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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na elektrické stanice z obecného hlediska. Popisuje jednotlivé funkce, 

vnější a vnitřní příčiny, které mohou ovlivňovat elektrické stanice při běžném chodu. Zmíněny jsou 

také důležité části elektrických stanic a to jsou transformátory, které jsou rozdělené podle aktuální 

kategorizace firmy ČEZ a.s. Důkladně jsou popsány a názorně nakresleny přístroje, které se 

používají v elektrických rozvodných zařízeních. Vysvětleny jsou jejich funkce, rozdělení, značení  

a názorná ukázka rozvodné stanice s vypínači SF6. Podrobně je popsáno schéma elektrických stanic 

podle systému přípojnic, kde je naznačeno, jak schéma funguje při normálním stavu a také při 

poruše. Velká část bakalářské práce se zaměřuje na moderní pojetí elektrických stanic. Jsou 

popsány základy historie a vlastnosti plynu SF6, kdy jej můžeme používat a také kdy dochází k jeho 

degradaci. Jeho vlivu na lidský organizmus, srovnání zastavěné plochy oproti klasickým 

rozvodnám. Závěrem bakalářské práce je součet údajů přenosové soustavy v České republice 

k polovině roku 2009. 

 

Klíčová slova 

elektrické stanice, elektrické schéma, přípojnice, plyn, transformátory, zapouzdřené rozvodny, 

parametry, vypínač 

 

The Precis 

The bachelor thesis is concentrated on electric substations from a general point of view. It describes 

the individual functions, outer and inner causes which can influence the electric substations on the 

common run. The important parts of the electric substations such as transformators, which are 

devided according to an actual categorization of the company ČEZ a.s., are mentioned too. The 

appliances which are used in the electric distribution installation are properly decribed and 

illustrated. Their functions, division, marking and an illustration of the distribution station with the 

breakers SF6 are also explained. The electric substations´ scheme is properly described according to 

the system of busbars where it is indicated how the scheme works in a normal state and how with  

a fault. A large part of the bachelor thesis concentrates on the modern conception of the electric 

substations. The foundations of the history and the characteristics of the gas SF6, where it can be 

used and when its degradation happens, are described too. Its influence on the human organism, the 

comparison of the bult-up area with the classical distribution points. The conclusion of the bachelor 

thesis creates the data sum of the transfer system in the Czech republic in the middle of the year 

2009. 

 



  

Keys words 

power substations, electric scheme, budvar, gas, transfomators, enclosed distribution points, 

characteristics, breaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Seznam některých zkratek a symbolů 

DS   distribuční soustava 

DSO   ČEZ Distribuce a.s. 

EE   elektrická energie 

EP    elektrické pole 

GIS   gaz insulated switchgear 

HDP   hrubý domácí produkt 

HF   kyselina fluorovodíková 

JE   jaderná elektrárna 

OZ   opětovné zapnutí 

PS   přenosová soustava 

PVE   přečerpávací vodní elektrárna 

SF6   hexafluorid siry (inertní plyn) 

SO2   oxid siřičitý 

SOF2   fluorid kyseliny siřičité 

TR   transformátor 

Vh   vypínač hlavní 

Vp   vypínač pomocný 

nn    nízké napětí 

viz.   lze vidět 

vn   vysoké napětí 

vvn   velmi vysoké napětí 

zvn   zvlášť vysoké napětí 
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ÚVOD 

Téma bakalářské práce “Elektrické stanice“ jsem si zvolil proto, že mě zajímá činnost  

a vybavení elektrických stanic. Jelikož patří k největším faktorům, které výrazně ovlivňují náš 

životní styl, rozvoj průmyslu, ekologické zatížení a další jiné důležité faktory. Proto bych se touto 

problematikou chtěl zabývat podrobněji i v budoucnu, jak ve svém dalším studiu nebo v praxi. 

Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na základní rozdělení elektrických stanic, popsat 

jejich zapojení a funkce. Dostupná literatura je bohužel zastaralá a neuvádí nejnovější trendy  

v moderním řešení rozvodných zařízení. Proto bych chtěl nastínit řešení zapouzdřených rozvoden 

za přispění firem, které se touto problematikou zabývají. 

Svou práci bych chtěl přispět k lepšímu pochopení, jak elektrické stanice pracují a rozvíjí 

se. Vyzvednout důležitost těchto stanic pro kvalitní dodávku elektrické energie, pro ekonomický 

rozvoj dané oblasti či celého hospodářství, pro ochranu životního a pracovního prostředí. 
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1. Elektrické stanice 

Je část elektrizační soustavy obsahující ukončená distribuční vedení, rozvodná zařízení  

a transformátory. Elektrická stanice všeobecně obsahuje bezpečnostní a řídicí zařízení. ES je 

správně vyřešena a začleněna do elektrizační soustavy tehdy, jestliže této soustavě umožňuje plnit 

všechny požadavky na ni kladené. ES tvoří uzly elektrizační soustavy, do kterých je soustředěna 

většina funkcí soustavy, hlavně spínání, jištění, regulace, měření a ovládaní. Považujeme-li 

elektrizační soustavu za systém, pak elektrické stanice představují časti tohoto systému, jakési 

subsystémy. Tyto subsystémy lze obecně charakterizovat jako zařízení, která mají určité vstupy 

(přívod energie) a určité výstupy (vývody), lišící se od vstupů určitým přetvořením způsobeným 

hlavní funkcí (hlavním účelem) elektrické stanice. Každý z těchto subsystémů je kromě řízení 

ovlivňován i nežádoucími rušivými vlivy, které je nutné v systému eliminovat. Zásadní je tento 

pohled naznačen na obr. 1.1. Z tohoto pohledu je možné ztráty v elektrické stanici považovat za 

nežádoucí výstup.  

 

Obr. 1.1 Elektrické stanice jako subsystém [ 3 ] 

 

Elektrické sítě působí na stanice a jsou ovlivňovány stanicemi, což je spolu s ostatními vztahy 

vyznačeno na obr. 1.2. Vztahy elektrické stanice k napájecí a k napájené síti, k řízení a okolí stanice 

jsou zde vyznačeny očíslovanými šipkami, které vyjadřují: 

1. Vlivy elektrické sítě na elektrickou stanici (dodávaný výkon, ztrátový výkon, napětí a jeho 

kvalita, přepětí, spolehlivost, stabilita), 

2. vlivy elektrické stanice na napájenou síť (dodávaný výkon, zkratový výkon, napětí a jeho 

kvalita přepětí, spolehlivost, stabilita), 
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3. vlivy elektrické stanice na napájecí síť (odebíraný výkon, účiník, přetížení, zkraty, přepětí, 

kvalita napětí, stabilita, požadavky na spolehlivost), 

4. vlivy napájené sítě na elektrickou stanici (odebírané výkony, rázy, přetížení, zkraty, účiník, 

přepětí, kvalita napětí, požadavky na spolehlivost), 

5. informace pro řízení (měření), 

6. ovládaní a řízení stanice (zásahy ruční, automatické, strojní, dálkové, jištění), 

7. vlivy okolí na elektrickou stanici (prostředí, povětrnost, nečisté ovzduší, zásahy 

nepovolaných osob, působení hlodavců, teplo z okolí, mechanické poškození, bludné 

proudy, atd.), 

8. vlivy elektrické stanice na okolí (dotyková a kroková napětí, elektrický oblouk, požár, 

výbuch, indukce, elektrostatické pole, olejový odpad, hluk, estetické vlivy), 

9. vlivy, které působí elektrická stanice sama na sebe (přepětí, zkraty, úbytek napětí, 

elektrický oblouk, požár výbuch, hluk, vyšší harmonické, zásahy provozu a údržby). 

 

 

Obr. 1.2 Znázornění vazeb elektrické stanice [ 3 ] 
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Následující pohled na tento subsystém je na obr. 1.3, na kterém je vyznačeno, co všechno se rozumí 

pod pojmem elektrická stanice z hlediska systémového. Kromě technického jádra subsystému (1), 

tj. vlastního technického řešení a provedení ve smyslu obr. 1.2, sem patří i oblasti :  

A. navrhování (řešení, projektování) 

B. výroba (dílenská, tovární) 

C. montáž 

D. provoz 

E. údržba 

F. likvidace stanice (po jejím dožití) 

Každá z těchto oblastí obsahuje sféru materiálovou (2), personální (3) a informační (4). Celý 

subsystém musí plnit různé funkce a všechny oblasti jsou v jednotlivých sférách nositeli některých 

těchto funkcí. Neplní-li některá z těchto části určenou funkci, děje se tak vždy na úkor části 

druhých. Teprve úvahy respektují všechny části subsystému podle obr. 1.3 a všechny jeho vztahy 

k okolí podle obr. 1.2 umožňují komplexní pohled na problematiku elektrických stanic a jejich 

řešení. [ 3 ] 

 

Obr. 1.3 Komplexní systémový pohled na elektrickou stanici [ 3 ] 

(1-technické jádro, 2-sféra materiálová, 3-sféra personální, 4-sféra informační) 
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2. Hlavní části 

2.1. K hlavnímu členění se ES třídí: 

 a) podle účelu 

• transformovny - slouží k transformaci elektrické energie na požadované napětí  

a k dalšímu rozvodu, 

• spínací stanice - jsou určeny k rozvodu elektrické energie stejného napětí bez 

přeměny a transformace. Jsou vybaveny minimálně jedním vypínačem s ochranou 

nebo s  počtem polí šest a více. Zároveň můžou být vybaveny dálkovým ovládáním  

a distribučním transformátorem, 

• měnírny - slouží k přeměně druhu proudu či frekvence přenášené elektrické 

energie. Je možné rozlišovat usměrňovací stanice, které mění střídavý proud na 

stejnosměrný a střídavé stanice, které mění stejnosměrný proud na střídavý, 

• kompenzovna - slouží ke změně (regulaci) parametrů přenosu za účelem vyrovnání 

jalových složek střídavého proudu, 

b) podle způsoby obsluhy 

• s trvalou obsluhou 

• bez obsluhy s pravidelným dozorem 

• bez obsluhy s dálkovým ovládáním 

2.2.  Hlavní části ES:  
 

a) elektrická část 

• rozvodná zařízení, jsou to zařízení pro rozvádění, jištění, kontrolu, měření 

elektrické energie a pro řazení elektrických obvodů (spínání a přepínaní) 

• transformátory 

• kompenzační zařízení (statické, rotační) 

b) společná zařízení, jsou určena pro vlastní spotřebu (nouzové zdroje, akumulátorová 

baterie, střídače, měniče frekvence, dozorna, ochrany atd.) 

c) pomocná část sloužící k údržbě a zabezpečení provozu (sklady, garáže, vrátnice atd.) 

d) stavební část (pozemek, budovy, silnice atd.) 
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2.3. Rozvodná zařízení 

a) podle způsobu montáže  

• rozvodny (vyžadují se zvláštní stavební úpravy, jelikož se montují na místě použití) 

• rozvaděče (celek se sestavuje ve výrobní hale a na místě užití se montuje 

kompletní) 

• rozvodnice (zařízení nn, např.rozvodná deska nn s pojistkami, elektroměrová deska 

atd.) 

b) podle provedení 

• vnitřní (včetně zapouzdřených) 

• venkovních  

• polokryté 

2.4. Vybavení rozvodných stanic 
 

a) spínací (hlavní vypínače, odpínače, odpojovače) 

b) spojovací (přípojnice) 

c) ochranné (pojistky, bleskojistky, tlumivky atd.) 

d) měřící (měřící transformátory proudu a napětí) 

e) izolační (izolátory podpěrné a visací, průchodky) [ 6 ] 

3. Transformátory  

Transformátory slouží k přenosu a rozvodu el. energie, ke zvyšování nebo snižování napětí 

rozvodného systému. [ 3 ] 

3.1. Kategorizace transformačních stanic vvn/vn  dle ČEZ Distribuce a.s. 

Kategorie TR 1 - Uzlová transformovna  

• Uzlová transformační stanice obecně tvoří společný bod mezi okružní přenosovou 

sítí zvn (vvn) (přenosová soustava – v majetku ČEPS a.s.) a distribuční soustavou 

vvn (distribuční soustava – v majetku ČEZ Distribuce a.s.), ve kterém je 

transformována elektrická energie z přenosové soustavy do distribuční soustavy. 
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• Kategorií TR 1 – Uzlová transformovna se v kontextu této koncepce rozumí ta část  

elektrické stanice, která je v majetku ČEZ Distribuce a.s. . Transformovna této 

kategorie dále rozděluje elektrickou energii o stejném napětí vvn (110 kV) do 

distribuční soustavy a zároveň ji případně transformuje výkonovými transformátory 

vvn/vn na nižší napětí vn (22 kV či 35 kV) a rozděluje do distribuční soustavy. 

Kategorie TR 2 – Distribuční transformovna typu A 

• Elektrická stanice s výkonovými transformátory propojující dvě nebo více sítí  

o rozdílných napětí - v oblasti ČEZ Distribuce a.s. se bezvýhradně jedná  

o transformaci vvn (110 kV) na vn (22 kV či 35 kV). Distribuční transformovna 

této kategorie rozděluje EE jak o napětí vvn a tak o napětí vn do DS. 

• Počet polí vvn bude větší než 4. 

• Dodávka elektrické energie musí být zálohována z distribuční soustavy vvn. 

          Kategorie TR 3 – Distribuční transformovna typu B 

• Definice stejná jako transformovny kategorie TR 2 s tím rozdílem, že distribuční 

transformovna této kategorie po transformaci rozděluje do DS pouze elektrickou 

energii o napětí vn – je napájecím uzlem distribuční soustavy vn. 

• Počet polí vvn bude roven 4 a méně. 

• Dodávka elektrické energie se záložním napájením z DS vvn není podmínkou. 

 

Obr. 3.1 Výkonový transformátor vvn [ 9 ] 
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3.2. Rozvodny VVN 

Provedení rozvoden VVN podle umístění 

• venkovní – klasické provedení  

• venkovní – kompaktní provedení 

• vnitřní – zapouzdřené provedení s izolací SF6 (GIS) 

• vnitřní – klasické či kompaktní provedení kryté halou  

 

Tab. 3.1 Hlavní technické parametry venkovních rozvoden vvn [ 11 ] 

Rozvodna vvn 
Kategorie 

TR 1 
Kategorie 

TR 2 
Kategorie 

TR 3 
Rozvodná síť TT 
Jmenovité napětí sítě 110kV 
Počet fází 3 
Nejvyšší provozní napětí 123kV 
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu 
1,2/50 550kV 
Jmenovité krátkodobé výdržné napětí při jmenovitém 
kmitočtu 230kV 
Jmenovitý kmitočet 50Hz 
Zkratová odolnost - tepelná (Ith) - 1sec. 1) 40 kV 31,5 kV 31,5 kA 
Zkratová odolnost - dynamická (Idyn) - 

1) 100 kV 80 kV 80 kA 
Minimální jmenovitý proud přípojnic 2) 2500 A 1200 A 800 A 
Minimální jmenovitý proud silového propojení 
odbočky 2) 1250 A 800 A 800 A 
Jmenovité napájecí napětí pohonů přístrojů 230/400 V AC 

Jmenovité ovládací napětí přístrojů 220 V DC 
110-220 
V DC 3) 110 V DC 

 Minimální vzdušné vzdálenosti fáze – fáze, fáze – 
zem, mezi systémy přípojnic a dopravované části od 
živé části Dle ČSN 33 3201 

Ochrana živých částic vvn 
Polohou, min. výška živé části na 

terénem dle ČSN 33 3201 

Ochrana neživých částic vvn 
Zemněním v síti TT (r) s rychlým 

vypnutím 
Oblast znečištění I, II 4) 
Námrazová oblast Dle lokality a námrazových map 
1) Minimální hodnoty – v rámci tvorby je třeba posoudit s ohledem na konfiguraci sítě a 
skutečných  zkratových poměrů 
2) Minimální hodnoty – v rámci je třeba posoudit s ohledem na konfiguraci a provozování sítě 
3) U rozsáhlejších rozvoden bude s ohledem na dovoleném úbytku napětí použito 220 V DC 
4) Vychází z ČSN 33 0405 
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3.3. Provedení zapojení rozvoden vvn podle kategorizace : 

Kategorie TR1 – Uzlová transformovna 

• rozvodna s třemi systémy přípojnic s jedním vypínačem na odbočku 

• jednořadé i dvouřadé provedení odboček dle potřeby 

• každá z přípojnic podélně rozdělená odpojovačem na dvě sekce  

• pokud možno do každé sekce po jednom zdroji z přenosové soustavy 

(transformátory zvn(vvn)/vvn v majetku ČEPS a.s.) 

• přívodní pole od zdrojů z přenosové soustavy by měla být situována co nejblíže 

k podélnému dělení přípojnic  

• v každé sekci přípojnic bude příčný spínač přípojnic 

• v případě zaústění paralelního vedení vvn do rozvodny bude toto vedení zaústěno 

do obou sekcí 

• v případech kdy nelze připustit beznapěťový stav jednotlivých odboček (např.při  

údržbě zařízení) bude zrealizován  pomocný systém přípojnic 

• přípojnice lanové nebo trubkové  

• odbočky lanové a trubkové  

Kategorie TR2 – Distribuční transformovna typu A 

• rozvodna s dvěmi systémy přípojnic s jedním vypínačem na odbočku 

• jednořadé i dvouřadé provedení odboček dle potřeby, více než 4 pole vvn 

• příčný spínač přípojnic 

• podélný spínač přípojnic v případech oddělení cizí části rozvodny vvn od rozvodny 

ve vlastnictví DSO (projektová dokumentace součástí části rozvodny DSO) 

• v případě rozsáhlejší rozvodny  je možnost přípojnice v případě potřeby podélně 

rozdělit na sekce (paralelní vedení vvn – rovněž kategorie TR 1) 

• přípojnice lanové nebo trubkové  

• odbočky lanové a trubkové 
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      Kategorie TR3 – Distribuční transformovna typu B 

• rozvodna s jedním systémem přípojnic s jedním vypínačem na odbočku 

• zapojení odboček typu „H“, nejvýše 4 pole vvn ( není předpoklad rozšíření ) 

• podélné dělení přípojnice odpojovači  

• stávající rozvodny typu „H“ případně mohou být rozšířeny o pole vývodu či 

transformátoru na každou stranu přípojnice. 

• přípojnice trubkové 

• odbočky lanové a trubkové  

Tab. 3.2 Hlavní technické parametry rozvoden vn [ 11 ] 

Rozvodna vn 

Rozvodná síť 
IT 

(vzdušné vedení) 
IT (r) 

(kabelové vedení) 

Jmenovité napětí sítě 22kV 35kV 
Počet fází 3 
Nejvyšší provozní napětí 25 kV 38,5 kV 
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu 
1,2/50 125 kV 180 kV 
Jmenovité krátkodobé výdržné napětí při jmenovitém 
kmitočtu 50 kV 80kV 
Jmenovitý kmitočet 50Hz 
Zkratová odolnost - tepelná (Ith) - 1sec. 1) 25 kV 20kV 
Zkratová odolnost - dynamická (Idyn) - 

1) 63 kV 50 kV 
Jmenovitý proud přípojnic 2) 1250-2000 A 1250 A 
Jmenovitý proud vývodové přípojnice 3) 630-1250 A 630-1250 A 
Jmenovitý proud odbočky přívodu od transformátoru 
vvn/vn 1250-2000 A 1250 A 
Jmenovité napájecí napětí pohonů přístrojů 230 V AC  
Jmenovité ovládací napětí 110 (220) V DC 
 Minimální vzdušné vzdálenosti fáze – fáze, 
fáze – zem, mezi systémy přípojnic a dopravované 
části od živé části Dle ČSN 33 3201 
Ochrana živých částic vn Dle ČSN 33 2000-4-41 

Ochrana neživých částic vn 
zemnění s síti IT a IT s rychlým 

vypnutím 
1) V případě rekonstrukcí klasických rozvoden vn se posuzuje jednotlivě 
2) Určeno dle výkonu instalovaného výkonového transformátoru vvn/vn a způsobu provozování 
(např. paralelní provoz traf) 
3) Určeno dle konfigurace sítě 
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4. Schéma elektrických rozvodných zařízení 

 Schéma rozvodných zařízení se vždy volí tak, aby vyhovovalo požadavkům provozu 

(způsob zapojení do elektrizační soustavy, velikost a důležitost přenášeného elektrického výkonu 

požadavek na jednoduchost a přehlednost), bezpečnosti (bezpečnost před úrazem, zkratová 

odolnost zařízení, jednoduchost, přehlednost a spolehlivost zařízení) a hospodárnosti (spotřeba 

materiálu i zastavěného prostoru má být co nejmenší). Také je snaha co nejvíce omezit zkratový 

výkon v jednotlivých částech stanice, čímž se zmenší typová velikost a tím i pořizovací cena 

rozvodných přístrojů. V současné době však ve většině případů nepřichází v úvahu, protože výrobci 

přístrojů dimenzují nejnižší třídu přístrojů tak, že vyhovuje i náročným připojením. Provozní 

požadavky jsou dány především zapojením elektrické stanice do elektrizační soustavy (rozložení, 

počet, velikost a druh výroben a stanic, stupeň důležitosti odběru). Doporučuje se volit základní 

schéma přehledně a jednoduše. 

Bezpečnosti se rozumí: 

• bezpečnost před úrazem, což je souhrn opatření zajišťující ochranu osob před 

elektrickým proudem, bezpečnost osob, zařízení i okolí před účinky zkratu, 

oblouku, exploze a před požárem. 

• bezpečnost provozní, zařízení musí být jednoduché, přehledné a spolehlivé. Musí 

být zajištěno proti chybným manipulacím blokováním zvláště u odpojovačů tak, 

aby nemohly být například zapínány a vypínány pod zatížením nebo do zkratu. 

Z hlediska hospodárnosti musí být schéma řešeno tak, aby spotřeba materiálu a prostoru byla co 

nejnižší. Vzhledem k tomu, že schéma je součástí komplexního řešení celé elektrizační soustavy, 

mělo by se uvažovat o energetickou situaci v oblasti a o perspektivní rozvoj elektrizační soustavy.  

[ 4 ] 

Při volbě schémat spojení je třeba uvážit ještě další hlediska: 

• výkon, počet zdrojů a jejich zkratové hodnoty 

• možnost trvalé nebo krátkodobé paralelní spolupráce zdrojů 

• zkratovou odolnost přístrojů 

• hodnoty zkratových proudů v rozvodu za rozvaděčem 

• charakter a současnost odběru s přihlédnutím k předpokládané obsluze 

• selektivitu a druh chránění nebo jištění (proudové nebo časové odstupňování) 

• plynulost dodávky elektrické energie, důležitost zařízení  
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• jednoduchost a bezpečnost manipulace 

• možnost revize jednotlivých úseků za provozu  

• způsob ovládaní, měření a signalizace 

• možnost použití typizovaných výrobků 

Schéma rozvodných zařízení může být: 

• jednopólové, slouží pro základní popis zařízení 

• trojpólové (dvojpólové), slouží pro konstrukci (montáž) zařízení 

Hlavním parametrem schémat elektrických rozvodných zařízení je: 

• počet přípojnícových systémů a jejich uspořádaní 

• počet odboček a jejich přístrojová náplň [ 6 ] 

4.1. Značení vodičů 

Tab. 4.1 Označení vodičů a svorek rozvodného zařízení [ 1 ][ 4 ] 

Název Označení Název Označení 

2.Stejnosměrná rozvodná soustava: 1.Střídavá rozvodná 
soustava (fázový vodič) L vodič kladného pólu      L   + 
vodič 1.fáze L1 vodič záporného pólu      L    - 
vodič 2.fáze L2 střední vodič M 
vodič 3.fáze L3 
střední vodič N 

  
Připojovací svorka elektrického zařízení pro: 

kladný pól 
písmeno a 

znak 

Připojovací svorka elektrického zařízení pro: záporný pól 
písmeno a 

znak 
1. fázi U střední vodič M 
2. fázi V 
3. fázi W 3. Zvláštní druhy vodičů a svorek 
Střední vodič N uzemňovací vodič, svorka E 

ochranný vodič uzemněný 
ochranná svorka uzemněná PE 

Poznámka: 
Je dovoleno, nezpůsobí – li to chybné 
připojení v soustavě ss rozvodů, označení 
připojovací svorky stř. rozvodů pro: 
1. fázi A 

neuzemněný ochranný vodič 
neuzemněná ochranná svorka PU 

2. fázi B 
vodič, svorka k odrušené 
(bezšumové zemni) TE 

3. fázi C  nulovaci vodič, svorka PEN 
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4.2. Výkonové vypínače 

Výkonové vypínače mají schopnost spínat všechny druhy zátěže (naprázdno, při zatížení)  

a všechny typy poruch, včetně zkratů. [ 2 ] 

 

Obr. 4.1 schématická značka výkonového vypínače 

Od způsobu zhášení oblouku je odvozen název vypínače 

1. v oleji    - maloolejové 

2. ve vzduchu   -  tlakovzduché 

3. ve vakuu  - vakuové (pouze vn) 

4. v plynu SF6   - tlakoplynové 

5. v magnetickém poli -  magnetické (stejnosměrné obvody) 

4.2.1. Máloolejové vypínače 

Máloolejové vypínače (obr. 4.2) jsou takové, které olej používají jen ke zhášení oblouku. 

Izolaci živých částí proti zemi obstarávají (na rozdíl od kotlových) tuhé izolanty. Kontakt má tvar 

štíhlého, vždy svisle orientovaného válce (obr. 4.3). Vypínací roubík je ovládán klikovým 

mechanismem od hřídele natáčené vnějším pohonem. Máloolejové vypínače využívají zhášecí 

komory. Teplem oblouku se olej zplyňuje a tlak ve zhášecí komoře narůstá. Při nejbližším 

průchodu proudu nulou oblouk zhasne. Páry a olej deionizují dráhu oblouku a znemožňují znovu 

zapálení oblouku. [ 2 ] 

 

                                    

 

 
Obr. 4.2 Máloolejový vypínač                         Obr. 4.3  Řez polem máloolejovým vypínačem VN                    

s roubíkem vysouvacím                                 

a) nahoru                                         b) dolů 
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4.2.2. Tlakovzdušné vypínače ( obr. 4.4 ) 

V minulém desetiletí šlo o nejrozšířenější vysokonapěťové vypínače. Zhášecím prostředím  

v tlakovzdušných vypínačích je stlačený vzduch. Tento vzduch se zpravidla zajišťuje předem do 

zásoby pomocí kompresoru. Proto nedílnou součástí bývá zásobník tlakového vzduchu a jeho 

rozvod. Ofukovat oblouk proudem vzduchu lze dvojím způsobem: příčně a axiálně. Příčné 

ofukování (obr. 4.6) je velmi účinné (lze vypnout proud až 100 kA), ale má velkou spotřebu 

vzduchu. Zhášelo je tvořeno izolační roštovou komorou. Po vysunutí kontaktu vznikne oblouk, 

který se snažíme vyfouknout (natáhnout) co nejvíce. V praxi se však častěji používá axiální 

kovová tryska (obr. 4.5), která je co do množství spotřebovaného vzduchu hospodárnější. 

Mechanika zhášení je obdobná jako mechanika axiální komory kapalinových vypínačů. Tlakový 

vzduch je nashromážděn v prostoru pod tryskou. Jakmile se pohyblivý kontakt vysune z trysky, 

uvolní se cesta proudu vzduchu do prostoru pod kontaktem. Mezi velké přednosti tlakovzdušného 

vypínače patří úplné vyloučení možnosti požáru a výbuchu. Tlakovzdušný vypínač je vhodný pro 

opětovné zapínání, tedy pro spolupráci s automatikou OZ. Jednou z velkých nevýhod těchto 

vypínačů je velký hluk, který vzniká při vypínání. [ 2 ] 

Obr. 4.4 Tlakovzdušný                  Obr. 4.5 S jednoduchou                 Obr. 4.6 S příčným 

vypínač vvn s rozpojovačem          axilní kovovou tryskou        ofukováním oblouku                                                                                                       

                                                                                          

4.2.3. Vakuové vypínače 

Vakuové vypínače spolu s vypínači SF6 patří k současným moderním vypínačům. Pracují 

tak, že k oddálení kontaktů při vypínání dochází ve vakuu, které obsahuje jen minimální množství 

vodivých částic. Tlak od 10-3 Pa a nižší nazýváme ve vakuové technice „vysokým vakuem“. 

Kontakty vakuových vypínačů jsou ve vakuu 10-4 až 10-6 Pa. Vakuum se chová jako izolant. 

Vypínání ve vakuu se podstatně liší od vypínání ve vzduchu, v jiných plynech či v oleji, protože 

kontakty se nacházejí v nevodivém prostředí, které se prakticky neionizuje. Při vypínání se oddálí 
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pohyblivý kontakt od pevného o několik milimetrů až centimetrů. Oblouk mezi kontakty vznikne 

odpařením kovu stykových ploch kontaktu. Působením tepla oblouku mají kovové páry velmi 

vysoký tlak a při nejbližším průchodu proudu nulou velmi lehce expandují do okolního prostoru. 

Kovové páry kondenzují na povrchu kontaktu a na zvláštním stínícím štítu, který obklopuje 

kontaktní prostor. 

Výhody: nehořlavý, tichý, nevyfukuje ionizované plyny nebo plameny, minimální opotřebení 

krátkou vypínací dráhu (oddálení kontaktů) 

Nevýhody: nutná mechanicky pevná a vakuově těsná nádoba, obtížné technologické zpracování 

materiálu pro kontakty [ 2 ] 

 

4.2.4. Tlakoplynové 

U vypínačů s SF6 se využívá výborných vlastností fluoridu sírového. Existuje několik 

způsobů provedení vypínače (jako např. obr.  4.7). Nejjednodušší, ale nejméně efektivní je prosté 

oddálení kontaktů v nádobě s SF6. Kontakty se od sebe vzdálí a oblouk v prostředí s SF6 zhasne. 

Efektivnější provedení je ofukování oblouku (podobně jako u tlakovzdušných) proudícím SF6. 

Další variantou provedení vypínače je zhášení v kapalném SF6. Plyn SF6 má v kapalném stavu 

stejnou izolační pevnost jako v plynném stavu. Je však mnohem těžší. Mechanismus zhášení je 

potom stejný jako u vypínačů kapalinových. [ 2 ] 

 
Obr. 4.7 Vypínač 400kV SF6 [ 9 ]  
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4.2.5. Magnetické vypínače 

Magnetické vypínače používají magnetickou energii vlastního přerušovaného obvodu. 

Vypínače s magnetickým vyfukováním oblouku do zhášecích komor vykazují nejdelší natahování 

oblouku. Odpor oblouku tím značně narůstá. Tyto vypínače jsou proto vhodné i pro zhášení 

stejnosměrného proudu. Podstatou magnetického vyfukování oblouku je interakce magnetického 

pole oblouku s jiným magnetickým polem. Zdrojem druhého pole bývá zhášecí cívka vložena do 

série s kontakty (obr. 4.8). Oblouk tak hoří v magnetickém poli, a proto na něj působí síla, jejíž 

smysl můžeme určit pravidlem levé ruky. Je-li cívka správně zapojena, směřuje síla nahoru  

a vhání oblouk do zhášecí komůrky. Vyfukovací cívka správně působí jen při vypínání proudů, 

které jsou stejné nebo větší než jmenovitý proud. Při vypínání menších proudů je vyfukovací 

účinek nedostatečný a kontakty se mohou opalovat. Z tohoto důvodu se k vyfukování oblouku 

používá i pevný permanentní magnet, který působí stejně při každém proudu. Magnetické pole 

není žádný přímý zhášecí prostředek. Vyvolává pouze rychlý pohyb elektrického oblouku napříč 

vzduchem, který jej obklopuje. Při pohybu oblouku od místa vzniku vzhůru po růžcích tvaru 

písmene V se oblouk neustále prodlužuje. Navíc čím silnější je magnetické pole, tím rychleji se 

oblouk pohybuje a tedy natahuje. [ 2 ] 

                

 

 

 

 

Obr. 4.8 Magnetické vyfukování oblouku: 1 – jádro zhášecí cívky, 2 – plechový pól, 3 – vyfukovací 

cívka, 4 – zhášecí komůrka, 5 – indukční čáry vyfukovacího pole, 6 – roztříšťovač oblouku,  

7 – opalovací kontakt 
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4.3. Odpojovač  

 

Obr. 4.8 Schématická značka odpojovače 

Odpojovač je přístroj, který spojuje a rozpojuje nezatížený (bez proudu) elektrický obvod 

mechanicky s viditelnou rozpojovací dráhou. Odpojovače se používají k odpojování vedení, strojů  

a zařízení za účelem revize, opravy nebo změny řazení. V sítích nízkého napětí se odpojovače 

používají méně, zatímco v zařízeních na vysoké a zvlášť vysoké napětí jsou pravidlem.  

V rozvodech vn, vvn a zvn se neuspokojujeme jen s vypnutím proudu vypínačem, ale vždy 

přerušujeme obvod ještě na druhém místě odpojovačem. Odpojovač slouží především k ochraně 

osob pracujících na odpojených částech zařízení – musí se tedy naprosto bezpečně zajistit, aby se 

napětí z živého úseku nepřeneslo do části, na níž se pracuje. Tento požadavek vede ještě k další 

úpravě odpojovačů – odpojovač vybavujeme zpravidla ocelovým uzemňovacím nožem, který se po 

odpojení kontaktů uzemní. Toto blokování je nejčastěji realizováno mechanickou vazbou. Po 

odpojení odpojovače vznikne malý oblouk daný kapacitním proudem. Při současném vybíjení 

kondenzátoru (kapacita vedení) a natahování oblouku odpojovačem oblouk sám zhasne. Provedení 

odpojovačů je závislé na hladině napětí a na umístění (vnitřní, venkovní). Základní druhy -  

vn: pákové (obr. 4.12), nástěnné; vvn: dvouizolátorové, trojizolátorové (obr. 4.8); zvn: sloupcové  

(obr. 4.9). [ 2 ] 

 

  

 Obr. 4.8 Odpojovač vvn a) dvouizolátorový            b) trojizolátorový 
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Obr. 4.9 Odpojovač vvn a zvn                       Obr. 4.10 Odpojovač pro vnitřní montáž 

               ve sloupcovém provedení       

  

4.4. Odpínač – úsekový vypínač (úsečník) 

Odpínač na rozdíl od odpojovače je schopný vypnout malý nebo jmenovitý proud. U odpínačů 

nn i proud zkratový. Odpínačů je celá řada: např. pákový, nožový, kloubový, apod. Pro napětí vn se 

používá úsekový vypínač, stručněji úsečník. Je to výhradně přístroj venkovní, který se montuje na 

sloupy a stožáry vedení a ovládá se pákou (obr. 4.12). Je upraven tak, aby s ním bylo možné spínat 

určité malé proudy. Jmenovitý proud je 200 nebo 400 A, jmenovitý vypínací proud je 40 A. Vyrábí 

se maximálně do napětí 38 kV, tedy praktické použití je především na vedení 22 a 35kV. [ 2 ] 

                                

Obr. 4.11 Trojizolátorový úsečník vn                Obr. 4.12 Dvouizolátorový úsečník vn 
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5. Schéma elektrických stanic podle systému přípojnic 

5.1. Jednoduchý systém přípojnic 

Využíváme tam, kde není požadavek na nepřetržitý provoz. Např. při revizích a opravách. 

Značnou výhodou je jednoduchost, přehlednost a nízké náklady. Spolehlivost můžeme zvýšit 

podélným dělením přípojnic. Při poruše jednoho napáječe lze podélným spínačem spojit obě 

části paralelně a napájet ze zbývajícího napáječe. Jednoduchý systém přípojnic se používá  

v rozvodných zařízeních nn a na méně důležitých zařízení vn.  

 

obr. 5.1 Jednoduchý systém přípojnic [ 6 ] 

 

5.2.  Jednoduchý systém s pomocnou přípojnicí  

  Používá se tam, kde je nutno při revizích a opravách zajistit nepřerušovanou dodávku 

elektrické energie, můžeme použít pomocnou přípojnici. Na obr. 5.2 je naznačen náhradní 

provoz odbočky při vypnutém vypínači Vh přes spínač pomocné přípojnice Vp. Na pomocnou 

přípojnici se připojuje pouze jedna odbočka. Pomocná přípojnice a odbočka spínače pomocné 

přípojnice se dimenzuje podle nejvíce zatížené odbočky. Na obrázku je spínač připojen 

kombinovaně. Kromě připojení pomocné přípojnice na obě podélně dělené sekce hlavní 

přípojnice ještě umožňují podélné sepnutí hlavních přípojnic pomocí odpojovačů O1,O2.  
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obr. 5.2 Jednoduchý systém s pomocnou přípojnicí [ 6 ] 

5.3. Dvojitý systém přípojnic 

Používá se tam, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost dodávky elektrické energie, kde není 

přístupné ani krátkodobé přerušení dodávky elektrické energie nebo tam, kde je nutno provoz 

odboček dělit do dvou skupin z těchto důvodů: 

• omezení zkratových proudů  

• současné napájení ze dvou nespolupracujících zdrojů 

• zajištění důležitých odběrů i v případě výpadku některých napáječů zbývajícími 

napáječi menšího výkonu 

• oddělení spotřebičů kolísavého příkonu od spotřebičů citlivých na kolísaní napětí 

• oddělení venkovních a kabelových síti 

 

obr. 5.3 Dvojitý systém přípojnic [ 6 ] 
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5.4. Dvojitý systém přípojnic, z nichž jedna slouží jako pomocná 

Tento systém umožňuje použít jeden systém hlavních přípojnic jako pomocnou přípojnici. 

Náhradní provoz odbočky při vyřazeném vypínači Vh přes spínač pomocné přípojnice Vp  

je naznačen na obr. 5.4 . Nevýhodou tohoto systému je, že při použití jedné hlavní přípojnice 

jako pomocné, se všechny ostatní odbočky z této přípojnice musí převést na druhou hlavní 

přípojnici.  

 

 

Obr. 5.4 Dvojitý systém přípojnic, z nichž jedna slouží jako pomocná [ 6 ] 

5.5. Dvojitý systém přípojnic s pomocnou přípojnicí 

  Realizace tohoto typu je náročnější než předchozí systémy dvojitých přípojnic, ale 

neomezuje rozsah manipulací a tím i výhody dvojitých systému. Prvky na přípojnici 

navrhujeme podobně jako u jednoduchého systému.  

 

obr. č. 5.5 Dvojitý systém přípojnic s pomocnou přípojnicí [ 6 ] 
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5.6. Trojitý systém přípojnic  

Použití tam, kde dvojitý systém přípojnic musí být trvale v odděleném provozu a pro revizi 

přípojnic není přípustné ani krátkodobé přerušení dodávky. Provoz musí být rozdělen do tří 

skupin (při velkých zkratových výkonech), nebo kde je nutné provozní dělení sítí, nebo 

s ohledem na důležitost provozu. Výjimečně se dělí přípojnice i podélně. Trojitý systém 

přípojnic lze konstruovat tak, že jedna z hlavních přípojnic slouží jako pomocná nebo se 

samostatnou pomocnou přípojnicí.  

Obr. 5.6 Trojitý systém přípojnic [ 6 ] 

5.7. Okružní přípojnice 

  Systém okružních přípojnic se používá pro důležité energetické uzly vvn s malým počtem 

odboček. Okružní přípojnice je uzavřená soustava přípojnic. Při revizi vypínače nedochází ani 

ke krátkodobému přerušení provozu odbočky. Přípojnice jsou zapojeny do polygonu – troj  

– čtyř , až osmiúhelníků. Při revizi vypínače rozvodné zařízení ztrácí charakter okružních 

přípojnic, využívá se také někdy pro zapojení ze záložním vypínačem, kdy lze nahradit 

vypínačem okružní systém. Používá se pro důležité energetické uzly vvn s malým počtem 

odboček.  

 

Obr. 5.7 Okružní přípojnice [ 6 ] 
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5.8. Rozvodná zařízení bez přípojnic 

 Je to běžné schéma pro malé distribuční stanice 110kV/vn (tzv. H schéma) tam, kde není 

předpoklad dalšího rozšíření rozvodny. Používá se pro koncová vedení se dvěma přívody  

a dvěma transformátory, kde vypínače umožňují nepřerušovaný provoz při poruchách 

transformátorů.  

 

Obr. 5.8 Rozvodná zařízení bez přípojnic [ 6 ] 

 

5.9. Rozvodná zařízení s větším počtem vypínačů na jednu odbočku 

  Je konstruováno pro rozvodny zvláště důležité a tam, kde chceme omezit následky 

zkratových proudů v rozvodně s větším počtem odboček na minimální počet odboček. [ 6 ] 

 

Obr. 5.9 Zařízení s větším počtem vypínačů na jednu odbočku [ 6 ] 
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6. Moderní zpracování elektrických stanic 

6.1. Zapouzdřené rozvodny 

S potřebou přenášet větší výkony se vyžaduje složitější řešení rozvoden. Velmi naléhavě se 

projevily tyto problémy při rekonstrukci elektrických sítí velkých měst (např. v Praze) při řešení 

napájení metra, kdy napětí hlavních distribučních rozvodů bylo nutné zvýšit na 110kV. Pro toto 

napětí je téměř nemožné postavit rozvodnu ve středu města. Podobná situace vzniká ve městech, 

průmyslových sítí a místech velkých odběrů. Velkým faktorem je také ekologická stránka. 

K řešení těchto požadavků bylo nutné hledat nová technologická řešení. Úspěšné řešení této 

problematiky představuje kovově zapouzdřená rozvodna s použitím fluoridu sírového (SF6) 

označováno v literatuře GIS (gaz insulated switchgear), jako izolačního a zhášecího média. První 

zmínka a použití zapouzdřených rozvoden začalo v 60. letech. V současné době existuje řada 

výrobců těchto zařízení (u nás např. Moeller, Siemens, Ivep,  Abb). Čistota nového SF6, kterým 

se plní elektrická zařízení, musí odpovídá doporučení IEC 376 (1971). Izolační médium SF6 

dovoluje díky své vysoké elektrické pevnosti stavbu velmi malých zařízení, která jsou navíc bez 

údržbová, neboť všechny aktivní části musí být zapouzdřeny. Jestliže je navíc také ovládací 

mechanika oproštěna od vnějších vlivů prostředí, má uživatel výrobek, který mu slouží bez 

údržby dlouhou řadu let. SF6 je nejedovatý plyn bez zápachu, nedýchatelný (neboť neobsahuje 

kyslík), nehořlavý, pomalu reagující a elektronegativní plyn a má již dříve zmíněné izolační 

vlastnosti a především velmi dobrou schopnost zhášet oblouk. Při normálním atmosférickém 

tlaku je jeho izolační pevnost 3x větší než u vzduchu, stoupá s tlakem a při 0,2MPa je stejný jako 

u oleje. Čistotu a biologickou nezávadnost garantuje výrobce a dodavatel. Dodává se zkapalněný 

v láhvích. Rovnovážný tlak je 2,2MPa při 20 stupních. [ 6 ] [ 10 ] 

 

Obr. 6.1 Jednofázově zapouzdřená rozvodna v PVE Dlouhé stráně 420kV [ 2 ] 
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6.2. Použitý SF6 

Po naplnění do elektrických zařízení se složení SF6 nepatrně změní, obvykle se v něm zvýší 

obsah vzduchu a vlhkosti - SF6 se stává užitým. Při spínání vypínače v něm přechodně vzniká 

 i nepatrné množství plynných rozkladných produktů SF6 , z nichž některé mají dráždivé a toxické 

účinky na živý organismus. Tyto degradační produkty jsou účinně sorbovány absorbentem 

umístěným ve vypínači. Funkční vlastnosti SF6 zůstávají plně zachovány. [ 5 ] 

 

6.3. Degradovaný SF6  

Při normálním provozu vypínačů mohou vznikat účinkem elektrického a tepelného 

namáhání rozkladné produkty (SO2, HF, SOF2) ve velmi nízkých koncentracích. Tyto produkty 

jsou pohlcovány absorbentem v každém vypínači. Výše zmíněné sloučeniny mají dráždivé účinky 

na dýchací cesty a sliznice. Při delším působení mohou způsobit jejich poškození. Projevují se 

nepříjemným štiplavým a dráždivým zápachem. Zejména SOF2 , který je vždy přítomnou složkou 

degradovaného SF6 , na který je lidský čich velice citlivý, a to i při neškodných velice nízkých 

koncentracích. Výše zmíněný fakt umožňuje pracovníkovi bezprostředně rozeznat přítomnost 

degradačních zplodin SF6 v ovzduší a chránit se před nimi. Pro použitý i pro degradovaný SF6 

platí údaje o nebezpečí při úniku jeho většího množství do ovzduší plynoucí z nedostatku kyslíku 

k dýchání. [ 5 ] 

 

6.4. Vliv SF6 a jeho rozkladných produktů na lidský organizmus 

Čistý SF6  je nejedovatý a nemá vliv na lidský organizmus. Při úniku SF6 do ovzduší 

představuje pro člověka nebezpečí pouze nedostatek kyslíku k dýchání. Dýchací potíže lehkého 

rázu se mohou projevit při poměru 20% SF6 : 80% vzduchu. Z obecného a ekologického hlediska 

je pro trvalou 8 hodinovou pracovní dobu stanoven limit koncentrace SF6 v ovzduší na  

6000 mg.m-3 , pro kratší pracovní dobu na 12000 mg.m-3 . [ 5 ] 

 

6.5. Všeobecné zásady 

Při manipulaci s čistým SF6 nejsou zapotřebí žádná bezpečnostní opatření ani ochranné 

pomůcky. Úniky se doporučují omezit na co nejmenší míru. Hustota SF6  je přibližně 5krát vyšší 

než hustota vzduchu, proto při větším úniku SF6 může docházet ke zvyšování koncentrace 

v dýchací zóně pracovníka a u země, zejména v menších uzavřených prostorech bez proudění 

vzduchu jako jsou kanály, uzavřené kopky, sklepní prostory atd. Při dýchacích obtížích v ovzduší 

s možností vysoké koncentrace čistého SF6 je nutno, aby pracovník opustil prostor a zajistil 

odvětrání. Obtíže na čistém vzduchu zmizí, neboť příčinou byl nízký obsah kyslíku v ovzduší.  
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Při výjimečné nutnosti práce v prostoru s vysokou koncentrací SF6, kde v ovzduší už je 

nedostatek kyslíku, je nutno použít dýchací kyslíkový přístroj. Tento případ však prakticky 

nenastává. Základní preventivní opatření na pracovištích s možností výskytu většího množství 

SF6 je vyvětrání prostoru již před vstupem pracovníka. Při mimořádných manipulacích se 

zkapalněným SF6 je nutno mít na zřeteli, že kapalný SF6 při styku s pokožkou s následkem 

odpařením může způsobit omrzliny. V prostoru, který může obsahovat SF6, nesmí pracovníci 

kouřit a používat zbytečně oheň, neboť ve žhavém konci cigarety nebo v plameni již dochází 

k částečné degradaci SF6 a to za vzniku toxických sloučenin. Přítomnost i velmi malého množství 

rozkládaných produktů SF6 v ovzduší se vyznačuje zřetelně ostrým zápachem, drážděním očí  

a dýchacích cest. V tomto případě je nutné, aby pracovník kontaminovaný prostor ihned opustil  

a vyšel na čerstvý vzduch. Krátkodobá inhalace nízkých koncentracích není nebezpečná. Při 

závažnějším postižení je nutno vyhledat lékařskou pomoc. Prostor je zapotřebí vyvětrat. [ 5 ]  

 

6.6. Montáž 

Jelikož se jednotlivá pole rozváděče spojují navzájem přímo na místě, bez zásahu do 

prostoru s plynem SF6, je instalace a montáž značně zjednodušena. 

Na základě toho poskytují rozváděče: 

• dlouhodobou provozní spolehlivost 

• bezpečnost obsluhy danou konstrukcí rozváděče, 

• rozšiřitelnost danou normalizovanými rozměry polí 

• kompaktní rozměry celého rozváděče 

• konvenční obslužnost 

• pohodlné připojení kabelů 

• odpojovací dráhy bez přemostění plastovými přepážkami 

• přípojnice v prostoru SF6 

Existují čtyři způsoby konstrukčního řešení zapouzdřených rozvoden 

• úplné jednofázové provedení (jednofázově zapouzdřené přístroje i přípojnice) 

• smíšené provedení (jednofázově a trojfázově zapouzdřené přípojnice) 

• úplné trojfázové provedení 

• hybridní provedení (vypínače zapouzdřeny a ostatní přístroje klasicky) 
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Obr. 6.2 Řez vývodovým polem zapouzdřené rozvodny s dvojitým systémem přípojnic 

přípojnice s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem, 2-výkonový vypínač, 3-měnič 

proudu, 4-měnič napětí, 5-kabelový vývod s kombinovaným odpojovačem a uzemňovačem,,  

6-rychlouzemňovač, 7-řídící skříň [ 5 ] [ 7 ] 

 

Technické vlastnosti zapouzdřených rozvoden jsou po všech stránkách lepší než  

u klasických venkovních rozvoden. To je však vykoupeno podstatně vyššími investičními 

náklady na tato zařízení. V náročných podmínkách silného průmyslového znečištění nebo  

v omezeném prostoru jsou však často jediným řešením. [ 6 ] 

 

6.7. Předností zapouzdřených rozvoden ve srovnání s klasickými: 

a) úspora zastavěné plochy i prostoru, srovnání zapouzdřených a klasických rozvoden 

venkovních je v tabulce 6.1 a srovnání s klasickými rozvodnami vnitřními je 

v tabulce 6.2, klasická rozvodna představuje 100% prostoru 

b) výhoda při volbě umístění, lze budovat v blízkosti největší spotřeby EE 

c) omezení vlivu na obsluhu, chrání proti nebezpečí dotyku i proti vlivu EP 

d) omezení vlivu na prostředí, je odstraněno vysokofrekvenční rušení 

e) odstraněn problém znečištění izolace ve znečištěném prostředí  

f) kratší doba vlastní montáže 

g) větší provozní bezpečnost a spolehlivost  

h) jednoduchost a nenáročnost údržby a revizí 
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Tab. 6.1 Srovnání zastavěné plochy klasické rozvodny venkovní a zapouzdřené rozvodny [ 3 ] 

Napětí Zastavěná plocha rozvodny (%) 
(kV) klasická hybridní zapouzdřená 
110 100 35 7 
220 100 - 4 
400 100 - 2,5 

 

Tab. 6.2 Srovnání zastavěné plochy a objemu klasické rozvodny vnitřní a zapouzdřené rozvodny 
 [ 3 ] 

Provedení zapouzdřené rozvodny Plocha (%) Objem (%) 
Jeden systém přípojnic     
 - vypínač vodorovný 29 15 
 - vypínač svislý 24 16 
Dva systémy přípojnic     
 - vypínač vodorovný 27 12,5 
 - vypínač svislý 20 12 

 

6.8. Nevýhody zapouzdřených rozvoden 

Nevýhodou zapouzdřených rozvoden je menší přizpůsobivost  změněným podmínkám, není 

možné zaměnit prvky od různých výrobců. Eliminace této nevýhody je, že projekt počítá s určitým 

možným rozšířením, které je odhadováno v dané oblasti. Z hlediska investičních nákladů je 

přístrojové vybavení zapouzdřených rozvoden dražší než vybavení klasických rozvoden. Protože 

však ceny stavebních prací a půdy jsou naopak podstatně nižší, jsou zapouzdřené rozvodny 

výhodné zejména u vyšších napěťových hladin. [ 5 ] 

7. Údaje o přenosové soustavě v České republice 

Přenosová soustava ČEPS, a.s. představuje subsystém elektrizační soustavy České republiky, 

který propojuje všechny významné subjekty v soustavě a zajišťuje rozhodující podíl zahraniční 

spolupráce. Přenosovou soustavu ČEPS, a.s. tvoří 38 rozvodných zařízení 420 kV a 245 kV 

umístěných ve 30 transformovnách, dále 2 900 km tras vedení 400 kV a 1 440 km tras vedení  

220 kV. Do přenosové soustavy patří i dvě rozvodny 123 kV a 105 km tras vedení 110 kV.  

ČEPS, a.s. zajišťuje přenos elektřiny, provoz, údržbu a rozvoj přenosové soustavy, dispečerské 

řízení elektrizační soustavy České republiky v reálném čase. Jako systémovou službu dále 

zpracovává a testuje plán obrany přenosové soustavy proti šíření poruch a plán obnovy elektrizační 

soustavy po rozsáhlých systémových poruchách. Technicky řídí systémové služby jako je regulace 

výkonu a kmitočtu, regulace napětí a jalového výkonu a řídí potřebné výkonové rezervy. Tyto údaje 

jsou z 4.5.2009. 
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7.1. Zařízení PS 

  Struktura zařízení přenosové soustavy je uvedena v tab. 4.3. Z celkové délky vedení  

 110 kV až 400 kV (5 454 km) činí vedení vybavená optikou 2 628 km. Ve 30 transformovnách PS 

je celkový instalovaný výkon transformátorů 17 190 MVA a kompenzačních tlumivek 1 436 MVAr.  

Tab. 4.3 Zařízení přenosové soustavy [ 8 ] 

Popis zařízení Celkem v ČR Jednotky 

Trasy vedení 400kV 2900 km 
Trasy vedení 220kV 1440 km 
Trasy vedení 110kV 106 km 
Délka vedení 400kV 3383 km 
Délka vedení 220kV 1912 km 
Délka vedení 110kV 161 km 
Zahraniční vedení 400kV 10 ks 
Zahraniční vedení 220kV 6 ks 
Zahraniční vedení 110kV 0 ks 
Rozvodny 420kV 24 ks 
Rozvodny 245kV 14 ks 
Rozvodny 123kV 2 ks 
Transformační výkon 400/220kV 1900 MVA 
Transformační výkon 400/110kV 11290 MVA 
Transformační výkon 220/110kV 4000 MVA 
Transformační výkon 400/110kV 4 ks 
Transformační výkon 400/110kV 41 ks 
Transformační výkon 220/110kV 20 ks 
Kompenzační výkon 400kV 660 MVAr 
Kompenzační výkon 35kV 367 MVAr 
Kompenzační výkon 10kV 409 MVAr 
Kompenzační uzly (tlumivky) 
400kV 4 ks 
Kompenzační uzly (tlumivky) 
35kV 6 ks 
Kompenzační uzly (tlumivky) 
10kV 9 ks 
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7.2. Typy vedení provozovaných ČEPS, a.s. 
  

Struktura zařízení přenosové soustavy je uvedena v tab. 4.4.  

Tab. 4.4 Typy vedení provozovaných ČEPS, a.s. [ 8 ] 

 Jednoduché Dvojité Vícenásobné Celkem 
Napětí sítě Délka trasy 

[kV] 
Délka trasy [km] 

[km] 

440 2391 507 2 2900 
220 962 478 - 1440 
110 50 56 - 106 

 

7.3. Rozvoj přenosové soustavy 

Soustava 400 kV a 220 kV v České republice je koncipována tak, aby v konečném stavu 

bezezbytku splňovala kritérium ( N – 1 ). Přísnější požadavky jsou kladené na zapojení u jaderných 

elektráren. Instalovaný výkon jaderné elektrárny musí být bezpečně vyveden i při výpadku dvou 

vývodů z elektrárenské rozvodny. Rozvoj PS se řídí technicko – koncepčními standardy 

stanovenými v pravidlech pro provozování přenosové soustavy (Kodex PS) a výsledkem jejich 

aplikace je dále uvedený výčet hlavních investičních akcí. Připravované rozvojové akce řeší 

především lokální potřeby spojené se skokovými nárůsty spotřeby, eventuálně se zvýšením 

spolehlivosti a kvality dodávky elektřiny. Dále pak reagují na změny tranzitních přetoků a připojení 

nových odběrových, resp. výrobních center. [ 8 ] 
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8. Závěr 
Podle mého názoru je elektrotechnika popř. elektroenergetika jedna z nejdůležitějších 

technických odvětví pro rozvoj lidstva jak ukázalo posledních pár desítek let. Proto je nadále velice 

důležité vyvíjet, zlepšovat a rekonstruovat elektrické stanice a vedení. Dle jednoduchého vzorce 

(spotřeba elektrické energie = 0,6 × HDP), který prezentoval na veletrhu pracovních příležitostí 

„Kariéra 2010“ v Ostravě, generální ředitel společnosti ČEZ, si můžeme spotřebu elektrické energie  

vypočítat. Jaká bude zhruba spotřeba elektrické energie pro následující časové období. V dnešní 

době nejde jenom o finanční stránku věci, ale také o vysoké nároky na všechny stroje a přístroje, 

tak aby splňovali velmi náročné ekologické normy a předpisy. Velmi ohleduplný k životnímu 

prostředí byl vynalezen téměř ideální plyn SF6, který má dokonalé vlastnosti nejenom na 

ekologickou stránku věci, ale také má výborné vlastnosti při spínaní, vypínaní či obsluze 

elektrických stanic. 

Při sestavování mé bakalářské práce jsem se snažil jednoduše a přehledně rozdělit, popsat  

a poukázat na typy elektrických stanic. Všechna dostupná literatura se datuje okolo roku 1990. 

Čerpal jsem z ní základní rozdělení, členění a obrázky pro pochopení, jelikož členitost zůstala 

stejná. Procházel jsem také stránky světoznámých výrobců, kteří se zabývají zapouzdřenými 

rozvodnami na celém světě.  Největší rozvoj a investice se v současné době uskutečňují v Číně. 

Jejich ekonomika roste vysokým tempem, proto potřebují dostatek kvalitní elektrické energie nejen 

pro obyvatele, ale zejména pro průmyslové podniky.  

Ve své bakalářské práci jsem převážně čerpal ze zdrojů české literatury. Zejména z důvodu že 

popisované elektrické stanice jsou používány a provozovány na území České republiky.  

Dále jsem čerpal ze skript, které se používají k výuce předmětů elektrotechniky a elektroenergetiky 

na jiných vysokých školách jako VUT Brno a ZČU v Plzni. 
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