brno) a  měniče musí být ověřeny státní zkušebnou. 
Provedení měřící skříně musí být v souladu s (Pravidly provozování distribuční soustavy)  
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4.3 Popis nového napájení průmyslové zóny varianta 1 
 

Podle vyjádření žadatele o způsobu napojení nového odběru byla zpracována projektová 
dokumentace dle které bude stavba provedena. Z této projektové dokumentace jsem čerpal 
podklady o způsobu provedení vedení a jeho parametrů. K napájení nového odběru 
vzniknou  dvě samostatné linky. Tyto linky se napojí z transformovny 110/22 kV 
Dluhonice. V rozvodně pro napojení jednoho nového vedení bude použita nevyužitelná plně 
vybavená kobka. Druhé vedení se napojí do rezervní kobky, která musí být dovybavená 
vakuovým vypínačem a měřícími transformátory proudu. Použije se vakuového vypínače od 
firmy ABB.EJF s.r.o. typ VD4 M24.06.G110.20 což je s motorovým pohonem 230 
V střídavých a ovládacím napětí cívek 110 V stejnosměrných. Vypínač bude dodán 
s podvozkem a konektory na těle vypínače. Měřící transformátory proudu mají být typu 
TSR 61.1K s proudovým rozsahem 300/5/5A. 

 Na vývodech z kobek rozvodny po první spojku bude použito dvouplášťového kabelu 
typ 3 x 1 x 240 AXEKVCEY u obou linek. Dále bude pokračovat tento typ kabelu 
v jednoplášťovém provedení. Celková trasa nových linek je 4430 metrů. Nová trasa je 
navržena v souběhu s trasou stávajících kabelů VN 22 kV ( 952; 953). Z transformovny 
Dluhonice jsou vyvedeny 2 kabely, které pokračují podél železniční trati a potom řízeným 
protlakem tuto trať křižuje. Dále trasa vede přes zahradní lokalitu a zbývající vedení 
pokračuje k průmyslové zóně. Zbývající trasa prochází sídlištěm, křižují silnici první třídy a 
také ještě jednou železniční trať. Tato vedení budou ukončena na stávajících příhradových 
stožárech kde budou namontovány odpínače s maloolejovými zhášecími komorami.  

K průmyslové zóně bude využito stávající dvojité venkovní vedení a kabelové vedení, 
jenž je popsáno v původním stavu napájení průmyslové zóny. V úseku mezi kabelostožáry  
a stávajícím stožárem dvojitého vedení budou vyměněny vodiče. Stávající kabely na 
příhradových kabelostožárech ( svody) a v rozsahu 20 metrů v zemi budou demontovány a 
následně přemístěny do trasy stávajícího souběžného kabelu a sespojkovány. Touto 
variantou vzniknou 2 nové linky určené pouze k pokrytí navýšeného výkonu v průmyslové 
zóně. Jedna linka bude napájecí a na této lince zůstane trafostanice jenž je připojena ze 
stávajícího dvojitého vedení. Druhé vedení slouží jako záskok a počítá se s rozpojeným 
stavem v trafostanici odběratele. Dále zůstane k průmyslové zóně připojena druhá záložní 
linka VN č. 45. Všechny tyto linky bude moci dispečer dálkově ovládat, jak bylo 
zmiňováno v podmínkách pro navýšení výkonu.  

 

4.4 Popis varianty 2 pro napájení průmyslové zóny  
 

Pro řešení navýšení výkonu průmyslové zóny bylo uvažováno i s druhým způsobem 
napojení. Řešením bylo napojení z transformovny Prosenice. Tato transformovna je 
napájena z přenosové soustavy 400 kV z linek č. 402 jdoucí z rozvodny Krasíkov, 403 
jdoucí do rozvodny Nošovice a 413 jdoucí z rozvodny Řeporyje .V transformovně se 
postupně transformuje napětí 400/220 kV dále z 220/110 kV a ze 110/22 kV. Každá tato 
napěťová hladina má svoji rozvodnu z jejíchž vývodů jsou napájeny přenosové a distribuční 
soustavy.  
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U napěťové hladiny 220 kV jsou to linky č. 253 a 254 které končí v rozvodně Lískovec 
a linky č. 251 a 252 jenž končí v rozvodně Sokolnice, která je také napájena z přenosové 
soustavy o hladině 400 kV.  

Rozvodna 110 kV je napájena ze dvou transformátorů 220/110 kV a propojuje další 
rozvodny přes linky č. 553, 554 s rozvodnou Hodolany. Dále linky č. 577, 578 jdoucí do 
rozvodny Hranice a v poslední řadě, jak již bylo zmíněno, linky č. 581, 582 končící 
v rozvodně Dluhonice. Blíže se budeme věnovat zařízením od transformátorů 110/22 kV po 
rozvodnu 22 kV z níž bylo uvažováno napojení průmyslová zóna. [5] 

 

4.4.1 Stávající stav zařízení 
 

Rozvodna 22 kV může být napájena dvěma transformátory 110/22 kV. Z nichž 
jeden je o výkonu 25 MVA a druhý sloužící jako záskok s výkonem 16 MVA. U 
rozvodny VN je vnitřní způsob s jednosystémovým provedením přípojnic s podélnou 
spojkou. Tato rozvodna je jednopodlažní skříňového provedení. Rozváděče jsou 
umístěny ve dvou řadách v budově rozvodny 22 kV. Skříňový rozváděč 22 kV je 
sestaven ze 14 skříní popsané viz obrázek č.4. 
 

 
 

Obr. č.4 Schéma mikrodispečinku R 22 kV Prosenice 
 

Linky VN č. 9 a 1215 jsou v rozvodně rozpojeny. V současné době je rozvodna 22 
kV osazena pouze jednou zhášecí tlumivkou o výkonu 2000 kVAr. Není možnost 
dálkové přepínání tlumivky ke kterémukoliv transformátoru, jelikož odpojovače nejsou 
vybaveny pohony. Manipulace se provádí místně. 

Linka VN č. 9, která se měla využít v této variantě je napájena z rozvodny 
Dluhonice a je provedena převážně venkovním vedením. Linka zásobuje 31 trafostanic 
v okolních obcích. Hlavní vedení je od kabelového vývodu z rozvodny vedeno po 
betonových sloupech vodičem 3xAlFe 95/11 ve vzdálenosti 2,8 km přechází hlavní 
vedení do kabelu. Délka kabelové trasy je 200 metrů a provedena kabelem 3x1x240 
AXEKVCEY. Dále přechází opět na venkovní vedení s průřezem vodiče AlFe 95/11 
v délce 2,2 km po linkový úsečník. Na tomto úsečníku dochází ke změně průřezu a dále 
pokračuje venkovní vedení s vodičem 3xAlFe 120/22 až ke kabelosvodu jdoucí do 
rozvodny Prosenice. Délka zbývajícího hlavního vedení je 6,1 km. Od kabelosvodu do 
rozvodny je veden kabel 3x1x240 AXEKVCEY v délce 1,2 km.  
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4.4.2 Navrhovaný způsob provedení  varianty 2  
 

   Jelikož s rozvodnou 22 kV Prosenice bylo v době výstavby počítáno pouze 
s napájením odběrů českých drah, musela by rozvodna projít úpravou. Daná úprava by 
se týkala doplnění druhé zhášecí tlumivky společně s vybudováním nového 
nezastřešeného stání. V souvislosti s instalací druhé zhášecí tlumivky se doplní dva 
odpojovače a položení veškeré pomocné kabeláže pro tlumivku a odpojovače tlumivek. 
Silová propojení od transformátorů budou nově provedeny kabely 22-AXEKVCEY 
1x240 s venkovními kabelovými koncovkami případně mezi odpojovači. Propojení 
mezi tlumivkou a odpojovačem bude řešeno pásovinou popřípadě AlFe lanem. Také je 
zapotřebí vybudovat dálkové ovládání pole č. 4 a 11 a dálkové ovládání odpojovačů 
tlumivek aby bylo možno připojit kteroukoliv tlumivku k jakémukoliv transformátoru 
110/22 kV. Dále se provedou nezbytné úpravy v poli č. 4 a 11 rozvodny 22 kV pro 
možnost připojení dvou distribučních linek. Součástí těchto úprav bylo počítáno s 
úpravou rozváděče (pole 1 a 14) pro osazení omezovačů přepětí.  

Způsob napojení průmyslové zóny z rozvodny byl uvažován - přiložením kabelu 
3x1x240 AXEKVCEY z rozvodny po stávající kabelosvod  linky VN č. 9 ve stejné 
délce. Dále využít trasy hlavního vedení této linky ve vzdálenosti 4 km směr rozvodna 
Dluhonice. Stávající linku demontovat a místo ní postavit ve stejné trase dvojité vedení 
provedeno vodičem 2x3xAlFe 110/22. Po 4 km trasa vedení křižuje dvojité vedení linek 
VN  č. 952 a 953, které končí v průmyslové zóně. V tomto místě by se provedly úpravy 
napojení na toto dvojité vedení a dále by bylo využito 800 metrů linky VN č. 952 ze 
stávajících vedení pro průmyslovou zónu. Tím by byla vyčleněna samostatná linka, 
která by napájela pouze spotřebu v průmyslové zóně. V trafostanici žadatele by opět 
byly přivedeny 3 VN linky s tím rozdílem, že napájecí vedení z rozvodny Prosenice by 
bylo ještě zálohováno jak z linky VN č.9 tak  z linky VN č. 952.  

Umístnění obou variant v mapě okolí Přerova znázorňuje obrázek č.5 v němž jsou 
zakresleny trasy nových vedení, které jednotlivé varianty řeší a stávajícího vedení jenž 
má být využito k řešení daného problému. Pro snadnější orientaci v obrázku je barevně 
odlišena trasa venkovního a kabelového vedení VN jedné i druhé varianty a také je 
vyznačeno stávající vedení které má být použito: 
   
                          Stávající venkovní vedení VN použité ve variantě 1 části i ve variantě 2  
                          Stávající kabelové vedení VN použité ve variantě 1 a 2 
                          Nové kabelové vedení VN pro navýšení výkonu průmyslové zóny. 
                          Venkovní vedení uvažované druhé varianty. 
                          Kabelové vedení  uvažované druhé varianty. 
                       Stávající napojení zálohové linky VN č. 45  
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Obr. č.5 Mapa s umístněním vedení daných variant 
 

5. Náklady na realizaci navýšení výkonu v průmyslové zóně 
 

Ke zvolení způsobu napojení odběrného místa žadatele u rozsáhlých staveb, je počítáno 
hlavně s finančními náklady daných variant. Ve většině případech je použita levnější varianta. 
Cena stavby však nemusí být hlavní podmínkou. Může být upřednostněna varianta dražší s tím 
že k provedené stavbě může být do budoucna připojeny další odběry. Finanční hodnocení 
variant, před podrobnějším rozpisem nákladů z vypracované projektové dokumentace, je 
určován z jednotkových kalkulací. Jednotkové kalkulace vycházejí z finančních nákladů 
vynaložených v předcházejícím roce na jednotlivé typy zařízení. Např. u venkovního vedení VN 
udává jednotková kalkulace průměrnou cenu za jakou byl vybudován jeden metr vedení. Toto 

Průmyslová zóna 
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hodnocení je sice nepřesné, ale pro určení ekonomičtější varianty je postačující. Přesnější 
náklady jsou potom uvedeny po zpracování projektové dokumentace.  

 

5.1 Náklady spojené s realizací varianty 1 
 

K této variantě byla zpracována projektová dokumentace i s rozpočtem celkové stavby. 
Jelikož tato varianta se skládá z úpravy v rozvodně 22 kV a z kabelového vedení 22 kV jsou 
tyto části v projektu rozděleny do dvou stavebních objektů a každý má svůj rozpočet. 
Projektant využívá rozpočtovacího programu, jenž je stanoven ve všeobecných obchodních 
podmínkách s ČEZ Distribucí a.s. a vychází z cen pro montáž dle hodinové zúčtovací sazby 
a z cen materiálu, který z převážné části dodává generální dodavatel. Pro přesnější rozdělení 
nákladů je kabelové vedení uvedeno jako stavební objekt SO1 a úprava rozvodny jako 
stavební objekt SO2. Cena za projektovou dokumentaci je v tomto případě uvedena pouze 
v SO1.  

Rozpočet SO1 se skládá z ceny za projektovou dokumentaci, provozních souborů, 
ostatních nákladů a jiných investic. Cena každé z těchto čtyř částí je složena z ceny prací, 
úkonů nebo materiálu k této části související. Pro ekonomické porovnání variant, které 
vycházelo z jednotkových kalkulací jsou náklady pro tuto variantu uvedeny v tabulce č. 2.        

 
Tabulka č.2 Rekapitulace nákladů SO1 

 

REKAPITULACE NÁKLADŮ v tisících Kč   

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu Přerov Meopta 

    

I. Projektové a průzkumné práce 1 124,6 

Cena PD 1 124,6 

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 13 024,2 

Investiční dodávky + materiál + práce 13 024,2 

VII. Ostatní náklady 1 455,1 

Vytýčení podzemních zařízení,revize, skládkovné apod. 1 455,1 

IX. Jiné investice 4 151,0 
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS + Dozorování 

stavby  
1 415,8 

Věcná břemena  1 953,6 

Geodetické zaměření + geometrické plány 781,6 

Celkové náklady stavby 19 754,9 
 

Rozpočet SO2 je složen pouze z provozních souborů a ostatních nákladů, jelikož se 
jedná pouze o doplnění a zprovoznění zařízení v rozvodně 22 kV. V tabulce č. 3 jsou 
uvedeny podrobné části nákladů. V řádku této tabulky s názvem Investiční dodávky (SaZ + 
trafa) je uvedena cena za vakuový vypínač a měřící transformátory proudu, které mají být 
osazeny v plánované kobce pro vývod nového kabelového vedení. 
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Tabulka č.3 Rekapitulace nákladů SO2 
 

REKAPITULACE NÁKLADŮ v tisících Kč   

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu Přerov  Meopta 

    

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 264,7 

Investiční dodávky (SaZ + trafa) 174,4 

Materiály dodávané generálním dodavatelem (mimo SaZ a traf) 10,4 

Práce 79,9 

VII. Ostatní náklady 31,7 

Doprava výkonového materiálu + revire 8,2 

Parametrizace ochran 3,5 

Primární, sekundární zkoušky ochran a zprovoznění 20 

 Stavebně montážní činnost 111,6 

Celkové náklady stavby 296,4 
 

5.2 Náklady spojené s realizací varianty 2 
 

Náklady na tuto variantu jsou uvedeny převážně z jednotkových kalkulací o kterých 
bylo zmiňováno v kapitole 5. Jelikož tato varianta uvažovala také s úpravou rozvodny 22 
kV jsou náklady rozděleny do dvou stavebních objektů jako u varianty č.1. U úpravy 
stávající rozvodny jsou náklady určeny přesněji neboť daný způsob je proveditelný již od 
zadání (nemusí se projednávat trasa). Rozpočty na tuto variantu jsou uvedeny v tab. č. 4 a 5.  

 
Tabulka č.4 Rekapitulace nákladů SO1 

REKAPITULACE NÁKLADŮ v tisících Kč   

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu Přerov Meopta 

    

I. Projektové a průzkumné práce 1 352,6 

Cena PD 1 352,6 

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 15 688,0 

Investiční dodávky + materiál + práce 15 688,0 

VII. Ostatní náklady 1 727,0 

Vytýčení podzemních zařízení,revize, skládkovné apod. 1 727,0 

IX. Jiné investice 4 827,3 
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS + Dozorování 

stavby  
1 700,8 

Věcná břemena  2 233,2 

Geodetické zaměření + geometrické plány 893,3 

Celkové náklady stavby 23 594,9 
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Tabulka č.5 Rekapitulace nákladů SO2 
 

REKAPITULACE NÁKLADŮ v tisících Kč   

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu Přerov  Meopta 

    

I. Projektové a průzkumné práce 560,0 

Cena PD 560,0 

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 5 120,0 

   Investiční dodávky (SaZ + trafa) 2 000,0 

Materiály dodávané generálním dodavatelem (mimo SaZ a traf) 2 080,0 

Práce 1 040,0 

VII. Ostatní náklady 730,0 

Vedlejší náklady 290,0 
   Rozpočtová rezerva 300,0 
   Revize 80,0 

Koordinátor BOZP 60,0 

IX. Jiné investice 240,0 

Inženýrink DSO 80,0 
   Výpočet nastavení ochran a automatik 30,0 

   Aplikace HW na SW 30,0 
   Zajištění pracoviště + kontrola výkresové dokumentace 100,0 

Celkové náklady stavby 6 650,0 
 

6. Ekonomické zhodnocení obou variant 
 

Z uvedených cen vycházející z jednotkových kalkulací, které byly uvedeny v předchozích 
odstavcích, můžeme konstatovat že varianta č. 2 je z hlediska celé stavby finančně náročnější na 
pořizovací náklady.   

Pro zhodnocení ekonomicky výhodnější varianty se nevychází pouze z pořizovacích 
nákladů, ale také z činných ztrát na vedení a provozních nákladů. Pro danou problematiku 
zhodnotím která varianta je ekonomicky výhodnější. Jelikož úpravy v rozvodnách jsou v daných 
variantách různé, vycházejme pouze z navrhovaného elektrického vedení jdoucí do průmyslové 
zóny. Pro napájení průmyslové zóny bude použit vždy pouze jedno vedení a tak pro snazší 
výpočet vycházejme z polovičních investic na vedení, neboť oba způsoby řešení problému 
uvažovali s výstavbou dvou linek. Toto rozdělení sice není úplně přesné ale pro daný výpočet 
bude postačující. 
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6.1 Celkové náklady varianty 1 
 

Parametry pro výpočet: 
- možný odebíraný výkon         P = 4,6 MW 
- účiník sítě                               cos φ = 0,97 
- napětí sítě                               U = 22 kV 
- délka kabelového vedení        lK = 5,9 km  
- odpor kabelového vedení       RK = 0,125 Ω/km  
- provozní náklady kabel. ved.  nK = 200 Kč/ kW.r     
- délka venkovního vedení        lV  = 3,5 km 
- odpor venkovního vedení       RV = 0,241 Ω/km 
- provozní náklady venk. ved.   nV = 450 Kč/ kW.r 
- kapitálová služba                     p = 3% 
- náklady na výstavbu               K1 = 9.877.450 Kč 

 

Investiční náklady na vedení : 

KčpKN 29632403,0987745011   

Ztráty na kabelovém vedení : 

kWIRP KK 3,34
97,0220003

106,4
9,5125,033

26
2 












  

Ztráty na kabelovém vedení : 

                     kWIRP VV 2,39
97,0220003

106,4
5,3241,033

26
2 












  

Celkové náklady na vedení : 

KčnPnPNN VVKKcelk 3208244502,392003,342963241.    

 

6.2 Celkové náklady varianty 2 
 

Hodnoty odebíraného výkonu, účiník sítě a napětí sítě jsou již uvedeny v předcházející 
podkapitole. 

- Parametry pro výpočet: 
- délka kabelového vedení        lK = 2,7 km  
- odpor kabelového vedení       RK = 0,125 Ω/km  
- provozní náklady kabel. ved.  nK = 200 Kč/ kW.r         
- délka venkovního vedení        lV  = 4,85 km 
- odpor venkovního vedení       RV = 0,241 Ω/km 
- provozní náklady venk. ved.   nV = 450 Kč/ kW.r 
- kapitálová služba                     p = 3% 
- náklady na výstavbu               K2 = 11.797.450 Kč 
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Investiční náklady na vedení : 

KčpKN 35392403,01179745022   

Ztráty na kabelovém vedení : 

kWIRP KK 7,15
97,0220003

106,4
7,2125,033

26
2 













 

Ztráty na kabelovém vedení : 

                     

kWIRP VV 8,53
97,0220003

106,4
8,4241,033

26
2 













 

Celkové náklady na vedení : 

KčnPnPNN VVKKcelk 3812744508,532007,153539242.    

 

7. Postup a vývoj řešení navýšení výkonu v průmyslové zóně 
 

Na začátku celého tohoto problému je podání žádosti o navýšení výkonu. V tomto případě 
žádost byla podána 21. listopadu 2007. K dané žádosti se musí vyjádřit do 30 dnů příslušný 
technik distribuční společnosti, která zajišťuje v dané oblasti rozvod elektrické energie. Ve 
složitějších případech, u kterých nejde jednoznačně z údajů o síti určit připojení a je třeba 
provést měření, se tato lhůta prodlužuje na 90 dní. Ve stanovisku jsou uvedeny podmínky pro 
žadatele, způsob připojení a výše úhrady podílu žadatele na nákladech spojených se zajištěním 
požadovaného příkonu. Již bylo zmiňováno v předchozím oddíle. U tohoto případu byla splněna 
lhůta do 30 dnů a stanovisko bylo vydáno dne 19. prosince 2007 s platností dvou let. Pokud 
žadatel souhlasí s uvedenými podmínkami je mezi ním a distribuční společností uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o připojení odběrného místa k distribuční soustavě. V této budoucí 
smlouvě jsou převážně uvedeny:                                                                                             [4, 9] 

 
- iniciály zúčastněných stran 
- podmínky pro uzavření budoucí smlouvy 
- povinnosti a práva smluvních stran nezbytné k zajištění přípravy připojení odběrného        

zařízení 
- vznik,doba trvání a zánik smlouvy 
- smluvní pokuty a náhrady škod 
- společná a závěrečná ustanovení 

 
Smlouva o smlouvě budoucí k této problematice byla podepsána dne 3.března 2008. Podíl 

dle vyhlášky sbírky zákonů 51/2006 byl žadatelem uhrazen 20. března 2008. Dalším postupem 
po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a uhrazení podílu bylo vytvoření technického zadání 
stavby. Např. u společnosti ČEZ Distribuce a.s. určuje vnitropodnikový předpis, že u staveb 
vyvolaných zákazníkem (což znamená nová připojení, přeložky a navýšení výkonu) termín 
vyhotovení technického zadání maximálně 15 pracovních dnů. Ve složitějších případech je tato 
doba adekvátně prodloužena. ZN dle požadavku je zpracováván dle následujících zásad:  
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- posouzení ekonomické efektivity 
- soulad s koncepcí rozvoje a strategií společnosti 
- zachování spolehlivého a bezpečného provozu DS ČEZ Distribuce a.s. 
- dodržení technické politiky a standardizace PDS 
- jiné důvody (obnova DS, legislativa, normy, ekologie) 

 
Technické zadání stavby v tomto případě bylo vytvořeno 8. dubna 2008. Toto technické 

řešení slouží jako zadávací návrh pro tvorbu projektové dokumentace. Jelikož se jedná o stavbu 
finančně náročnou musí být proveden výběr zhotovitele projektové dokumentace tak i 
zhotovitele realizace stavby. Výběr z časového hlediska je proveden do 14 dnů od podání 
požadavku. Po výběru zhotovitele projektové dokumentace, jenž je provedena do 14 dnů, začíná 
nejnáročnější část této akce a to je vyprojektování způsobu navýšení výkonu v průmyslové 
zóně. Práce na projektové dokumentaci byly zahájeny 1. května 2008. Vypracování projektu 
z hlediska technického směru není tak složité, jako projednat plánovanou trasu vedení s majiteli 
pozemků. Ač u tohoto případu jde převážná část trasy v souběhu se stávajícím kabelovým 
vedením, je potřebné stavení povolení. Tím pádem je potřeba doložit smluvní vztah s majiteli 
pozemku přes niž trasa vedení jde. Pro navrhovanou trasu napojení bylo třeba zajistit smlouvy 
s 42 majiteli pozemků, kterým tato trasa zasahuje do vlastnictví. Po vypracované projektové 
dokumentaci a vydaném stavebním povolení, které bylo vydáno 2. dubna 2010, lze realizovat 
výstavbu vedení pro napojení průmyslové zóny. Jak jsem již zmiňoval i na realizaci stavby byl 
proveden výběr zhotovitele stavby. Termín dokončení prací je stanoven do 31. prosince 2010. 
 

8. Náklady zvolené varianty č. 1 dle projektové dokumentace 
 

Vyhodnocením nákladů obou variant dle jednotkových kalkulací vychází výhodněji první 
varianta. Cena za stavební objekt č. 2 se skoro nemění, neboť náklady bylo možno vyčíslit před 
projektováním, jednalo se o úpravy v rozvodně. Tato varianta se zadala k projektování a po 
vypracování se dají upřesnit náklady na výstavbu. Rozpis ceny stavby na navrhované vedení 
podle projektové dokumentace je uveden v tabulce č. 6.  Porovnáním ceny vytvořené 
z jednotkových kalkulací pro tuto část stavby se příliš neliší od ceny vycházející z projektové 
dokumentace.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

Tabulka č.6 Náklady na stavbu dle projektové dokumentace 
 

REKAPITULACE NÁKLADŮ v tisících Kč   

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu  Přerov Meopta 

    

Délka trasy vedení dle PD v "km" 4,3

Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé 42

I. Projektové a průzkumné práce 1 898,00

Cena PD 1 850,00

Administrace SOBS VB a dohod o omezení 48

Zajištění  BOZP v rámci PD 0

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 13 111,90

Materiály dodávané ČLG (mimo SaZ a traf) 7 611,80

Materiály dodávané zhotovitelem 129,9

Práce 5 370,20

VII. Ostatní náklady 1 686,60

Vytýčení podzemních zařízení 262,2

Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 458,9

Revize 131,1

Skládkovné 262,2

Ekonomické újmy na plodinách 262,2

Koordinační činnost zhotovitele 262,2

Koordinátor BOZP 47,8

IX. Jiné investice 3 316,20

Inženýrink DSO 655,6
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS 1 011,00

Jednorázové náhr. za omezení užívání 185

Věcná břemena celkem 1 117,20

Věcná břemena vklady 130,2

Věcná břemena náhrady 987

Geometrické plány pro VB 87,5

Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 129,4

Geodetické zaměření skutečného stavu 130,5

    

Stavebně montážní činnost 8 067,80

Celkové náklady stavby 20 012,70
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9.  Zhodnocení a závěr 
 

Účelem této práce bylo přiblížit problematiku navýšení výkonu v průmyslové zóně 
z hlediska ekonomického posouzení variant řešení daného problému a zvolení výhodnějšího 
způsobu provedení. S rozrůstající se výrobou v průmyslové zóně vznikla žádost na navýšení 
výkonu o 3,5 MW. Tento výkon nebylo možno pokrýt ze stávajících vedení, které napájeli tuto 
lokalitu. Proto vzniklo řešení vyčlenit samostatnou napájecí linku pro pokrytí požadovaného 
výkonu. Uvažovány byly dvě varianty a muselo se rozhodnout, kterou z těchto variant zvolit, 
podle které by byla vypracována projektová dokumentace a následně provedena realizace 
stavby. Rozhodujícím činitelem jsou z větší části finanční náklady na výstavbu zařízení.  

Na základě předpokládané délky a způsobu provedení lze z jednotkových kalkulací určit 
předpokládanou cenu navržených variant. Pro variantu č. 1 vycházely celkové náklady na částku 
20.051.300 Kč. Druhá varianta vycházela nákladněji v ceně 30.24.900 Kč. Cenový rozdíl byl 
hlavně zapříčiněn nutností úpravy v rozvodně 22 kV transformovny Prosenice. Dále také mohu 
říci že vyšší cena druhého řešení spočívá ve výstavbě delšího vedení oproti první variantě. Pro 
srovnání délek, v řešení 1 je počítáno s výstavbou kabelového vedení 4,2 km. U druhého 
způsobu je 4 km venkovního vedení a 1,2 km kabelového. 

Provedl jsem také vyhodnocení obou způsobů z hlediska pořizovacích nákladů a ztrát na 
vedení. Počítal jsem z poloviční cenou kalkulací neboť pro přenos požadovaného výkonu je 
využito pouze jednoho vedení a cena byla vyčíslena pro dvě vedení. Z výpočtu bylo patrné že i 
když v druhé variantě byly ztráty na vedení menší než v prvním způsobu, celkové náklady na 
vedení vyšli vyšší u druhé varianty. Tímto jsem potvrdil že je výhodné zpracovat projektovou 
dokumentaci pro variantu č. 1. Také jsem posoudil přesnost jednotkových kalkulací s náklady 
na výstavbu dle projektové dokumentace a mohu konstatovat že je výhodné tyto kalkulace 
doplňovat pro přesnější určení nákladů před zahájením projekční činnosti.      
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