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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou zapojení nové transformátorové stanice 
110/22 kV do stávající sít� vysokého nap�tí m�sta Opavy a jeho okolí. V první �ásti práce je popsána 
základní teorie elektrických sítí v�etn� jedné z možných metod výpo�tu ustáleného chodu elektrických 
sítí. V jedné z dalších kapitol je stru�n� popsán výpo�tový program Daisy Bizon, ve kterém probíhaly 
výpo�ty ustáleného chodu sít�. Jedna z �ásti práce se zabývá popsáním stávajícího stavu sít� 22 kV 
oblasti Opavy v�etn� výpo�tu ustáleného chodu sít� se zam��ením na výkonovou bilanci sít�. Hlavní 
�ást práce se zabývá napojením dvou variant nových transformátorových stanic do stávající sít�. Pro 
ob� varianty je navrženo umíst�ní nové stanice, návrh napojení nových kabelových vedení do stávající 
sít� v�etn� návrhu provozního zapojení. Pro každou variantu je proveden výpo�et ustáleného chodu 
sít�, kde jsou popsány výkonové, nap��ové i proudové pom�ry v síti. Výpo�ty ustáleného chodu sít�
jsou dopln�ny o výpo�ty zkratových pom�r� na vybraných DTS v síti. V záv�ru práce je ekonomické 
zhodnocení obou navržených variant, kde jsou stanoveny investi�ní náklady a také jsou vy�ísleny 
možné úspory po zapojení nových transformátorových stanic. 

Abstract 

This Thesis deals with integration of a new transformer substation of 110/22 kV into an existing 
medium voltage network of the Opava town and its surroundings. The first chapter describes the basic 
theory of electrical power systems including one of the possible methods of calculation of steady 
runnig conditions of electrical power systems. One of the following chapters breafly describes 
calculating programme Daisy Bizon in which calculations of steady running conditions were made. 
The following chapters deal with an existing state of 22 kV are of Opava town including a calculation 
of steady running conditions with alignment to performance balance of the power system. The main 
chapter of my Thesis describes a connection of two variations of transformer substations to the 
existing system. Each variation includes locating of the new power station, suggestion of connection 
of new underground lines to the current system including a proposal of operational connection.There 
is a calculation for each steady running conditions, these include wattage, voltage and current ratio in 
the electrical power system. Calculations of short circuit ration have been added to the calculations of 
the steady running conditions on chosen DTS in the electrical power station. The resume of the Thesis 
there is an economical evaluation, including investments and possible savings after connection of the 
new transformer substations. 
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Seznam použitých symbol� a zkratek 

BPM  po�íta�ový formát pro ukládání rastrové grafiky 
C F kapacita 
c - nap��ový sou�initel 
�EZ  �EZ distribuce, a.s. 
�R  �eská republika 
DTS  distribu�ní transformátorová stanice 
FVE  fotovoltaická elektrárna 
G S svodová vodivost 
I A elektrický proud 
I�  A reálná (�inná) složka elektrického proudu 
Ij  A imaginární (jalová) složka elektrického proudu 
Ik �1 A jednofázový po�áte�ní soum�rný rázový zkratový proud 
Ik �3 A trojfázový po�áte�ní soum�rný rázový zkratový proud 
Ipr A proud primárním vinutím transformátoru 
Isek A proud sekundárním vinutím transformátoru 
KGJ  kogenera�ní jednotka 
L H induk�nost 
MVE  malá vodní elektrárna
nn  nízké nap�tí 
P W �inný výkon 
Pdo W dodaný �inný výkon 
Q VAr jalový výkon 
Qdo VAr dodaný jalový výkon 
R � elektrický odpor 
S VA zdánlivý výkon 
S/Si % pom�rné zatížení 
Si VA instalovaný výkon 
Sk1 VA jednofázový po�áte�ní soum�rný rázový zkratový výkon 
Sk3 VA trojfázový po�áte�ní soum�rný rázový zkratový výkon 
SW  software 
TL  tlumivka 
TR  transformátor, transformátorová stanice 
U V nap�tí 
uk % nap�tí nakrátko 
vn  vysoké nap�tí 
vvn  velmi vysoké nap�tí  
X � reaktance 
Y S admitance 



Z � impedance 
� rad zát�žný úhel 
� rad úhel nap�tí 
� rad fázový úhel 
� rad·s-1 úhlová rychlost 
�P W výkonové ztráty 
�P0 W ztráty naprázdno 
�Pk W ztráty nakrátko 
�Q VAr jalové ztráty 
�U V úbytek nap�tí 
�U� V reálná (�inná) �ást úbytku nap�tí 
�Uf V fázový úbytek nap�tí 
�Uj V imaginární (jalová) �ást úbytku nap�tí 
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1. Úvod 

Elektrická energie je v dnešní dob� nepostradatelný pomocník, bez kterého si již život neumíme 
p�edstavit. Nejlepším zp�sobem je vyrobit elektrickou energii p�ímo v míst� spot�eby a to, vzhledem k 
složitému skladování tohoto druhu energie, pouze v takovém množství, které je v daném okamžiku 
pot�eba. Tento zp�sob je ale tém�� nereálný. Výroba elektrické energie se tedy soust�edila do n�kolika 
velkých zdroj�, ze kterých je ale pot�eba energii ke spot�ebi��m p�enést. K tomu nám slouží 
elektriza�ní soustava. 

V problematice p�enosu el. energie se tak jako v ostatních odv�tvích snažíme docílit co 
nejekonomi�t�jšího a nejefektivn�jšího provozu. Z tohoto d�vodu se za�alo používat n�kolik 
technických �ešení jako nap�íklad použití více nap��ových hladin. Na el. sít� pro r�zné nap��ové 
hladiny máme r�zné nároky a požadavky, díky �emuž se liší jejich provedení. Jedním ze základních 
požadavk� elektriza�ní soustavy je dodat el. energii odb�ratel�m v pot�ebném množství a kvalit�. 
Jelikož prvky elektriza�ní soustavy mají ur�itou poruchovost, nastává zde otázka spolehlivosti 
dodávky el. energie. V souvislosti se spolehlivosti se zavedlo v energetice pravidlo, že v p�ípad�
poruchy jakéhokoli d�ležitého prvku, nesmí být dodávka el. energie p�erušena. Tomuto pravidlu se 
také �íká pravidlo N-1.  

Jelikož využití elektrické energie se stále rozši�uje do nových oblastí, je to d�vodem stále se 
zvyšující poptávky (spot�eby) této energie. Protože prvky elektriza�ní soustavy mohou p�enášet jen 
omezené množství této energie, musí se elektriza�ní soustava stále rozši�ovat tak, aby byla schopna 
(p�i dodržení všech požadavk� na dodávku el. energie spot�ebitel�m) zvyšující se spot�ebu dodat. 



11

2. Teoretický rozbor elektrických sítí 110 kV a vn 

2 . 1 .  E l e k t r i z a�n í  so u s t a va  

Elektriza�ní soustava slouží k p�enosu a rozvodu elektrické energie z místa výroby do míst 
spot�eby. El. soustavu m�žeme rozd�lit na dv� �ásti. Soustava p�enosová slouží k p�enosu velkých 
výkon� na velké vzdálenosti a spojuje tak hlavní uzly elektriza�ní soustavy. Druhou �ást tvo�í 
soustava rozvodná, nebo také distribu�ní. Distribu�ní soustava má za úkol rozd�lit el. energii z 
hlavních napájecích uzl� do jednotlivých oblastí spot�eby. Struktura elektriza�ní soustavy je na Obr. 1.  

P�enosovou soustavu v �R tvo�í nap��ová hladina 400 kV, což je nejvyšší hladina nap�tí 
používána v �R, hladina 220 kV a vybraná vedení 110 kV. 

Do distribu�ní soustavy pat�í nap��ové hladiny 110 kV a všechny hladiny vn a nn sloužící jako 
terciární sféra (ob�anská vybavenost), rozvody napájející pr�myslové závody a elektrickou trakci. 

Obr. 1: Struktura elektriza�ní soustavy [5] 
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2 . 2 .  V ý vo j  s í t í  vn  

Na po�átku elektrifikace k propojení zdroj� elektrické energie a spot�ebi�� zcela posta�ovala 
soustava vysokého nap�tí. Tyto soustavy m�ly hladinu 2 kV, 3 kV pop�. 5 kV, které byly dále 
transformovány na hladinu nn. Se stále se rozši�ujícím pr�myslem se za�ala zvyšovat i spot�eba 
elektrické energie. Z tohoto d�vodu bylo nutné p�enášet v�tší výkony, a tak se za�ínaly používat i 
vyšší hladiny nap�tí, nap�. 6 kV, 10 kV, 15 kV, 22 kV, 35 kV. V roce 1920 bylo stanoveno využívání 
stup�� 22/6/0,4 kV, �ímž odpadly mezistupn� 10 a 15 kV. V padesátých letech se za�ala prosazovat 
myšlenka využívání nižšího po�tu nap��ových stup��. Nov� budované sít� m�ly stupn�
110/22/6/0,4 kV pop�. 110/22/0,4 kV. Tato posloupnost stup�� se používá dodnes. Nap��ové hladiny 
3 kV, 10 kV a 15 kV se p�estaly používat, p�esto se v n�kterých v�tších m�stech stále ješt� vyskytují. 
Hladina 35 kV se v n�kterých oblastech využívá dodnes.   

2 . 3 .  T yp y s í t í  

2.3.1. Paprskové 

Paprskové sít� jsou nejjednodušším a také nejlevn�jším druhem rozvodu elektrické energie jež 
se v distribu�ních sítích používá. Vedení tvo�ící jeden paprsek vychází z napájecího místa 
(transformátorové nebo spínací stanice) a napájí jednotlivá odb�rná místa. Jednotlivé paprsky jsou 
samostatné vedení, které nelze vzájemn� spojovat. P�i poruše paprsku jsou postiženy všechny odb�ry, 
které jsou na daný paprsek p�ipojeny. Z tohoto d�vodu jsou paprskové sít� v oblasti dodávky el. 
energie nejmén� spolehlivé. Do paprskové sít� nem�že být p�ipojen odb�r 1. stupn� d�ležitosti. 

  

Obr. 2: Paprsková sí�

2.3.2. Pr�b�žné 

Tyto sít� se vyzna�ují dlouhým pr�b�žným vedením, z n�hož jsou odbo�kami napájená 
jednotlivá odb�rná místa. U t�chto typu sítí je, vzhledem k velké délce vedení, d�ležité hlídat hodnotu 
úbytku nap�tí. Pro dodržení p�edepsaných hodnot je t�eba používat vodi�e s v�tším pr��ezem. Oproti 
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paprskovým sítím má mén� vývod� z napájecího místa. Spolehlivost t�chto sítí je stejn� jako u 
paprskových malá.  

Obr. 3: Pr�b�žná sí�

2.3.3. Okružní 

Okružní sít� jsou tvo�eny uzav�enou smy�kou, ze které jsou napájené jednotlivé odb�ry. Ve 
smy�ce m�že být umíst�ný spínací prvek, který m�že smy�ku rozd�lit na dva paprsky. Pokud smy�ka 
spínací prvek obsahuje, provozuje se sí� v�tšinou jako rozpojená (jde tedy o sí� paprskovou) a teprve v 
p�ípad� poruchy se spína� sepne. Vzhledem k v�tším délkám vedení jsou okružní sít� dražší než sít�
paprskové. Vzhledem k možnosti napájení z více stran mají okružní sít� v�tší spolehlivost.  

Obr. 4: Okružní sí�
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2.3.4. M�ížové 

M�ížové sít� jsou tvo�eny alespo� dv�mi (zpravidla 3 až 5) napájecími místy a hustou sítí 
navzájem propojených vedení s odb�ry. Jišt�ní v této síti je provedeno pojistkami, které p�i poruše 
postižený úsek vypnou, zbytek sít� ovšem z�stane v provozu. Tento typ sít� má vysokou provozní 
spolehlivost, pracuje s lepším využitím napájecích transformátor� a vznikají v ní menší ztráty. 
Nevýhodou jsou vysoké po�izovací náklady a vyšší zkratové proudy. 

2 . 4 .  P ar am et r y ve d e n í  

Parametry vedení jsou v obecném p�ípad� �ty�i: 

• �inný odpor R () 

• Induk�nost L (H) 

• Kapacita C (F) 

• Svodová vodivost G (S) 

Jednofázový model vedení s nazna�ením jednotlivých parametr� je na Obr. 5. 

U1 U2

I1 I2 R  L

G C

Obr. 5: Model obecného vedení 

Tyto �ty�i parametry m�žeme zjednodušit na dva. Prvním je podélná impedance Z, kterou tvo�í 
�inný odpor a induk�nost. 

  ( )�Z R j Lω= + ( )1

Druhým je p�í�ná admitance Y, kterou tvo�í kapacita a svodová vodivost. 

( )SY G j Cω= + ( )2

P�i výpo�tech vedení 110 kV se m�že ze zmín�ných parametr� zanedbat svodová vodivost. U 
venkovních vedení vn se v�tšinou po�ítá pouze s �inným odporem a induk�ností. V p�ípad� vedení 
kabelových se vzhledem k v�tšímu uplatn�ní kapacity musí po�ítat i s tímto parametrem.  
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Výhody a nevýhody jednotlivých typ� vedení:

Venkovní vedení 
•  jsou levn�jší 

•  mají vyšší induk�nost a menší kapacitu 

•  p�i stejných rozm�rech vedení (délka a pr��ez) mají v�tší úbytek nap�tí a v�tší jalové 
ztráty 

•  jsou poruchov�jší, porucha je ale lépe vyhledatelná a rychleji opravitelná 

Kabelová vedení 
• vyšší po�izovací náklady 

• v�tší kapacita, menší induk�nost 

• menší úbytek nap�tí a jalové ztráty 

• mén� poruchov�jší; poruchy jsou trvalé a h��e zjistitelné 

2 . 5 .  P ož a da vk y k l ad e n é  n a  d i s t r i b u�ní  s í t�

Cílem elektriza�ní soustavy je dodat odb�ratel�m el. energii do ur�itého místa v požadovaném 
�ase, pot�ebném množství a v požadované kvalit�. Požadavky tedy m�žeme shrnout do n�kolika bod�: 

• kvalita elektrické energie – zejména stálost nap�tí a frekvence 

• provozní spolehlivost 

• bezpe�ný provoz 

• hospodárnost provozu 

• jednoduchost a p�ehlednost 

• možnost snadného rozši�ování a modernizace 

• rychlé odstran�ní poruch 

2 . 6 .  D i m e nz o vá n í  vo d i��

P�i navrhování vodi�� je snaha najít kompromis mezi parametry technickými (vysoká 
p�enosová schopnost, spolehlivost, hospodárnost) a ekonomickými (nízké po�izovací a provozní 
náklady) a to vše s ohledem na co nejv�tší bezpe�nost provozu. 

P�i navrhování pr��ezu el. vedení se postupuje tak, aby vyhov�l t�mto hledisk�m: 

• proudové zatížení vodi�e s ohledem na oteplení 

• dovolený úbytek nap�tí 

• odolnost v��i zkratovým proud�m 

• mechanická odolnost 

• hospodárnost 

• bezpe�nost provozu 
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Dovolený úbytek nap�tí

Z d�vodu kontroly nap��ových pom�r� v síti v jedné z dalších kapitol této práce, bude zde 
uveden krátký rozbor této problematiky. 

Vodi�e musí být dimenzovány tak, aby p�i p�edpokládaném zatížení nezp�sobily nedovolený 
pokles nap�tí. Hodnota úbytku nap�tí je rovna rozdílu nap�tí na za�átku a konci vedení.  Úbytek nap�tí 
na vedení tedy nem�že p�esáhnout stanovenou hodnotu, která je uvedena v p�íslušných normách. Pro 
hladiny vvn a vn nesmí být úbytek nap�tí v�tší než ± 10 % vzhledem k jmenovité hodnot� nap�tí sít�. 

Úbytek nap�tí lze vypo�ítat z hodnoty proudu tekoucí vedením a konfigurace sít� p�i 
respektování jednotlivých parametr� vedení. 

Pro hodnotu fázového úbytku nap�tí platí vztah: 

( ) ( ) ( ) ( )f � j � j � jU Z I R jX I jI R I X I j X I R I∆ = ⋅ = + ⋅ + = ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ ( )3

I

U1f

U2f

�Uf 

RI

XI

RI� XIj 

�U�

�Uj 

RIj

XI�

�
�

Obr. 6: Fázorový diagram vedení zatížené induktivní zát�ží 

P�i výpo�tech vedení vn lze vzhledem k velmi malým hodnotám zát�žného úhlu � možno 

zanedbat jalovou složku úbytku nap�tí. 

2 . 7 .  V ý p o� t y  u s t á l e n é h o  c ho d u  s í t�

Výpo�ty ustáleného chodu sítí zjiš�ujeme toky �inných a jalových výkon�, velikosti nap�tí v 
jednotlivých uzlech atd. jak pro konkrétní energetické systémy, tak pro specifické zm�ny mezi 
nezávislé propojenými elektrickými sít�mi. 

P�i výpo�tech ustalého chodu sít� elektriza�ní soustavy jsou v�tšinou zavedeny zjednodušující 
p�edpoklady. P�edpokládá se, že elektriza�ní soustava se skládá ze soum�rných zdroj�, soum�rných 
p�enosových prvk� a soum�rných odb�r�. Zavedením t�chto p�edpoklad� lze �ešit el. sít� jako 
jednofázové. 
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Základní p�edpoklady pro �ešení sítí: 

• Jsou zadány odebírané a dodávané proudy do jednotlivých uzl� sít�. 

• Jednotlivé prvky sít� jsou zadány pomocí podélných impedancí a p�í�ných admitancí. 
P�í�né admitance jsou zapojeny mezi uzlem sít� a tzv. referen�ním uzlem, kterým bývá 
potenciál zem�. 

• Vedení jsou nahrazeny �lánky T, �, � apod. 

• Parametry jsou p�epo�ítány na jednotné (vztažné) nap�tí. 

Díky t�mto p�edpoklad�m lze el. soustavu nahradit galvanickým spojením jednotlivých prvk�. 
Takovou sí� lze metodou uzlových nap�tí obecn� popsat rovnicí: 

[ ] [ ] [ ]= ⋅I Y U ( )4

Pokud p�i výpo�tech budeme uvažovat i p�í�né admitance (mezi uzlem sít� a referen�ním 
uzlem) musí jeden uzel sít� nahradit proudy v t�chto p�í�ných v�tvích a tak vyrovnat bilanci mezi 
dodávkou a odb�rem. Tomuto uzlu �íkáme bilan�ní.  

Ustálený chod sít� je popsán znalostí �ty� veli�in pro každý uzel sít�: �inný výkon P, jalový 

výkon Q, nap�tí U a úhel nap�tí �. Podle toho, které z t�chto parametr� pro konkrétní uzel známe p�ed 

výpo�tem a které dopo�ítáváme, rozd�lujeme uzly sít� do t�ech typ�: 

• Typ U, � – bilan�ní uzel. Tento uzel má nahradit p�ípadnou bilanci uzlových výkon� a 
ztráty �inného a jalového výkonu.  Dopo�ítáváme hodnoty P a Q. 

• Typ P,Q – u tohoto uzlu jsou zadány odebírané nebo dodávané výkony (rozlišeno 
znaménky +/-) a dopo�ítává se U, �. 

• Typ U, P – tzv. regula�ní nebo kompenza�ní. U tohoto uzlu se dopo�ítává hodnota 
jalového výkonu (který musí být dodaný, aby byla dodržena hodnota nap�tí v tomto uzlu) 
a úhel nap�tí 

2.7.1. Newton-Raphsonova metoda 

Jednou z možnosti vy�ešení ustáleného toku výkonu v el. síti je použití Newton-Raphsonovy 
itera�ní metody. Tato metoda používá soustavu nelineárních rovnic. Tyto rovnice vyjad�ují �inné a 
jalové výkony ve vztahu k nap�tí v uzlech.  

Výkon na p�ípojnici �i� je: 

n

iji j

j=1

2, 3, ,i iP Q U Y U i n− = ⋅ =� � ( )5

Když: 

i i iU U δ= ∠           i i iU U δ
∗

= ∠ −           ij ij ijY Y δ= ∠
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Dostaneme: 

( )

( )

i i j ij i j i
j=1

i i j ij i j i
j=1

cos

sin

n

n

P U U Y

Q U U Y

δ δ α

δ δ α

= ⋅ ⋅ ⋅ − −

= ⋅ ⋅ ⋅ − −

�

�
( )6

Což jsou rovnice, jimiž lze popsat každý uzel v síti. Pokud je sestavíme pro všechny uzly dané 
sít�, dostaneme soustavu nelineárních rovnic popisující celou el. sí�. Pro každý uzel známe dodávané 

nebo odebírané �inné a jalové výkony, krom� uzlu bilan�ního, kde je známo nap�tí U1 a jeho úhel �1

(obvykle se volí �1 = 0). 

Pro itera�ní výpo�et diferencí �U a �� je tento zkrácený zápis soustavy rovnic: 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

P P
P UU
Q Q Q

U

δ

δ

δ

� ∂ ∂ �� � � �
� �� � � �� � � �∆ ∆∂ ∂� � � �� �= ⋅� � � �

∆ ∆� �∂ ∂� � � �� � � �
� �� � � �∂ ∂� � � �� �

( )7

Výhoda Newton-Raphsonovy metody je v tom, že rychle konverguje a po�et iterací p�i zadané 
p�esnosti málo závisí na velikosti �ešené sít�. Nevýhodou je zna�ný nárok na pam�� výpo�etního 
za�ízení (PC). 

2 . 8 .  Z k r a t y 

Zkraty jsou poruchy v elektriza�ní soustav�, které vznikají p�i nežádoucím spojení fází 
navzájem nebo se zemí. P�i zkratu se zmenšuje celková impedance postižené �ásti sít�, �ímž vznikají 
nežádoucí zkratové proudy, jejichž velikost m�že být pro prvky sít� nebezpe�ná. V p�ípad� že dojde 
ke spojení všech t�í fází, mluvíme o zkratu trojfázovém, a jde o zkrat soum�rný. Druhou skupinu 
zkrat� nazýváme nesoum�rné, do níž pat�í všechny ostatní zkraty (zejména jednofázový, dvoufázový a 
dvoufázový zemní zkrat). Pravd�podobnost vzniku ur�itého druhu zkratu se liší na typu sít�. V p�ípad�
venkovních vedení je nejpravd�podobn�jší výskyt zkratu jednofázového, zatímco trojfázový se 
vyskytuje pom�rn� málo. U kabelových sítí je naopak trojfázových zkrat� nejvíce.  

Pokud dojde v sítích s izolovaným nebo nep�ímo uzemn�ným uzlem ke spojení jedné fáze se 
zemí nemluvíme o jednofázovém zkratu, nýbrž o zemním spojení, kdy se tato porucha kvalitativn� liší 
od zkratu. P�i zemním spojení dochází ke vzniku zemních proud�, které když se kompenzují, m�že být 
i takto postižená sí� po ur�itou dobu provozována. Mezi sít� s nep�ímo uzemn�ným uzlem pat�í v �R 
všechny distribu�ní sít� na hladin� vn. 

Výpo�et zkratových proud� se �ídí podle norem, mezi které pat�í nap�. �SN 33 3022-1 nebo 
�SN EN 60909. 
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3. Analýza stávajícího stavu sít� vn m�sta Opavy 

3 . 1 .  K o n f i g ur ac e  s í t�

Stávající sí� vn m�sta Opavy a jeho okolí je napájená z distribu�ní sít� 110 kV prost�ednictvím 
�ty� transformátorových stanic. Jde o stanice Opava Jakta�, Velké Hoštice, Dolní Benešov a Vítkov. 
Samotné m�sto Opava je napájeno prost�ednictvím prvních dvou stanic. Dalším zdrojem el. energie je 
n�kolik lokálních zdroj� malého výkonu. 

V síti vn m�sta Opavy se dále nacházejí t�i spínací stanice. Je to spínací stanice Opava, Otická a 
Kolofíkova. Rozmíst�ní transformátorových a spínacích stanic v okolí m�sta Opavy je vid�t v 
P�íloze 1. 

3.1.1. Transformátorové stanice 

Transformátorová stanice Opava Jakta�

Tato stanice je tvo�ena dv�ma napájecími transformátory, každý z nich o jmenovitém výkonu 
40 MVA a jmenovitým p�evodem 110/23 kV. Sb�rna 22kV  rozvodny je rozd�lena do dvou �ásti s 
možností spojení podélným spína�em p�ípojnic. Každý napájecí transformátor dodává výkon do jedné 
�ásti sb�rny 22 kV. Ze sb�rny 22 kV je výkon vyveden 10 vývody do sít� vn. Linku 20 (napájenou 
vývodem VN20) je možné p�es úsekový odpojova� spojit se stanicí Krnov a linku 21 se stanicí Horní 
Benešov. 

Obr. 7: Schéma transformátorové stanice Opava Jakta�
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Transformátorová stanice Velké Hoštice

Tato stanice je rovn�ž tvo�ena dv�ma napájecími transformátory. Každý transformátor se 
jmenovitým p�evodem 110/23 kV má jmenovitý instalovaný výkon 50 MVA. Transformátory mají 
sekundární vinutí vyvedeny do rozvodny 22 kV, která je tvo�ena systémem 2 hlavních p�ípojnic a 
jedné pomocné. Každý transformátor je p�ipojen k jedné z hlavních p�ípojnic. Ob� hlavní p�ípojnice 
mají rovn�ž možnost podélného rozpojení. Z rozvodny 22 kV lze výkon do sít� vn vyvést pomocí 18 
vývod�. V sou�asném provozním zapojení jsou �ty�i vývody nevyužity. 

Obr. 8: Schéma transformátorové stanice Velké Hoštice 

Transformátorová stanice Dolní Benešov a Vítkov

Stanice Dolní Benešov je osazena dv�ma transformátory o jmenovitém instalovaném výkonu 
25 MVA. Transformátor T101 je trojvinu�ový s jmenovitými hodnotami nap�tí 110/23/6,3 kV, 
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T102 je dvouvinu�ový s jmenovitým p�evodem 110/23 kV.  Z podéln� d�lené sb�rny 22kV rozvodny 
je výkon do sít� vn vyveden prost�ednictvím šesti vývod�. Linkami 293 a 179 je možno pomocí t�ech 
úsekových odpojova�� spojit stanici Dolní Benešov se stanicí T�ebovice, a prost�ednictvím linky 209 
se stanicí Bohumín. 

Ve stanici Vítkov je nainstalována dvojice transformátor� o jmenovitém výkonu 25 MVA, které 
jsou p�ipojeny do rozvodny 22 kV tvo�ené systémem dvou hlavních p�ípojnic dopln�né o pomocnou. 
V sou�asné dob� je využito pouze jednoho transformátoru (T102), jenž je zapojen do jedné z hlavních 
p�ípojnic. Vyvedení výkonu z rozvodny 22 kV je možné pomocí 9 vývod�. Dvou vývod� je v 
sou�asném provozním zapojení použito jako rozpojovacího místa se sít�mi jiných okres�. Stanici 
Vítkov je pomocí vývodu 241 a 289 možné spojit se stanicí Odry, dále úsekovým odpojova�em na 
lince 273 se stanicí Moravský Beroun, linka 11 navazuje na stejnojmennou linku stanice Studénka a 
linka 57 na stanici Horní Benešov. 

Tab. 1: Jmenovité hodnoty transformátor�

S i I pr I sek �P k �P 0 u k

(MVA) (A) (A) (kW) (kW) (%)

T101 25 131 628 156,1* 28,9 11,54*

T102 25 131 628 171 26,5 10,62

T101 40 209,9 1004,1 115 25,56 11,5

T102 40 210 1005 251 52,8 11,3

T101 50 262 1256 160 22 11,5

T102 50 262 1255 250 38,9 13,7

T101 25 131 627 96,2 15,2 10,5

T102 25 131 627 115,7 15,3 12,3

Stanice TR

* Hodnoty pro vazbu primár/sekundár

Dolní 

Benešov

Opava 

Jakta�

Velké 

Hoštice

Vítkov

3.1.2. Spínací stanice 

Spínací stanice Opava

Tato stanice je tvo�ena dv�ma sb�rnami, každá z nich má možnost podélného d�lení. Sb�rny jde 
rovn�ž spojit p�í�ným spína�em p�ípojnic. V sou�asné dob� je využito pouze jedné sb�rny, do níž je 
výkon p�iveden ze stanice Opava Jakta� pomocí linky 267. Vyvedení výkonu je možné pomocí šesti 
vývod�, z �ehož dva jsou v sou�asném stavu vypnuty, a tvo�í tak rozpojovací místa sít�. 
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Obr. 9: Schéma spínací stanice Opava 

Spínací stanice Otická

Konfigurace spínací stanice Otická je jednoduchá a tvo�í ji pouze jediná sb�rna bez jakékoli 
možnosti d�lení. Napájení této stanice je provedeno prost�ednictvím linky 265 z rozvodny Opava 
Jakta�. Vyvedení výkonu do kabelové sít� m�sta Opavy je možno prost�ednictvím p�ti vývod�. Dvou 
vývod� je použito jako rozpojovacího místa v síti, a jsou tedy vypnuty. 

Obr. 10: Schéma spínací stanice Otická 
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Spínací stanice Kolofíkova

Stanice Kolofíkova má stejnou konfiguraci jako spínací stanice Otická. Je napájená 
prost�ednictví linky 264 ze stanice Velké Hoštice. Vyvedení výkonu je provedeno pomocí �ty�
vývod�. 

Obr. 11: Schéma spínací stanice Kolofíkova 

Jednotlivé transformátorové a spínací stanice jsou mezi sebou propojeny kabelovým a 
venkovním vedením 22 kV. Vedení spojující jednotlivé stanice jsou za normálního provozu na 
ur�ených místech rozpojeny tak, že je vytvo�eno n�kolik samostatn� pracujících paprskových sítí. 
K rozpojení je použito vývodových vypína�� v transformátorových nebo spínacích stanicích, nebo 
úsekových odpojova�� v p�ípad� venkovního vedení, pop�. p�ímo v distribu�ní transformátorové 
stanici (DTS) u kabelové sít�. Takto samostatn� pracujících sítí (neboli kmenových linek) je celkem 
36. Celkové schéma sít� 22 kV oblasti Opava je v P�íloze 2., ve které jsou r�znými barvami 
zvýrazn�ny �ásti sít� napájené z konkrétní transformátorové stanice. V P�íloze 3. je pak totožné 
schéma sít� s barevným zvýrazn�ním všech 36 kmenových linek. V P�íloze 3. jsou také vid�t místa 
rozpojení sít� (p�echod mezi 2 barvami).  

3.1.3. Lokální zdroje 

Do sít� 22 kV je p�ipojeno n�kolik malých lokálních zdroj� (elektráren). V nejv�tší mí�e se 
jedná o fotovoltaické elektrárny. Dalším typem zdroj� jsou kogenera�ní jednotky. Do sít� je p�ipojena 
také malá vodní elektrárna Kružberk. Seznam všech t�chto lokálních zdroj� je v Tab. 2. 
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Tab. 2: Seznam lokálních zdroj�

S i

(kVA)

OP 0001 MVE Kružberk KM 27 4000* *max. dodávka P

OP 9032 FVE T-Renard KM 21 100

OP 9113 KGJ Hrani�á� KM 20 837 nep�ipojen

OP 9254 KGJ Cukrovar KM 15 4 200

OP 9314 KGJ POWGEN KM 66 4 290

OP 9315 FVE POWER KM 160 1 000

OP 9316 FVE ZAP I KM 259 200

OP 9319 FVE AL-TRAX KM 22 1 000

OP 9320 FVE SUNTRAX KM 18 1 000

OP 9329 FVE ZAP II KM 259 174

OP 9335 FVE KURKA - Ekozdroje KM 269 2 500

OP 9372 KGJ Bioplyn Energie KM 22 836 nep�ipojen

OP 9448 FVE Projekty KM 15 980

OP 9451 FVE Moravia Energo Group KM 267 500

OP 9452 FVE ESO Energy KM 15 300

OP 9455 FVE KP Mandysun KM 15 100

OP 9456 FVE ZD Hrani�á� KM 20 100

OP 9457 FVE Suntrans KM 270 416

Popis
Kmenová 

linka
PoznámkaOzna�ení Typ

3 . 2 .  V ý p o�e t  us tá l e n é h o  c ho d u  

P�i výpo�tu ustáleného chodu sít� byl použit výpo�tový SW Daisy Bizon, v n�mž byl vytvo�en 
model sít� 22 kV. P�i výpo�tech bylo použito vstupních dat ze zimního m��ení z roku 2011 (p�esn�ji 
ze dne 19.1.2011). Jelikož nebylo možno získat aktuální hodnoty odb�ru z jednotlivých DTS, bylo 
použito funkce rozpo�tu výkonu na jednotlivých kmenových linkách. Vstupními daty byly proudy na 
za�átku kmenových linek, ze kterých SW rozpo�etl odebírané výkony jednotlivých DTS v pom�ru k 
jejich instalovanému výkonu. Jako vstupní hodnoty proudu byly po dohod� s pracovníkem �EZ 
Distribuce a.s. (dále jen �EZ) použity hodnoty ze 17 hodiny, kdy se p�edpokládal nejv�tší odb�r z 
pr�b�hu dne. 

U DTS, kde nebylo možno dohledat instalovaný výkon, byl po dohod� s pracovníkem �EZ 
tento výkon zvolen dle umíst�ní  a druhu odb�ru. Vzhledem k malému po�tu t�chto DTS se 
nep�edpokládá  výrazný odklon od skute�nosti.  

V p�ípad� lokálních zdroj� výkonu byl problém se stanovením dodávek �inného a jalového 
výkonu pro konkrétní datum a hodinu. Vy�ešení tohoto problému je r�zné pro r�zné typy zdroj�. 
Nejv�tší po�et lokálních zdroj� jsou FVE, jejichž celkový instalovaný výkon je 8370 kVA. Jelikož 
bylo po�ítáno s daty z 19. ledna a 17h, m�žeme p�edpokládat nulovou dodávkou výkonu z t�chto 
zdroj�. Ukázky pr�b�h� skute�né dodávky výkonu ze dvou FVE zapojených do sít� jsou na Obr. 12. 
Z tohoto d�vodu byly všechny zdroje tohoto typu v modelu odpojeny. V p�ípad� kogenera�ních 



25

jednotek taktéž nebyly k dispozici p�esné hodnoty dodávek P a Q. Instalovaný výkon zdroj� tohoto 
typu p�ipojených v daný okamžik k síti je 8490 kVA. V p�ípad� uvažování dodávky instalovaného 
výkonu, by takto vysoké �íslo mohlo zp�sobit výrazné zm�ny toku výkonu v síti. Z tohoto d�vodu 
byly tyto zdroje v modelu odpojeny. Po výpo�tu ustáleného chodu sít� se ukázalo, že tento postup 
nezp�sobil velké odchylky od údaj� zimního m��ení. Pro p�ípad MVE Kružberk bylo z hodnot 
zimního m��ení patrné, že tento zdroj v danou dobu dodával do sít� výkon. P�esnou velikost 
dodávaného �inného a jalového výkonu ale nebylo možné zjistit. Z tohoto d�vodu byla dodávka 
stanovena na 4 MW, což odpovídá maximální možné dodávce tohoto zdroje. Všechny záv�ry týkající 
se lokálních zdroj� a jejich dodávky výkonu byly konzultovány a schváleny pracovníkem �EZ. 

Pr�b�h dodávaného výkonu 
od 6.10.2011 do 12.10.2011
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Obr. 12: Pr�b�h dodávaného výkonu z FVE v období špatných slune�ních podmínek 
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Tab. 3: Seznam kmenových linek 

	S i P do Q do �P

(A) (MVA) (MW) (MVAr) (kW)

KM 179 114,00 13,88 4,237 1,393 74,87

KM 192 104,00 13,85 3,866 1,271 46,43

KM 209 119,00 11,78 4,437 1,458 57,39

KM 261 82,00 9,52 3,048 1,002 13,83

KM 270 117,00 8,46 4,362 1,434 75,87

KM 293 106,00 15,92 3,952 1,299 93,47

KM 1214 31,00 1,43 1,160 0,381 1,58

KM 147 9,44* 0,41 0,390 0,004 0,21

KM 148 92,00 4,50 3,444 1,132 16,80

KM 149 48,59* 2,00 1,903 0,615 3,47

KM 150 10,94* 2,00 0,429 0,141 0,23

KM 160 125,00 16,51 4,733 1,556 76,89

KM 18 79,00 10,20 2,991 0,983 21,13

KM 22 108,00 18,81 4,089 1,344 69,72

KM 260 6,38* 2,72 0,242 0,079 0,22

KM 261 90,00 8,36 3,408 1,120 18,19

KM 263 49,06* 2,00 1,918 0,631 18,34

KM 264 185,00 18,79 6,925 2,276 101,57

KM 371 6,7* 0,25 0,238 0,142 0,14

KM 15 57,00 15,34 2,153 0,708 4,00

KM 20 57,00 7,21 2,153 0,708 8,88

KM 21 85,00 15,04 3,220 1,058 42,57

KM 258 23,75* 1,00 0,951 0,251 0,86

KM 259 25,00 4,00 0,944 0,310 4,15

KM 265 109,00 12,39 4,032 1,325 45,70

KM 267 174,00 27,04 6,574 2,161 42,02

KM 268 73,00 11,54 2,765 0,909 27,75

KM 269 25,00 3,71 0,954 0,314 2,13

KM 66 38,00 17,73 1,436 0,472 3,45

KM 11 39,00 7,35 1,454 0,478 9,35

KM 151 40,00 7,60 1,491 0,490 2,19

KM 153 10,00 3,98 0,373 0,123 0,10

KM 22 83,00 12,23 3,095 1,017 47,83

KM 27 12,00 2,46 0,447 0,147 44,16

KM 273 37,00 11,73 1,380 0,453 7,97

KM 57 5,00 6,25 0,186 0,061 0,09

Proud 
kmenové 

linky

Vypo�tené hodnoty
Kmenová 

linka

TR Vítkov

Napájecí 
stanice

TR Dolní 

Benešov

TR Velké 

Hoštice

TR Opava 

Jakta�

*Proud t�chto kmenových linek je vypo�tený ze známých odb�r� na jednotlivých DTS
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Tab. 4: Celková výkonová bilance el. sít� oblasti Opava 

S i P Q S P Q �P �Q

(MVA) (MW) (MVAr) (MVA) (MW) (MVAr) (MW) (MVAr)

Dolní 

Benešov
2×25 24,513 9,802 26,400 23,903 8,757 0,610 1,969

Opava 

Jakta�
2×40 25,483 7,319 26,513 25,182 10,252 0,301 1,144

Velké 

Hoštice
2×50 32,284 12,482 34,613 31,847 12,268 0,437 2,494

Vítkov 2×25* 8,555 2,422 8,891 8,427 2,770 0,129 0,263

CELKEM 255 90,835 32,025 96,418 89,359 34,047 1,477 5,870

ZtrátyOdb�r

* V provozu pouze jeden transformátor

Stanice

Dodávka

Z výsledk� ustáleného chod� sít� vyplývá, že dodávané výkony jednotlivých 
transformátorových stanic se pomalu p�ibližují k polovin� instalovaného výkonu. P�esné hodnoty 
zatížení jednotlivých transformátor� jsou v Tab. 5. Pokud by zatížení obou transformátor� v rozvodn�
p�esáhlo 50 % instalovaného výkonu, nebylo by p�i výpadku jednoho z transformátoru spln�no 
kritérium N-1 a hrozilo by tak odstavení ur�ité �ásti sít�.  

Pro ukázku jsou na Obr. 13 znázorn�ny skute�né pr�b�hy dodávaného výkonu z 
transformátorových stanic Opava Jakta� a Velké Hoštice do sít� vn. 

Tab. 5: Zatížení transformátor�

S/S i

(%)

T101 48

T102 55

T101 34

T102 30

T101 40

T102 25

T101 -

T102 20

Velké 

Hoštice

Vítkov

Stanice TR

Dolní 

Benešov

Opava 

Jakta�
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Dodávaný výkon do sít� vn 
25.1.2010 - 22.2.2010
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Obr. 13: Pr�b�h dodávaného výkonu do sít� vn 

�ešením tohoto problému by bylo rozší�it (zapojení nového transformátoru) n�které ze 
stávajících stanic a tím zvýšit instalovaný výkon stanice  nebo n�kterou ze stávajících stanic 
rekonstruovat a vym�nit tak stávající transformátory za nové s vyšším instalovaným výkonem. T�etí 
možností je vybudování nové transformátorové stanice, která by se p�ipojila do stávající sít�. 
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4. Výpo�tový SW Daisy Bizon 

Je to programový systém pro výpo�ty elektroenergetických sítí. Program je p�edevším ur�en pro 
podporu projektování rozvodných sítí všech nap��ových úrovní od nn, vn až po vvn. Obsahuje 
podporu pro výpo�ty nastavení ochran a jišt�ní pojistkami a jisti�i. 

V programu je rovn�ž možné použití souboru obrázku (typu BMP) jako podkladové vrstvy pro 
kreslení.  

Produkt Bizon Projektant dále zahrnuje p�edevším [10]:  

• Snadné vytvá�ení a modifikace schématu sít� p�ímo v obrázku v objektov� orientovaném 
grafickém prost�edí s automatickou tvorbou i údržbou dat a obrázk�. Databáze se vytvá�í 
sou�asn� s tvorbou obrázk�, nakreslené schéma je okamžit� použitelné pro výpo�ty.  

• Okamžité vyhodnocení a zobrazení topologie (probarvování komponent sít� podle 
p�íslušnosti ke zdroji).  

• Volitelný modul rozpo�et odb�r� po kmenových linkách a možnost p�i�azovat uzl�m 
odb�rová místa.  

• Možnost definic vedení typu T a jejich využití p�i všech výpo�tech.  

• Plnohodnotné výpo�etní modely trojvinu�ových transformátor� a soub�žných vedení.  

• Analýza ustáleného chodu elektrické sít� s využitím plného matematického modelu s 
kontrolou p�etížení linek.  

• Volitelná funkce výpo�et symetrických, nesymetrických nebo vícenásobných poruch 
(zkrat�, p�erušení fází) v�etn� údaj� pro nastavení ochran, možnost výpo�tu p�i definici 
vícenásobných zkrat�, pr�b�hy zkrat� na linkách. 

• Ov��ení d�sledk� zamýšlených zm�n v síti (zatížení linek a transformátor�, úrove�
ztrát...)  

• Trendování odb�r� s možností kategorizace trend� po oblastech  

• Zobrazení výsledk� ve schématech sít� a v tabulkových sestavách    

• Probarvování obrázk� sít� podle topologie, zatížení vedení nebo kabel� (v  absolutních i 
v procentních hodnotách), rozložení nap�tí v síti, typu vedení, ztrát, zkratových pom�r�, 
kvality hodnot, relativního proudu, zabezpe�enosti.  

• Tisk výsledk� v tabulkovém i grafickém tvaru. P�i tisku jsou zachovány všechny 
možnosti probarvení sít�.  

• Schopnost mít v jednom okamžiku rozpracovaných n�kolik nezávislých sítí nebo jejich 
variant (tzv. studií), jednoduché p�epínání mezi nimi. 

• Možnost porovnání výsledk� r�zných variant výpo�t� se zvýrazn�ním odchylek a 
možností t�íd�ní podle absolutních i relativních rozdíl�. 

• Všechny obrazové informace jsou ukládány v reálných sou�adnicích (milimetrech), což 
umož�uje mimo jiné zakreslování pomocí podkladových map, ode�ítání délek z obrázku, 
zobrazování a tisk ve zvoleném m��ítku atd.  
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4 . 1 .  P r os t �e d í  vý po� t o vé h o  SW D a i s y B i z o n  

Prost�edí programu je rozd�leno do dvou režim�. Prvním je režim výpo�t�. Tento režim slouží 
ke spoušt�ní jednotlivých výpo�t�, zadávaní vstupních hodnot a zpracovávaní výsledk�. Druhým 
režimem je režim editor. Tento režim umož�uje vytvá�ení a rušení energetických objekt� i celých 
obrázk�. Prost�ednictvím zásah� do obrázk� se automaticky provád�jí zásahy do databáze studie i do 
topologie sít�. 

Elektrický model sít� se skládá ze dvou základních prvk� neboli energetických objekt�, jsou to 
uzly a v�tve.  

Uzel je základním prvkem elektrické sít�, do kterého lze dodávat nebo z n�j odebírat výkon. Za 
uzel se také považuje místo, kde se vedení v�tví (T-uzel), je rozd�leno (úsekový spína�) nebo p�echází 
vedení na jiný typ �i pr��ez. Uzel m�že být trojího typu: napájecí, odb�rový nebo pomocný. Dalším 
zvláštním typem uzlu je vztažný uzel. Je to podstat� napájecí uzel, který je zvolen jako referen�ní uzel 
pro celý výpo�et. 

V�tev je druhým základním objektem elektrické sít�, který spojuje bu� dva uzly nebo uzel se 
zemí. Místo napojení v�tve na uzel se nazývá vývod. Jako v�tev m�že být vedení nebo kabel, 
transformátor, spína� sb�ren, generátor atd. 

Skupina n�kolika energetických objekt� se nazývá energetický celek. Energetickým celkem 
m�že být rozvodna, oblast nebo kmenová linka. 

Tento výpo�tový program používá modifikovanou Newton-Raphsonovou metodou, která 
zaru�uje rychlou a spolehlivou konvergenci výpo�tu 

4 . 2 .  K m e n o vé  l i n ky  

Z d�vodu využití této funkce p�i �ešení této práce, je zde uveden krátký popis. 
Kmenové linky jsou administrativn� vy�len�né �ásti sít�, napájené nej�ast�ji z jednoho uzlu. P�i 

definici kmenové linky se vychází z jednoho referen�ního vývodu kmenové linky. Kmenová linka pak 
obsahuje všechny energetické objekty elektricky propojené se zdrojem v okamžiku její definice. [10] 

Definice kmenových linek m�že prob�hnout automaticky dle zadaných výchozích podmínek, 
nebo lze energetické objekty do kmenových linek p�i�azovat ru�n�. V takto nadefinovaných 
kmenových linkách lze následn� provád�t rozpo�ty odebíraných výkon� do jednotlivých uzl�. 

Princip dopo�t� výkon� na kmenové lince je podmín�n znalostí hodnot na za�átku kmenové 
linky. Na jejich základ�, p�ípadn� se známými díl�ími odb�ry, jsou dopo�teny toky výkon� v celé 
kmenové lince. Vstupní hodnoty definující pom�ry na za�átku kmenové linky mohou být dvojího 
druhu, podle toho, které parametry známe. V prvním p�ípad� je znám �inný a jalový výkon, druhý 
zp�sob je podmín�n znalostí proudu, nap�tí a ú�iníku v napájecím bod� kmenové linky. P�i volb�
kritéria, na jimž základ� je odb�r kmenové linky rozd�len do jednotlivých uzl� m�žeme vybírat ze 
dvou možností:  

• Rozpo�et dle instalovaných výkon� – v tomto p�ípad� je celkový odb�r kmenové linky 
rozd�len v pom�ru instalovaných výkon� jednotlivých uzl�. 

• Rozpo�et dle m��ených/zadaných výkon� -  odb�r kmenové linky se rozd�lí do 
jednotlivých uzl� v pom�ru výkon� získaných m��ením nebo zadaných ru�n�. 
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5. Návrh variant zapojení nové TR 110/22 kV Opava do sít�
vn 

5 . 1 .  V ar i a n t a  O p a va  S e ver  

Severní varianta po�ítá s umíst�ním nové transformátorové stanice 110/22 kV v severní �asti 
m�sta v blízkosti silnice III/01129, v p�ímé blízkosti vedení 110 kV linek 687 a 688, což je vid�t v 
P�íloze 1. 

Vzhledem k umíst�ní v blízkosti vedení 110 kV odpadá problematika spojená s výstavbou 
nového vedení 110 kV napájející tuto stanici, a to jak z hlediska pozemkového tak i ekonomického. 
Dopravní dostupnost  nové stanice je vzhledem k blízké silnici taky zajišt�na. 

Napojení nové stanice do sít� 22 kV bude provedeno pomocí 8 vývod�. Nová stanice Opava 
Sever bude zasmy�kována na linky 15 a 66, které v sou�asné dob� spojují stanice Opava Jakta� a 
Velké Hoštice. Dojde tak k propojení nové rozvodny se stávajícími prost�ednictvím dvou linek. Další 
vývod bude sloužit k p�ímému napájení spínací stanice Opava. Vývod 981 bude napojen na DTS 
OP 9291, která je nyní napojena na linku 66. Do linky 981 bude rovn�ž zapojena DTS OP 9224, jež je 
p�ipojena na �ást vedení, které bude zrušeno. Vývod 979 bude napojen na DTS OP 9290, a sou�asné 
spojení mezi OP 9290 a OP 9294 bude zrušeno. Vývod 979 bude rovn�ž sloužit jako napájecí vedení 
pro spínací stanici Opava. Poslední vývod 978 bude napojen na DTS OP 1723 a dále bude nov�
propojovat DTS OP 1474 a OP 1698 na OP 9294. 

Všechny nové linky 22 kV napojující novou stanici Opava Sever do stávající sít� budou 
provedeny jako kabelové vedení  kabely AXEKCY o pr��ezu 240 mm2. Délky jednotlivých nových 
vedení jsou uvedeny v Tab. 6. S vedeními upravující napojení n�kterých DTS nebude z d�vodu 
malých vzdáleností po�ítáno. Schéma napojení nové stanice Opava Sever do stávající sít� je pak na 
Obr. 14, kde jsou nová vedení zvýrazn�na �ervenou barvou. 

Tab. 6: Délky nových vedení pro variantu Opava Sever 

Délka

(m)

15 V15-1 TR Opava Jakta� 950

66 V66-1 TR Opava Jakta� 950

15 V15-2 TR Velké Hoštice 1 650

66 V66-2 TR Velké Hoštice 1 650

980 V980 SP Opava 1 800

978 V978 DTS OP 1723 2 200

979 V979 DTS OP 9290 2 200

981 V981 DTS OP 9291 2 000

Linka Sm�r Vývod



32

Obr. 14: Napojení nové stanice Opava Sever 

5 . 2 .  V ar i a n t a  O p a va  J i h  

S umíst�ním nové transformátorové stanice Opava Jih se po�ítá v blízkosti k�ižovatky silnic 
I/57 a II/461 jižn� od m�sta Opavy, �ímž bude zajišt�na dobrá dopravní dostupnost jak lze vid�t v 
P�íloze 1. 

Napájení nové stanice bude provedeno odbo�kou ze 110kV rozvodny stanice Velké Hoštice. 
Trasa nového venkovního vedení 110 kV o celkové délce 6,2 km povede soub�žn� se dv�ma 
stávajícími vedeními 22 kV (linky 268 a 269). 

Výkon z 22kV rozvodny bude vyveden prost�ednictvím 8 linek. Do stávajících linek 268 a 269, 
spojujících stanice Opava Jakta� a Velké Hoštice, bude nová stanice Opava Jih zasmy�kována. Tím 
dojde k propojení nové stanice s ob�ma stávajícími. Vývod 265 nové stanice bude p�ímo napájet 
spínací stanici Otická. Vývod 266 bude napájet �ást 22kV sít�, které je v sou�asnosti napájena linkou 
268 ze stanice Opava Jakta�. Poslední dva vývody budou napájet 22kV sí� sm�rem na m�sto Hradec 
nad Moravicí. V míst� napojení dojde k rozpojení stávajícího vedení, �ímž vzniknou dva samostatné 
paprsky. Z vývodu 23 tak bude napájená samostatná �ást sít�. Vývod 22 bude napojen na linku 22 
napájenou ze stanic Velké Hoštice a Vítkov. 
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Obdobn� jako u varianty Opava Sever budou všechny nové linky povedeny jako kabelové 
kabely 240 AXEKCY. Délky nových úsek� jsou v Tab. 7. Schémata napojení nové stanice Opava Jih 
do stávající sít� jsou na Obr. 15 a Obr. 16, kde �ervenou barvou jsou vyzna�eny nové úseky vedení a 
šedou barvou vedení, kterou budou zrušeny.  

Tab. 7: Délky nových vedení pro variantu Opava Jih 

Délka

(m)

268 V268-2 TR Opava Jakta� 500

269 V269-2 TR Opava Jakta� 500

268 V268-1 TR Velké Hoštice 500

269 V269-1 TR Velké Hoštice 500

22 V22 Hradec nad Moravicí 1 800

23 V23 Chvalíkovice 2 200

265 V265 SP Otická 2 500

266 V266 DTS OP 1655 500

VývodLinka Sm�r 
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Obr. 15: Napojení nové stanice Opava Jih do m�stské �ásti sít�

Obr. 16: Napojení nové stanice Opava Jih do venkovské �ásti sít�
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6. Výpo�et chodu sít� vn  

6 . 1 .  N á vr h  pr o vo z n í h o  z a p o j en í  va r i a n t y  O p a va  
S e ver  

Z nové stanice Opava Sever budou napájeny linky 15 a 66 sm�rem na stanici Opava Jakta� i na 
stanici Velké Hoštice. Spínací stanice Opava bude napájena prost�ednictvím dvou linek z nové stanice 
Opava Sever a bude napájet podstatnou �ást kabelové sít� m�sta Opavy. Vývod 975 bude rovn�ž 
napájet spínací stanici Otická. Ke zm�n� napájení dojde v �ásti sít� mezi stanici Velké Hoštice a 
Otická. Ob� tyto stanice p�evezmou podstatnou �ást zmín�né �ásti sít� v sou�asné dob� napájenou ze 
stanice Opava Jakta�. Jako rozpojovací místa budou využity hlavn� výkonové vypína�e v 
transformátorových stanicích Opava Jakta� a Velké Hoštice a ve spínacích stanicích. K rozpojení 
venkovních vedení bude využíváno úsekových odpojova��, v p�ípad� kabelových rozvod� odpojova��
v DTS. 

Ve stanici Velké Hoštice dojde u vývodu 22 k p�epojení ze sb�rny W2 na W1 z d�vodu 
rovnom�rn�jšího zatížení obou transformátor�. Rozd�lení jednotlivých vývod� nové stanice Opava 
Sever na jednotlivé transformátory je v Tab. 8. Pro zlepšení a vyrovnání nap��ových pom�r� v síti 
byly zm�n�ny i odbo�ky na n�kterých transformátorech 110/23 kV. Ke zvýšení o jednu odbo�ku došlo 
na transformátoru T102 ve stanici Vítkov a na obou transformátorech ve stanici Velké Hoštice. Na 
T102 ve stanici Opava Jakta� došlo ke zvýšení o 2 odbo�ky. Naopak ve stanici Dolní Benešov na T101 
došlo ke snížení o 2 odbo�ky. 

Tab. 8: Rozd�lení vývod� na napájecí transformátory 

Transformátor Sb�rna Vývod

V15-1

V66-1

V981

V15-2

V978

W11 V980

V66-2

V979

T101

W12

W22

W21

T102

�ásti sít� napájené jednotlivými stanicemi po zapojení nové stanice Opava Sever je v P�íloze 4. 
V P�íloze 5 jsou barevn� vyzna�eny jednotlivé linky a lze zde vid�t i místa rozpojení sít�. 
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6 . 2 .  V ý p o�e t  us tá l e n é h o  c h o d u  s í t�  va r i a n t y  O p a va  
S e ver  

Výsledky výpo�tu ustáleného chodu sít� jsou v Tab. 9. 

Tab. 9: Výsledky ustáleného chodu sít�

P Q S P Q �P �Q

(MW) (MVAr) (MVA) (MW) (MVAr) (MW) (MVAr)

Dolní 

Benešov
24,502 8,777 26,027 23,903 7,857 0,599 1,887

Opava 

Jakta�
13,099 2,686 13,372 12,932 4,250 0,167 1,144

Velké 

Hoštice
28,642 8,576 29,898 28,295 9,300 0,347 1,407

Opava 

Sever
15,918 2,745 16,153 15,802 5,193 0,116 0,436

Vítkov 8,541 2,452 8,886 8,408 2,764 0,133 0,274

CELKEM 90,702 25,236 94,335 89,340 29,364 1,362 5,148

Stanice

Dodávka Odb�r Ztráty

Nap�
ové pom�ry v síti

V každém uzlu sít� jsou dodržené meze nap�tí ±10 %. Nejnižší nap�tí 22,35 kV je na DTS 
OP 1885 napájené linkou 293 ze stanice Dolní Benešov. Nejvyšší nap�tí 23,449 kV je na p�ípojnici 
W1 ve stanici Velké Hoštice. Nap�tí v síti 22 kV je v naprosté v�tšin� sít� v mezích 100 – 105 % 
jmenovité hodnoty, jak ukazuje schéma v P�íloze 6. 

Proudové pom�ry v síti

Žádné vedení v síti není zatížené více než na 40 % svého maximálního zatížení. Nejzatížen�jším 
vedením je 727 m úsek kabelového vedení (ozna�ení v modelu: V_OP_V27_05_002) na lince 27 
napájeného stanicí Vítkov, jehož zatížení je 39 %. Schéma se zatížeností vedení je v P�íloze 7. 

Ztráty

Celkové �inné ztráty v síti dosahují 1,362 MW, z �ehož 38 % tvo�í ztráty na transformátorech a 
62 % ztráty na vedení. Detailní rozpis ztrát je v Tab. 10. 
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Tab. 10: Rozpis ztrát v síti 

NA VEDENÍ

�P S/S i �P

(kW) (%) (kW)

T101 63,3 47

T102 185,7 54

T101 28,5 15

T102 61,8 18

T101 39,7 32

T102 57,5 26

T101 29,3 17

T102 32,0 23

T101 - -

T102 20,6 20

CELKEM 842,9

Velké 

Hoštice

Vítkov

NA TRANSFORMÁTORECH
Napájecí 
Stanice

Opava 

Sever

TR

Dolní 

Benešov

Opava 

Jakta�

112,1

518,4

349,9

77,0

249,4

54,5

6 . 3 .  N á vr h  pr o vo z n í h o  z ap o j e n í  va r i a n t y O p a va  J i h  

Na linkách �. 268 a 269 sm�rem na stanici Opava Jakta� nedojde ke zm�n� napájení s tím, že 
linka 268 bude sloužit pouze jako záložní propojení nové stanice Opava Jih a stanice Opava Jakta�. 
Stejný úkol bude vykonávat také linka 269 sm�rem na stanici Velké Hoštice. Linka 268 sm�r na 
stanici Velké Hoštice bude napájet pouze t�i DTS napojené na tuto linku, a p�íležitostn� m�že plnit 
totožnou funkci jako soub�žná linka 269. Linka 266 napojená na vývod 266 nové stanice Opava Jih 
p�evezme napájení �ásti sít� mezi stanicí Velké Hoštice a spínací stanicí Otická. Poslední linka z nové 
rozvodny 256 bude sloužit jako �ist� napájecí pro spínací stanici Otická, ze které bude napájená 
podstatná �ást kabelové sít� m�sta Opavy. Prost�ednictvím stávající linky 975 bude propojená spínací 
stanice Otická se spínací stanicí Opava. Ve spínací stanici Opava bude tedy využito obou p�ípojnic, 
kdy každá bude napájená z jiné transformátorové stanice. Na p�ípojnici W2 bude výkon p�iveden 
prost�ednictvím zmín�né linky 975 ze stanice Otická a bude napájet linku 271. 

V rozvodn� 22 kV ve stanici Velké Hoštice dojde k p�epojení vývodu 261 ze sb�rny W2 na W1, 
�ímž se vyrovná zatížení obou napájecích transformátor�. Rozd�lení vývod� na p�íslušné p�ípojnice, z 
d�vodu optimálního zatížení transformátor� v nové stanici Opava Jih, je v Tab. 11. 

Na n�kterých transformátorech 110/23 kV došlo pro zlepšení nap��ových pom�r� v síti k 
úprav� odbo�ek. K posunu o jednu odbo�ku sm�rem nahoru došlo ve stanici Vítkov na transformátoru 
T102 a ve stanici Velké Hoštice na obou transformátorech.  O dva stupn� se zvýšila odbo�ka na T102 
ve stanici Opava Jakta�. Naopak na T101 ve stanici Dolní Benešov došlo k posunu o 2 odbo�ky 
sm�rem dol�. 
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Tab. 11: Rozd�lení vývod� na transformátory 

Transformátor Sb�rna Vývod

T101 W22 V265

V22

V23

V268-1

V266

V268-2

T102

W11

W12

�ásti sít� napájené jednotlivými stanicemi po zapojení nové stanice Opava Jih je v P�íloze 8. V 
P�íloze 9 jsou pak vyzna�eny místa rozpojení sít�. 

6 . 4 .  V ý p o�e t  us tá l e n é h o  c h o d u  s í t�  va r i a n t y  O p a va  
J i h  

Výsledky výpo�tu ustáleného chodu sít� jsou v Tab. 12. 

Tab. 12: Výsledky ustáleného chodu sít�

P Q S P Q �P �Q

(MW) (MVAr) (MVA) (MW) (MVAr) (MW) (MVAr)

Dolní 

Benešov
24,502 8,777 26,027 23,903 7,857 0,599 1,887

Opava 

Jakta�
17,906 3,824 18,310 17,715 5,823 0,191 0,637

Velké 

Hoštice
24,721 7,944 25,966 24,441 8,033 0,280 1,976

Opava Jih 15,009 2,951 15,296 14,873 4,889 0,136 0,430

Vítkov 8,541 2,452 8,886 8,408 2,764 0,133 0,274

CELKEM 90,679 25,948 94,485 89,340 29,366 1,339 5,204

Dodávka Odb�r Ztráty

Stanice

Nap�
ové pom�ry v síti

V každém míst�  sít� je dodržená povolená mez nap�tí ±10 %. Nejnižší nap�tí 22,35 kV je na 
DTS OP 1885 napájené linkou 293 ze stanice Dolní Benešov. Nejvyšší nap�tí 23,482 kV je na 
p�ípojnici W2 ve stanici Velké Hoštice. Nap�tí v síti 22 kV je v naprosté v�tšin� sít� v mezích 
100 - 105 % jmenovité hodnoty, jak ukazuje schéma v P�íloze 10. 
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Proudové pom�ry v síti

Žádné vedení v síti není zatížené více než 50 % svého maximálního možného zatížení. 
Nejzatížen�jším vedením je vedení napájející spínací stanici Otická. Toto vedení (v modelu s 
ozna�ením V_OP_V269_22) je zatíženo na 47 %. Jde o výjime�né zatížení, nebo� všechna ostatní 
vedení v síti jsou zatížena pod 40 %. Schéma se zatížeností vedení v celé síti je v P�íloze 11. 

Ztráty

Celkové �inné ztráty v síti dosahují 1,339 MW, z �ehož 38 % tvo�í ztráty na transformátorech a 
62 % ztráty na vedení. Detailní rozpis ztrát je v Tab. 13. 

Tab. 13: Rozpis ztrát v síti 

NA VEDENÍ

�P S/S i �P

(kW) (%) (kW)

T101 63,3 47

T102 185,7 54

T101 36,0 30

T102 59,7 16

T101 33,1 25

T102 56,9 25

T101 30,8 20

T102 29,4 17

T101 - -

T102 20,6 20

CELKEM 823,4515,5

Opava Jih 75,6

Vítkov 112,5

Opava 

Jakta�
95,6

Velké 

Hoštice
189,8

NA TRANSFORMÁTORECH

TR

Dolní 

Benešov
349,9

Napájecí 
Stanice
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7. Kontrola zkratových pom�r� ve vybraných DTS 

Kontrola zkratových pom�r� bude provedena na vybraných DTS, kde se p�edpokládají nejv�tší 
hodnoty zkratového proudu potažmo výkon�. Jde o DTS, které se nacházejí nejblíže ke zdroj�m, 
kterými jsou napájecí transformátorové stanice 110/22 kV nebo lokální zdroje výkon� (FVE, KGJ 
atd.). Vzhledem k malým výkon�m lokálních zdroj� je p�edpoklad, že jejich p�ísp�vky do zkratu 
nebudou tak velké jako z napájecích uzl� 110/22 kV. Z tohoto d�vodu byly vybírány p�edevším ty 
DTS, které se nacházejí jako první v každé lince sm�rem od napájecího uzlu, kde budou zkratové 
proudy dosahovat nejvyšších hodnot. S rostoucí vzdáleností od zdroje se bude zkratový proud na DTS 
vlivem impedance vedení snižovat. Dále byly vybrány DTS v okolí každého lokálního zdroje.  

Pro ob� varianty (Opava Sever a Opava Jih) byly vybírány pouze DTS, které jsou v �ásti síti 
napájené z n�které z nových transformátorových stanic. Jde tedy o kontrolu zda p�ipojením nového 
napájecího bodu nedojde na vybraných DTS k nadm�rnému zvýšení zkratového proudu (výkonu), 
které by p�esáhlo zkratovou odolnost t�chto DTS. Zkratová odolnost DTS se pohybuje kolem 10 kA u 
starších  a 16 kA u nov�jších stanic. 

P�edpoklady a vstupní údaje pro výpo�et zkrat�

Výpo�et zkrat� se týká nap��ové hladiny 22 kV. Jelikož distribu�ní sít� 22 kV v �R jsou 
provozovány s nep�ímo uzemn�ným uzlem, nem�že dojít k jednofázovému zkratu. Výpo�et 
zkratových pom�r� se tedy omezil pouze na trojfázový zkrat. Maximální nap��ový sou�initel pro 

hladinu nap�tí 22 kV je dle normy c = 1,1. 

Zkratové výkony na hladin� 110 kV pro každou napájecí stanici jsou v Tab. 14. Jelikož nelze 
pro nové stanice Opava Sever a Opava Jih p�esn� ur�it hodnoty zkratového výkonu, byly hodnoty po 
dohod� s pracovníkem �EZ stanoveny totožné jako na nejbližší stávající stanici.  

Pro výpo�et zkratových p�ísp�vk� od lokálních zdroj� bylo pot�eba ur�it hodnoty rázových 
reaktancí. Tyto hodnoty nebylo op�t možno pro konkrétní zdroje dohledat, proto byly po dohod� s 
pracovníkem �EZ dopln�ny doporu�ené hodnoty pro konkrétní typ zdroje z dostupné literatury. Pro 

FVE xd � = 100 %, pro MVE xd � = 14,3 % a pro KGJ xd � = 12 %. P�i výpo�tech zkratových pom�r� se 

uvažovalo s p�ipojením všech lokálních zdroj�. 
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Tab. 14: Hodnoty zkratových výkon� a proud� v napájecích stanicích 

S k3 Ik�3 S k1 Ik �1

(MVA) (kA) (MVA) (kA)

Dolní 

Benešov
1470 7,7 1210 6,4

Opava 

Jakta�
1460 7,7 1450 7,6

Opava Jih 1590 8,4 1330 7

Opava 

Sever
1460 7,7 1450 7,6

Velké 

Hoštice
1590 8,4 1330 7

Vítkov 748 3,9 585 3,1

Napájecí 
Stanice

7 . 1 .  Z k r a t o vé  p om� r y p r o  va r i a n t u  O pa va  S e ver  

V síti napájené ze stanice Opava Sever bylo zvoleno celkem 14 DTS. Všechny tyto DTS jsou 
zakresleny na Obr. 17, kde jim je p�i�azeno �íslo, které odpovídá �íslu zkratu v tabulce výsledk�. 

Obr. 17: Místa kontroly zkratových pom�r�
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Tab. 15: Výsledky zkratových pom�r�

Ik �3 S k3

(kA) (MVA)

1 OP 2096 7,09 270,1

2 OP 1472 7,51 286,0

3 OP 1710 5,94 226,2

4 OP 1723 6,96 265,3

5 OP 9290 7,57 228,4

6 OP 9302 7,47 284,6

7 OP 9220 7,51 286,1

8 OP 1450 8,64 329,3

9 OP 9215 8,32 317,1

10 OP 9254 7,83 298,5

11 OP 9291 7,12 271,1

12 OP 9255 6,85 261,2

13 OP 9222 6,27 239,0

14 OP 1624 7,34 279,6

�íslo 
zkratu

DTS

Nejv�tší hodnota zkratového proudu byla spo�tena na DTS OP 1450, a to 8,64 kA. Tato TDS se 
nachází na lince 15 docela blízko napájecí stanice Opava Sever a taky v blízkosti lokálního zdroje. 

7 . 2 .  Z k r a t o vé  p om� r y p r o  va r i a n t u  O pa va  J i h  

Výpo�et zkratových pom�r� byl proveden celkem na 15 DTS, které jsou vyzna�eny na Obr. 18 
a Obr. 19. �íslo u vyzna�eného místa zkratu odpovídá �íslu zkratu ve výsledcích, jež jsou v Tab. 16 
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Obr. 18: Místa kontroly zkratových pom�r� – oblast venkov 

Obr. 19: Místa kontroly zkratových pom�r� – oblast m�sto 
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Tab. 16: Výsledky zkratových pom�r�

Ik �3 S k3

(kA) (MVA)

1 OP 1545 7,96 303,2

2 OP 1536 7,62 290,4

3 OP 1533 7,81 297,5

4 OP 1549 7,57 288,3

5 OP 1655 7,05 268,7

6 OP 1735 6,87 261,6

7 OP 9240 7,29 277,7

8 OP 1448 7,58 288,8

9 OP 9012 5,75 219,0

10 OP 1388 5,17 197,0

11 OP 9010 5,68 216,3

12 OP 1375 4,53 172,5

13 OP 9334 4,58 174,6

14 OP 1750 4,04 154,0

15 OP 1732 2,88 109,8

�íslo 
zkratu

DTS

Nejvyšší zkratový proud 7,96 kA je na DTS OP 1545, což je první DTS na lince 970 ze spínací 
stanice Otická. 

Zkratové pom�ry pro stávající transformátorové stanice

Pro kontrolu, zda nep�ekra�ují hodnoty zkratových proudu dovolenou mez, byly ov��eny 
zkratové pom�ry v 22kV rozvodnách stávajících TR. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 17. 

Tab. 17: Zkratový výkon v rozvodnách 22 kV 

Ik �3 S k3

(kA) (MVA)

W1 4,04 153,9

W2 5,78 220,2

W1 7,96 303,2

W2 8,07 307,4

W1 8,41 320,5

W2 9,65 367,7

Vítkov W1 4,52 172,1

Velké 

Hoštice

Napájecí 
Stanice

P�ípojnice

Dolní 

Benešov

Opava 

Jakta�

Z výsledk� zkratových pom�r� ve stávajících stanicích je vid�t, že už v rozvodnách 22 kV jsou 
hodnoty zkratového proudu menší, než je zkratová odolnost DTS. Z tohoto d�vodu nem�že na žádné 
DTS napájené z t�chto stanic vzniknou takový zkratový proud, aby zkratovou odolnost DTS p�ekro�il, 
a to i p�i uvažování vliv� lokálních zdroj� výkon�.  
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8. Technicko ekonomické vyhodnocení navržených variant 

8 . 1 .  I n ve s t i�ní  ná k l a d y 

8.1.1. Transformátorová stanice 110/22 kV 

Jde o náklady na výstavbu nové transformátorové stanice 110/22 kV, které jsou totožné pro ob�
varianty (Opava Sever a Opava Jih). 

Provozní soubory: 
Transformátor 110/22 kV, 40 MVA, 2 ks 35 000 tis. K�
Rozvodna 110 kV 28 000 tis. K�
Rozvodna 22kV 29 000 tis. K�
Kompenzace uzlu 22 kV 5 000 tis. K�
Ochrany a �ídicí systém 22 000 tis. K�
M��ení  300 tis. K�
Vlastní spot�eba 3 000 tis. K�

Celkem provozní soubory 122 300 tis. K�

Stavební objekty: 
P�íprava území  1 500 tis. K�
Stavební �ást rozvodny 110 kV 11 500 tis. K�
Stanovišt� TR a TL 8 000 tis. K�
Budova spole�ných provoz� 17 000 tis. K�
Ostatní  7 500 tis. K�

Celkem stavební objekty 45 500 tis. K�
INVESTI�NÍ NÁKLADY CELKEM 167 800 tis. K�

8.1.2. Náklady na vedení pro variantu Opava Sever 

K náklad�m na vybudování nové stanice 110/22 kV je pot�eba ješt� p�ipo�íst náklady na vedení. 
Jak bylo napsáno d�íve pro variantu Opava Sever není pot�eba výstavba p�ívodního vedení 110 kV, 
což se projeví v úsporách investi�ních náklad�. Bude ale pot�eba vybudovat  kabelové vedení 22 kV, 
kterým bude nová stanice napojena do stávající sít�.  

Cena kabelového vedení se skládá jak z náklad� na samotné vedení, ale také na výkopové práce. 
Jelikož je na všechna nová vedení použito stejného typu a pr��ezu kabelu, bude se cena lišit pouze v 
tom, zda bude v jednom výkopu uložen pouze jeden nebo více kabel�. V p�ípad� jednoho kabelu ve 
výkopu je cena 4 mil. K� na 1 km délky, v p�ípad� dvou kabel� je cena 5,5 mil. K�/km. 
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Tab. 18: Investi�ní náklady na vedení 

Délka spole�ného 
výkopu

Délka samostatného 
výkopu

(m) (m)

15 V15-1 0

66 V66-1 0

15 V15-2 0

66 V66-2 0

980 V980 500

981 V981 700

978 V978 400

979 V979 400

5 700 2 000

5 500 4 000

31 350 8 000

1 650

1 300

1 800

39 350

Linka Vývod

950

CENA CELKEM 
(tis. K�)

Cena (tis. K�/km)

CELKEM

Se�tením obou díl�ích investi�ních náklad� dojdeme k celkové cen� investi�ních náklad�, která 
pro variantu Opava Sever �iní 207,15 mi. K�. 

8.1.3. Náklady na vedení pro variantu Opava Jih 

Pro jižní variantu nové stanice 110/22 kV bude pot�eba vybudovat p�ívodní 110kV vedení o 
délce 6,2 km. M�rná cena venkovního vedení 110 kV je 13,5 mil. K�/km. Problematika kabelového 
vedení 22 kV je totožná jako u severní varianty. 
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Tab. 19: Investi�ní náklady na vedení 

VEDENÍ 110 kV

Délka spole�ného 
výkopu

Délka samostatného 
výkopu

Délka

(m) (m) (m)

268 V268-2 0

269 V269-2 0

268 V268-1 0

269 V269-1 0

22 V22 0

23 V23 0

265 V265 2 500

266 V266 500

3 200 3 000 6 200

5 500 4 000 13 500

17 600 12 000

83 700

VEDENÍ 22 kV

29 600

113 300

CENA CELKEM 
(tis. K�)

2 200

0

CELKEM

Cena (tis. K�/km)

Linka Vývod

500

500

Celkové investi�ní náklady na výstavbu jižní varianty �iní 281,1 mi. K�. 

8 . 2 .  E k o n omi ck é  vyh o d n o c e n í  

P�i �ešení ekonomického hodnocení se zjiš�ovalo jaké finan�ní prost�edky se výstavbou nové 
transformátorové stanice ušet�í z náklad� na pokrytí ztrát v síti za dobu životnosti stanice. Po�ítalo se s 
výstavbou stanice v roce 2012 a uvedením do provozu v roce 2013. Životnost stanice je 30 let. Pro 
výpo�et bylo pot�eba stanovit n�kolik základních údaj�. V první �ad� se jedná o cenu elektrické 
energie, za kterou ji provozovatel sít� nakupuje a taky trend r�stu této ceny.  V tomto p�ípad� bylo 
po�ítáno s cenou 1300 K�/MWh a r�stem 4 %. Dále byla stanovena hodnota doby plných ztrát v síti 
na 3330 h.  V neposlední �ad� je pot�eba zmínit trend r�stu ztrát v síti, které jsou zp�sobeny nár�stem 
spot�eby. Bylo po�ítáno s 2% r�stem. Všechny zmín�né hodnoty byly stanoveny po dohod� s 
pracovníkem �EZ. 

Mimo tyto všechny stanovené hodnoty jsou t�mi nejd�ležit�jšími, pro kone�ný výsledek 
ekonomického hodnocení, hodnoty v ztrátách v síti, resp. rozdíl ztrát p�ed a po p�ipojení nové 
transformátorové stanice.  

Pro varianty Opava Sever se ztráty v síti snížily z 1,477 MW v sou�asném stavu na 1,36 MW. 
Došlo tedy k poklesu o 117 kW. 

U jižní variantu se ztráty z 1,477 MW snížily na 1,339 MW tj. pokles o 138 kW. 
Z t�chto všech hodnot bylo vypo�ítáno ekonomické hodnocení obou variant jež je v Tab. 20. 
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Tab. 20: Ekonomické hodnocení obou variant 

(tis. K�) (tis. K�) (tis. K�) (tis. K�)

2012

2013 528 528 634 634

2014 560 1 088 672 1 306

2015 594 1 683 713 2 019

2016 630 2 313 756 2 776

2017 669 2 982 802 3 578

2018 709 3 691 851 4 429

2019 753 4 444 903 5 332

2020 798 5 242 958 6 290

2021 847 6 089 1 016 7 306

2022 898 6 987 1 078 8 384

2023 953 7 940 1 143 9 528

2024 1 011 8 951 1 213 10 741

2025 1 072 10 023 1 287 12 028

2026 1 138 11 161 1 365 13 393

2027 1 207 12 367 1 448 14 841

2028 1 280 13 647 1 536 16 377

2029 1 358 15 005 1 629 18 006

2030 1 440 16 446 1 729 19 735

2031 1 528 17 974 1 834 21 568

2032 1 621 19 594 1 945 23 513

2033 1 719 21 314 2 063 25 577

2034 1 824 23 138 2 189 27 766

2035 1 935 25 073 2 322 30 087

2036 2 053 27 125 2 463 32 550

2037 2 177 29 303 2 613 35 163

2038 2 310 31 612 2 772 37 935

2039 2 450 34 063 2 940 40 875

2040 2 599 36 662 3 119 43 994

2041 2 757 39 419 3 309 47 303

2042 2 925 42 344 3 510 50 812

Úspory do 
aktuálního roku

Varianta Opava JihVarianta Opava Sever

Rok
Úspory za 

aktuální rok
Úspory do 

aktuálního roku
Úspory za 

aktuální rok

Z výsledk� úspor je z�ejmé, že ani za dobu životnosti nových stanic výše úspor nedosáhne 
zdaleka takových hodnot, jakými jsou investi�ní náklady na jejich výstavbu. Z tohoto d�vodu je 
výstavba nové stanice za ú�elem snížení ztrát a tím pádem i provozních náklad� na provoz el. sít�
ekonomicky nevýhodná.  
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9. Záv�r 

Z analýzy stávajícího stavu elektrické sít� oblasti Opava vyplývá, že zatížení napájecích 
transformátor� 110/22 kV se pomalu blíží k jedné polovin� instalovaného výkonu jednotlivých stanic. 
P�i dalším nár�stu spot�eby by mohlo tedy dojít k p�ekro�ení zmín�né hranice, což by znamenalo 
porušení pravidla N-1, což m�že ve svém d�sledku znamenat omezení dodávek v ur�ité �ásti sít� p�i 
mimo�ádných stavech. �ešením tohoto problému je zvýšit transforma�ní výkon pro danou oblast. 
Nejefektivn�jším �ešením je posílení zejména oblasti s nejvyšší spot�ebou, �ímž je m�sto Opava. 
Jelikož žádnou ze stanic napájejících tuto oblast, tedy stanici Opava Jakta� a Velké Hoštice, nelze dále 
rozší�it, je nejsch�dn�jším �ešením výstavba nové napájecí stanice. Tímto krokem dojde ke snížení 
zatížení stávajících stanic. 

Pro výstavbu nové transformátorové stanice byly vybrány dv� lokality v blízkém okolí m�sta 
Opavy. Ob� tyto varianty tedy posílí oblast s nejv�tší spot�ebou. Výsledky ustáleného chodu sít�
ukázaly, že zapojením nové stanice výrazn� klesne zatížení transformátor� v obou okolních stanicích. 
Zapojením nové stanice rovn�ž dojde ke snížení ztrát na vedení v síti 22 kV, �ímž dojde k úsporám na 
provozních nákladech. P�ipojením n�které z variant nové stanice bohužel nijak p�ímo neovlivní ty 
�ásti sít�, jež jsou napájeny ze stanic Dolní Benešov a Vítkov. Pro stanici Vítkov tento fakt není 
nikterak závažný, nebo� je využíváno pouze jednoho transformátoru, který je zatížen na 20 %, tudíž je 
v této stanici dostate�ná rezerva. Ve stanici Dolní Benešov je situace složit�jší. Jeden z transformátor�
již p�ekro�il 50% zatížení a druhý se k této hodnot� p�ibližuje. Snížením t�chto hodnot lze dosáhnout 
posunutím rozpojovacích bod� na linkách 18, 261 a 270 blíže ke stanici Dolní Benešov. Tím p�ejde 
�ást zatížení z této stanice na stanici Velké Hoštice. Tato manipulace bude mít sice pozitivní vliv na 
zatížitelnost transformátor�, ale na druhou stranu vlivem rozsáhle sít� a dlouhých vzdáleností mezi 
stanicemi Dolní Benešov a Velké Hoštice, musí být po�ítáno se vzr�stem ztrát na vedení. 

Posouzením z ekonomického hlediska výstavba nové transformátorové stanice už tak 
optimistická není. V p�ípad� varianty Opava Sever se investi�ní náklady na výstavbu vyšplhají na 
207 mil. K�. U jižní varianty je to dokonce 281 mil. K�. P�i posouzení pouze z pohledu úspor na 
provozních nákladech vlivem snížení ztrát, dojdeme k úsporám 42 mil. K� u varianty Opava Sever 
resp. 51 mil. K� pro variantu Opava Jih a to za celou dobu životnosti t�chto stanic. Z tohoto hlediska 
lze �íci, že ob� varianty jsou ekonomicky nevýhodné. P�i posouzení z pohledu spolehlivosti dojdeme k 
záv�ru, že výstavba nové stanice bude d�íve �i pozd�ji pot�eba, a závisí pouze na tom, jak rychle se 
bude v dané síti zvyšovat spot�eba elektrické energie. Tady je nutné si ale uv�domit, že výstavba nové 
stanice od doby návrhu až po samotné p�ipojení ke stávající síti je otázka n�kolika let.  

P�i porovnání obou navrhovaných variant bych pro výstavbu volil variantu Opava Sever. Tím 
nejpodstatn�jším faktorem pro tento výb�r jsou investi�ní náklady, které jsou pro tuto variantu 
p�ibližn� o 70 mil. K� nižší oproti variant� Opava Jih. Mezi výhody této varianty lze také po�ítat 
umíst�ní nové stanice. Nevýhodou je naopak nižší pokles ztrát a fakt, že m�že napájet pouze samotné 
m�sto Opava. Dle vlastních studií spole�nosti �EZ Distribuce a.s. vychází severní varianta jako 
nejpravd�podobn�jší varianta p�i stavb� nové stanice v dané lokalit�. S jižní variantou se po�ítá jako 
se záložní, nebo jako variantou p�i velkém výhledu do budoucna. 
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P�íloha 1: Situa�ní rozmíst�ní el. stanic m�sta Opavy a okolí 

Legenda: 
TR Transformátorová stanice 
SP Spínací stanice 

OP_OPJA TR Opava Jakta�
OP_HOSE TR Velké Hoštice 
OP_ SEV TR Opava Sever 
OP_JIH  TR Opava Jih 
OP_0934  SP Opava 
OP_0936  SP Kolofíkova 
OP_0942  SP Otická 


