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Abstrakt:   

Cílem bakalá ské práce je odpracovat 50 dní v ur itém zam stnání. Ve vypracované  

bakalá ské práci je v krátkosti popsána historie letišt , dále je zde popis pracovišt  a zam ení 

firmy. P evážn  zde budu popisovat Energetickou ást, a to hlavní trafostanice s jejich 

ochranami a r znými zálohami, bez kterých by energetická ást nefungovala. V druhé ásti je 

ešen problém rekonstrukce energetické ásti letišt , do  které spadá rekonstrukce trafostanic     

a pokládka nových kabel  mezi trafostanicemi a výstavba nové trafostanice HTS-2, která bude 

zásobovat nov  vybudovanou ást Letišt , kde už jsou a p ibudou firmy zabývající se 

rekonstrukcí letadel.  

Klí ová slova: Trafostanice, ochrana, agregát, UPS  

Abstact: 

Aim of bachelor thesis is to work off 50 days in specific employment. In worked out 

bachelor thesis is in short described history of airport, next there is described workplace and 

specialization of company. I will mostly describe energetic part and that is main substation with 

its protections and various backups without which wouldn´t energetic part work. In second part 

will be solved problem of reconstruction of energetic part of airport, into the which belongs 

reconstruction of substation HTS-2, which will supply newly built part of airport, where are and 

will increase in number firms which deal in reconstruction of airplanes. 

Key words: Electrical Transformer, protection, aggregate, UPS 



Seznam použitých symbol  a zkratek: 

TS2,3,…  - Trafostanice 

HTS-1, 2  - Trafostanice 

UPS  - Záložní zdroj (uninterruptible power supply)

RWY  - Vzletová a p istávací dráha (Runway)  

Ikm  - nárazový zkratový proud 

Ike  - ekvivalentní oteplovací zkratový proud  

Iks  - Soum rný zkrat. proud 

Pi   - Instalovaný výkon 

ϕ   - Soudobost 

Pp  - Soudobý p íkon 
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1 Úvod 

Bakalá skou praxi jsem si vybral, protože m j názor je, že prací se lov k nejvíce nau í   

a získává zkušenosti a praxi. 

Bakalá skou praxi mi umožnili provád t na Letišti Ostrava a.s. v Mošnov , kde už jsem 

m l est absolvovat praxi na st ední škole. Práci budu provozovat na úseku elektro. Úsek 

elektro se zabývá kontrolou, údržbou a opravou všech elektrických za ízení v podniku - jako 

nap íklad distribu ních trafostanic, rozvod  el.energie pro další firmy sídlící na letišti, 

zabezpe ování provozu LPZ pro osv tlení RWY (dráhy), osv tlení ve ejných i neve ejných 

prostor a dalších v cí s elektrickou energii spjatých.  

V první ásti se zabývám popisem p ívodu a rozvodu silnoproudé elektrické ásti 

pracovišt , a to p evážn  trafostanicemi a jejím vybavením. Ve druhé ásti se budu zabývat 

výstavbou nové trafostanice HTS2, která se za íná na pracovišti budovat.  
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2 Popis pracovišt

2.1 Historie 

Letišt  Leoše Janá ka vznikalo od prvního desetiletí minulého století ve vesnici Harty, 

která ležela mezi vesnicemi Albrechti ky a Pet vald. Tato vesni ka musela poté ustoupit 

výstavb  Ostravského letišt  Mošnov. První vzlety z tohoto místa provedli regionální lete tí 

pr kopníci brat i Žurovcové, a to v letech 1909-1914. Po dobu 1.sv tové války „letišt “ nebylo 

využíváno. Poté op t brat i Surovcové odsud za ali létat dv ma letouny zakoupenými 

z vále ných p ebytk  Fokker D. Na letišti m žeme najít malý pomní ek, který je v nován t mto 

bratr m. Roku 1939 zde bylo vybudováno n meckou Luftwaffe polní letišt  pro p ípravu útoku 

na Polsko. V kv tnu 1945 bylo letišt  využito eskoslovenskou smíšenou leteckou divizí.        

Po tomto datu bylo letišt  11 let využíváno k p vodním ú el m, to je k zem d lské výrob . 

Když už nevyhovovalo letišt  v Ostrav  Hrab vce, které bylo umíst no v m stské zástavb , 

za alo se roku 1956 s výstavbou Letišt  Mošnov. Poprvé zde p istálo 16. 10. 1959 letadlo      

TU-104A OK-LDA eskoslovenských aerolinií . Z letišt  se lítaly jak vnitrostátní tak                

i zahrani ní lety, p istávaly zde i vojenské letouny, a to do roku 1993, kdy zde byla ukon ena 

vojenská innost. Tím byl p edán provoz eské správ  letiš . Do této doby provoz zajiš ovaly 

eské aerolinie. Dne 1. 6. 2004 bylo letišt  p edáno do vlastnictví Moravskoslezského kraje. 

13.12 2006 se letišt  p ejmenovalo na Letišt  Leoše Janá ka podle hudebního skladatele Leoše 

Janá ka, rodáka z nedalekých Hukvald. 

2.2  Obecné informace 

Mezinárodní Letišt  Leoše Janá ka v Mošnov  leží v nadmo ské výšce 257 m.n.m.      

Má jeden terminál a jednu vzletovou/p istávací dráhu, která je dlouhá cca 3500 m a široká 63 m. 

Soub žn   s p istávací dráhou vede pojezdová dráha ,,F“-Foxtrot. P istávací a pojezdová dráha 

F je propojena mezi sebou 5 spojnicemi - „A“-Alfa, „B“-Bravo, „C“-Charlie, „D“-Delta a „E“-

Echo.“ na Letišti jsou 3 odbavovací plochy ozna ené APN- Central, Sever a Jih 

Obr. 1 
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2.3 Elektrický rozvod Letišt  22/6/0,4kV 

Obr. 2 

HTS1- Hlavní p ívod elektrické energie pro letišt

TS2- Osv tlení VPD (letové) dráhy 

TS3- Osv tlení VPD (letové) dráhy 

TS22- LukOil, Free-zona, Jižní stojánka osv tlení – z TS 28 

TS23- Mann-servis, PEK-TK ,Celní správa 

TS24- erpací stanice ONO, budovy pro SOM 

TS25-C-(Civilní)-P íletová hala, Letové zázemí,budova HZS, ICP,osv tlení APN-Central 

TS25- OV, hangár Let´s Fly, RL cosmetic, Severní stojánka osv tlení APN-Sever 

TS26- Odletová hala 

TS28- osv tlení APN-Jih (Jižní stojánka osv tlení), (Plát ný hangár) hangár-ACO 

TS38- Firma Giol, p ívod z FVE 1 a FVE 2(fotovoltaické elektrárny) 

CEAM- Opravárenský hangár OC 1-CEAM, Lakovna letadel-CPÚL  
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2.4 HTS1 

 P ipojení letišt  k elektrické energii je provedeno p es trafostanice 22/6/0,4kV z vedení 

EZ. Trafostanice je pojmenovaná HTS1. Trafostanice je napájena kabely 22-AXEKVCEY 

2x3x 1x240mm2, které jsou p ivedeny z nad azené rozvodny 110/22 kV-Mošnov. Linky jsou 

ozna ené L2055 a L2050. Trafostanice disponuje d ležitosti dodávky elektrické energie .2, 

s oboustranným automatickým záskokem (z druhé linky). 

M ení el. energie je  pomocí m ících transformátor  proudu a nap tí s TP 0,5 na stran

22kV.  

Kompenzace ú iníku je  na stran  6kV za pomocí kompenza ních kondenzátorových 

rozvad  výkon  2x2100kVAr s logickým lenem, který udržuje cos ϕ=0,95-0,99 

a samo innými regulátory. 

Uzemn ní trafostanice je provedeno dle SN 33 2000-5 základovým zemni em 

uloženým v základech a p ed vstupy do trafostanice 22/6/0,4kV jsou dopln ný potencionální 

zemnící prahy z FeZn 30x4mm. 

Ochrana proti zkratu a p etížení je provedena ochranou SEPAM 1000+S20 a VIP 300LL 

na 22kV stran  a na stran  6kV spouští MITOP. 

Technické údaje  

Maximální zkratové výkony: 

Ikm- nárazový zkratový proud 

Ike- ekvivalentní oteplovací zkratový proud 

Na stran  22kV : Sks=354MVA 

    Iks=9,28kA 

    Ikm=20,99kA 

    Ike=9,65kA  pro 0,3<t/s/<1,0 

Na stran  6kV:  Sks=62,34MVA 

    Iks=5,72kA 

    Ikm=14,52kA 

    Ike=6,01kA  pro 0,3<t/s/<1,0 
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Nap ové soustavy: 

 3 AC, 50Hz, 2200 V/IT   -obvod silové VN 

 3 AC, 50Hz, 6000 V/IT   -obvod silové VN 

 3 PEN, AC, 50 Hz, 400/230/TN-C -obvod silové, vlastní spot eba 

 2-110 V,DC/IT    -ovládací a signaliza ní obvody rozvad e  VN 

 Stávající celková energetická bilance závod   

 Stávající instalovaný výkon    -Pi =3750kW 

 Soudobost     -ϕ =0,8 

 Soudobý p íkon     -Pp =3000kW 

 Ro ní spot eba el. energie pro Rz 22Kv  -Wa=4094,6MWh/rok  

2.4.1 Ochrana SEPAM 10A 

2.4.1.1 P ívod .1 

P i odb ru Pp=10MW 

Nadproudový lánek  I>/In, t>(s)   (270A); 2,5s 

Zkratový lánek I>>/In, t>>(s)    (1100A); 0,2s 

Zemní zkratový proud  Ia>(A),t>(s)   30A, 0,5s 

Podm tový lánek     0,6 Un 

asový lánek relé pro automatický záskok linek 1,0s 

Maximální dovolený (zkratový) as pro kabel (doba zkratu) 

k-konstanta fyzikálních vlastností materiálu vodi e, respektující teplotu p ed a po zkratu, 

ur í se z diagramu dle SN 38 1754 

Skmin- Pr ez vodi e 

 minimální plocha, kdy ješt  nedojde pr chodem proudu k nadm rnému vysušení okolí 

zeminy nebo k chemickým zm nám      

s
I

kS
t

t

tI
S

ke

k

k

k

kke

k
81,6

9650

105240
22

min =
⋅

=
⋅

=
⋅

=
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2.4.1.2 P ívod .2 

Odebíraný p íkon PP=10MW 

Nadproudový lánek  I>/In, t>(s)   (270A); 2,5s 

Zkratový lánek I>>/In, t>>(s)    (1100A); 0,2s 

Zemní zkratový proud  Ia>(A),t>(s)   30A, 0,5s 

Podm tový lánek     0,6 Un 

Maximální dovolený as pro kabel 

Funkce ochran 

Ochrana Sepam 10 má funkci nadproudové ochranné rozd lené dle jednotlivých verzí.  

Zemní ochranu  ANSI 50N-51N- Zemní ochrana na základ  m ení nebo výpo tu z statkové 

hodnoty proudu mezi fázemi a zemí. Má dv  nezávislá nastavení hodnoty zemního proudu. 

Nadproudová ochrana ( ANSI 50-51 T ífázová ochrana proti p etížení fáze-fáze zkratu). 

Ochrana využívá m ení základní složky proud  z dvou nebo t í fází. 

Ochrana proti teplotnímu p etížení (ANSI 49 RMS) slouží k ochran  kabel  a vn/nn 

transformátor  proti p etížení. Tepelná kapacita se vypo te podle matematického modelu, který 

bere v úvahu: 

efektivní hodnoty proudu 

okolní teplotu 

negativní složka proudu,  

Logická selektivita - všechny ochrany Sepam 10A umí zaslat blokovací signál,           

když detekují poruchu nadproudovou nebo zkratovou ochranou.  

M ení – všechny ochrany zobrazují hodnoty základní složky zemního proudu. Zobrazí 

také efektivní hodnotu fázových proud  a maximální proud. 

Komunikace – ochrana Sepam 10A je vybavena komunika ním portem RS485. 

Komunikaci lze využít pro p enos m ených hodnot a také pro p enos povel  dálkového 

ovládání v p ípad  použití ochran k ovládání vývodu.  

Ochrana typu VIP  300LL  

P i požadovaném p íkonu p i PP=10MW a IP=277A 

Nadproudový lánek  I>/In, t>(s)   (250A); 2,0s 

Zkratový lánek I>>/In, t>>(s)    (1500A); 0,1s 

s
I

kS
t

t

tI
S

ke

k

k

k

kke

k
81,6

9650

105240
22
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⋅

=
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=
⋅

=
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2.4.2 Ochranné relé VIP 300 LL 

VIP 300 je nezávislé relé napájené z proudových sníma , nepot ebuje pomocné 

napájení. Relé vybavuje vypínací cívku. 

VIP 300 má funkci ochrany proti fázovým a zemním poruchám. Má široký rozsah 

nastavení umož ující dosažení r zných variant selektivity jišt ní volbou vypínací.  

Nadproudová ochrana má možnost nastavení dvou nezávislých pr b h : 

-Nastavením spodního prahu m že být navolena asov  nezávislá  nebo inverzní 

charakteristika. Podle normy IEC 60255-3( SN EN 60255-3) jsou asov  nezávislé 

charakteristiky v souladu s touto normou. K dispozici jsou charakteristiky inverzní, velmi 

inverzní nebo extrémn  inverzní. 

-Nastavení horního prahu je inverzní, asov  nezávislá charakteristika. 

2.4.2.1 Zemní ochrana. 

-Princip funkce zemní ochrany spo ívá v m ení zbytkového proudu, který m žeme ur it 

jako sou et sekundárních proud , které ode teme ze sníma . Tato hodnota sou tu 

sekundárních proud  je snímána pomocí sníma e CRa X1 , který má proudový rozsah             

10 až 50 A nebo rozsah 40 až 200 A pro CRa X4. Jako další varianta je možný CRb X1 

s rozsahem 63 až 312 A. Jako poslední možný sníma  je CRb X4 s rozsahem 250 až 1250 A. 

-Stejn  jako nadproudová ochrana jsou pro zemní ochranu dv  možnosti nastavení. Tyto 

varianty jsou nezávisle nastavitelné. 

2.4.2.2 Signalizace 

-Po átek p sobení ochrany signalizujeme dv ma indikátory (zemní, nadproud). Po dobu 

p sobení z stává jejich stav zachován až po p erušení napájení relé. 

-P i dosažení spodního prahu nastavení a po átek asového zpožd ní indikují dva LED 

indikátory (zemní, nadproud). 
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2.4.3 Spouš  s nízkou spot ebou (MITOP) 

Speciální cívka vybavuje vypínací mechanismus vypína e. 

Obsahuje elektromagnet s nízkou spot ebou energie.    

Napájení  stejnosm rný proud 

Mez  0,6A<|<3A 

Doba odezvy vypína e p i Un  11 ms 

Všechna vypnutí zp sobená spouští Mitop jsou okamžit  signalizována p epínacím 

kontaktem SDE. Spouš  obsahuje i cívku umož ující dálkové natažení kontaktu SDE. 

Poznámka: P í použití spoušt  MITOP je t eba nastavit na ochranném relé zpožd ní, které 

zohlední pracovní as vypína e 45–50 ms. 

2.5 TS2,3 

TS2,3- Trafostanice disponuje d ležitosti dodávky elektrické energie .1, jako záložní 

zdroj se používá dieselgenerátor+UPS(po dobu než nab hne dieselgenerátor). 

TS2- Trafostanice disponuje d ležitosti dodávky elektrické energie .1, jako záložní 

zdroj se používá dieselgenerátor typu Broadcrown BCV 560-50 + UPS (po dobu než nab hne 

dieselgenerátor) typ 80-NET 200kVA 

TS3- Tato trafostanice disponuje také d ležitosti dodávky elektrické energie .1,        

jako záložní zdroj se používá dieselgenerátor typu Cummins power generation+UPS (pro as 

než nab hne dieselgenerátor) typu 80-NET 100kVA 

TS25C- Trafostanice se záskokem dieselgenerátor typu Cummins power generation  

TS26- Trafostanice se záskokem dieselgenerátor. Caterpillar 3508 

Ostatní trafostanice disponují d ležitosti .2. tj. bez záskoku. 

UPS je p ipojeno mezi zát ž a hlavní p ívod paraleln  s naftovým agregátem. UPS zát ž 

chrání p ed p erušením dodávky sí ového nap tí a p ed špatnou kvalitou dodávané  elektrické 

energie. 
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2.5.1 UPS 80-NET je ve výkonech 100 a 200kVA 

2.5.1.1 Popis innosti 

 P i stavu ON-LINE je UPS schopná dodávat do zát že nep etržit  elektrickou energii 

v omezeném ase. St ídavé nap tí ze sít  je p evád no na stejnosm rné nap tí, které slouží 

k napájení invertor. Odtud je nap tí konvertováno zp t na st ídavé nap tí, kterým je napájená 

zát ž. Nap tí je bez rušení a o stanovené frekvenci a amplitud  a zát ž chrání p ed poruchami  

r zného druhu i p ed selháním sí ového nap tí. 

 V p ípad  výpadku dodávky elektrické energie je invertor napájen z baterie po dobu, než 

dieselgenerátor p evezme zát ž nebo se obnoví nap tí v síti. 

Obr. 3 



12 

2.5.1.2 Blokové schéma a popis Ups 

Obr. 4 

Popis:  QS1 - vstupní spína  sít

  QS2 - spína  elektronického bypassu 

  QS3 - spína  servisního bypassu 

  QS4 - výstupní spína  zát že 

  QS9 - bateriový spína

  QS14 - odpojova  pracovního vodi e 

 Usm r ova - poskytuje DC napájecí nap tí pro invertor a regulátor/nabíje ku. 

 Filtr-  tvaruje  3fázové  sinusové výstupní nap tí 

 Invertor- poskytuje regulované nap tí pro maximální zát ž 

Regulátor/Nabíje ka- slouží k nabíjení, pokud je p ítomné vstupní sí ové nap tí, 

a napájí invertor s použitím energie baterií, když sí ové nap tí není p ítomné 

 Statický bypasse 

Servisní bypasse- pro odpojení výkonového modulu b hem servisních prací bez 

p erušení napájení zát že 

 EMC filtr- elektromagnetické kompatibility 
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2.5.1.3 Parametry UPS a Baterie 

Ups 

  100 kVA 200 kVA 

Maximální proud 156 A 312 A 

Maximální p í ny pr ez 

vodi e 

70 mm2 2x70 mm2 

Maximální proud p emost ní 

(bypassu) 

145 A 290 A 

Maximální p í ný pr ez 

vodi e 

70 mm2 2x70 mm2 

Tab.1 

Baterie  

100 kVA 200 kVA 

Maximální proud 

(pro1,8V/ lánek) 

194 A 388 A 

Maximální p í ný pr ez 

vodi e 

95 mm2 2x95mm2 

 Tab.2 

UPS musí mít ochranu proti zp tnému napájení, které m že být zp sobeno zp tnou 

energií p es elektronický statický bypass. U tohoto typu UPS je použit externí odpojova          

ve shod  EN 62040-1 l.5.1.4. V p ípad  aktivního odpojova e UPS sepne v innost baterie.  

Obr. 5 
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Stabilita nap tí p i zapnutém režimu vstup/výstup, zm ny AC, DC a  skokovém zatížení 

0-100% vyhovuje SN EN 62040-3 t . 1, stabilita nap tí v ustáleném stavu pro AC a DC zm ny 

na vstupu a skokovém zatížení 0-100% je+-1%, zkreslení výstupního nap tí pro 100% 

nominální zát ží je <3%, a p i nelineární zát ži <5%, Úhlová fázová p esnost s nerovnovážným 

zatížením je 1%, a p i 100% nevyvážené zát ži <3% 

2.6 Záložní zdroje-Naftové agregáty 

Motory musí podléhat norm SN ISO 8528 a agregáty, které jsou  p ipojeny k síti 

vodi i musí vyhovovat normám SN 332000-5-523 ed.2 a  SN 332000-5-52 

motorgenerátory mají n kolik typ  chod : 

1. automatický start.  

2. manuální provoz soustrojí. 

3. podmín ný chod soustrojí.  

4. testovací chod soustrojí.  

5. úplné zablokování chodu soustrojí.  

2.6.1 Agregát na TS2 

Motorgenerátorové soustrojí ady BCV je pohán no motory Volvo Penta. Motor Volvo je 

4-taktní 6válcový dieselový motor s p ímým vst ikováním. Motor má 1500 ot./min. Generátor 

vyrábí elektrickou energii o nap tí 3x230/400V, 50Hz. Generátor je bezkartá ový, vinutí 

je zapojeno do hv zdy s vyvedeným st edním vodi em.  

2.6.2 Agregát na TS3+TS25-C 

Motogenerátorové soustrojí Cummins power, je pohán no motory Cummins. Motor 

Cummins je 4-dobý dieselový motor. Motor má 1500 ot./min. Generátor vyrábí elektrickou 

energii o nap tí 3x230/400V, 50Hz. Synchronní generátor s kotvou nakrátko je bezkartá ové, 

vinutí je zapojeno do hv zdy s vyvedeným st edním vodi em. 

2.6.3 Agregát na TS26 

Motogenerátorové soustrojí Caterpillar ady 3500  je pohán no motory Caterpillar.Motor 

Caterpillar je 4-taktní 8válcový dieselový motor uspo ádaných do V dieselový motor 

se samostatným vst ikováním. Motor má 1500 ot./min a ú innost 93%. Generátor vyrábí 
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elektrickou energii o nap tí 3x230/400V, 50Hz. Synchronní generátor s kotvou nakrátko je 

bezkartá ový, vinutí je zapojeno do hv zdy s vyvedeným st edním vodi em 

Parametry jednotlivých agregát : 

 Caterpillar Broadceown Cummins
Výkon soustrojí [kVA] 910 510 240 
Trvalý výkon      [kW] 728 408 200 
Jmenovité nap tí [V] 400 3x230/400 3x230/400 
Ú iník 0,8 0,8 0,8 
Jmenovitý kmito et 50 50 50 
Spot eba paliva [l/hod] 197 102,9 60 

Tab.3 



16 

3 Výstavba HTS-2 a položení nových kabel

3.1 Výstavba rozvodny HTS-2 

Nová rozvodna HTS-2 bude jednopodlažní zd ná budova obdélníkového p dorysu 

6,9x10,8m. V budov  bude 5 místností  (rozvodna VN, rozvodna NN, technická místnost, 

místnost pro trafo a vstupní místnost). 

Nová rozvodna 22kV HTS-2 bude zásobovat objekty Opravárenského centra 1- Centrum 

povrchových úprav, Opravárenské centrum 2, Budovu trenažéru a další objekt . HTS-2 bude 

propojena i s TS38, která byla doposud propojena z TS2. Rozvodna bude také obsahovat 

vývodová pole 22kV a 0,4kV pro pot eby Letišt .  

3.1.1 Vlastní spot eba rozvodny 

Spot eba bude použitá na osv tlení, zásuvkové rozvody, ventilátory, elektrické p ímotopy 

a další. 

P edpokládaný instalovaný výkon  35,4kW 

P edpokládaný výpo tový výkon  14kW 

P edpokládaná sou asnost   0,7 

P edpokládaná spot eba za  rok bude 5 824kWh 

3.1.2 Napájení rozvodny 

Rozvodná soustava pro p ípojné silnoproudé rozvody bude 3AC 50Hz 22000V/IT            

a pro napájecí silnoproudé rozvody bude 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C. 

3.1.2.1 Ochrana 3AC 50Hz 22000V/IT 

Ochrana proti p ímému dotyku živých ásti a ochrana p i poruše na rozvodných 

za ízeních nad 1kV je zajišt na podle normy SN 33 32 01 

3.1.2.2 Ochrana 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C 

Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem bude dle normy SN 33 2000-4-41ed.2. 

automatickým odpojením od zdroje p ipojení HTS2. 

3.1.2.3 P ívodní kabeláž 

Napájení rozvodny HTS-2 bude provedeno ze stávající rozvodny HTS-1 podzemní 

p ípojkou  kabely 2x3x1x240mm2 o nap tí 22kV. Sou ást dodávky bude na stupni .3. 
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Maximálni p íkon pro 22kV Pi max  12MW 

Maximálni p íkon pro 0,4kV Pi max  0,8MW  

3.1.3 Vybavení rozvodny 

Rozvodna HTS-2 bude vybavena suchým epoxidovým trojfázovým transformátorem 

22/0,4kV  - 1MVA, který bude napojen do druhé sk ín , dále rozvad em R 110V/DC               

pro ovládání pohon  spínacích prvk  ve VN sk íních a dálkového ovládání. 

Rozvad  22kV se skládá z 16 polí.  Ostatní pole jsou ur ená pro odvod do dalších 
trafostanic a objekt . 

 - Dvou polí p ívodu, vybavené odpína em s elektromotorickým pohonem, uzem ova em 
a indikací nap tí. 

- Jednoho pole spojky, vybavené odpína em s elektromotorickým pohonem, 
uzem ova em a indikací nap tí. 

-T ináct poli vývod , vybavených vypína em s ru ním pohonem, odpína em, 
uzem ova em, indikací nap tí a nadproudovou ochranou napájenou z MTP. 

Stupe  d ležitosti dodávky elektrické energie je na stupni 3, mimo nouzového osv tlení, 

které musí být v souladu s SN 34 1610. 

3.1.4 Dozbrojení HTS1 

Pro p ipojení rozvodny HTS-2 je nutné dozbrojit stávající rozvodnu HTS-1 o 5 sk íní  

typu SM6 s provozním nap tím  22kV a jmenovitým proudem p ípojnic  630A. Dv  sk ín

budou využity pro napojení HTS-2 a 3 ks budou rezerva. 

3.2 Rekonstrukce TS38, TS2,3 

3.2.1 Rekonstrukce TS38 

Trafostanice TS38 bude nov  vybudována. Nová trafostanice bude vystav ná na hladin

22kV místo 6kV. Bude zde umíst n „suchý“ transformátor 22/0,4 kV  630kVA. Dále dojde       

k dopln ní rozvod  22 kV o monitorování zemních spojení (reziduálních proud  jednotlivých 

vývod ). Transformátor (primární strana) bude p ipojen kabelem 22-AXEKVCVEY 1x 70/16 

z rozvad e 22 kV do pole .4, na pole 2 a 3 budou p ipojeny fotovoltaické elektrárny. Pole 5 

bude volné. Tato plánovaná rekonstrukce je ve stavu projektování.  

3.2.2 Rekonstrukce TS2, 3…. 

V rozvodnách TS2, TS3, TS23, TS24, TSC a TS25 prob hne vým na rozvad  6 kV.   

U zapojení ( azení) HTS1, TS2 a TS3 bude provedena úprava pro provozování 2-paprskové sít . 

Dále bude provedeno dopln ní rozvod  6 kV o monitorování zemních spojení (reziduálních 
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proud  jednotlivých vývod ) a zrušení (odpojení a demontáž) rozvodny TS22, v etn  jejich 

p ívod  z HTS1.   

3.2.3 Pokládka nových kabel

Prob hne nová pokládka kabel  mezi HTS1–TS2, HTS1–TS3,  TS2-TS3, HTS1–TS23    

a TS2-TS25. Budou použity kabely 22 AXEKVCVE 3x1x240/25. Kabely povedou p evážn   

po travnatých plochách mezi pojezdovou a p istávací drahou. Ve 2 místech budou k ižovat 

pojezdovou dráhu F, a to k HTS-1 a HTS-2. Dále se bude podkopávat pomocí protlak  všech    

5 spojnic Alfa, Bravo, Charlie, Delta a Echo.  

3.2.4 Výsledný silnoproudý obvod  

Po dokon ení všech rekonstrukcí a nových zapojeních bude silnoproudá elektrická ást 

vypadat takto. Výstavba OC 2 a trenažéru je prozatím pozastavena. 

Obr.6 
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3.3 Energetický systém  AISYS 

AISYS je komplexní systém pro sledování, monitorování a regulaci odb r  energií. 

Systém AISYS dokáže monitorovat: elektro, teplo, UV, TUV, stla ený vzduch, zemní plyn atd. 

M ení a regulace elektrické energie 

• m ení elektrické práce a výkonu, nap tí, kmito tu a fáze  

• automatické nebo ru ní ízení odb ru podle sjednaného diagramu a jiných kritérií 

odb ru  

• kompenzace jalového výkonu  

• signalizace požadavk  na vypínání  

• indikace stav  ochran, vypína , odpojova , ...  

• m ení na stran  nn, vn, vvn  

3.3.1 Instalace a využití AISYSu 

Na letišti bude nainstalován systém AISYS pro monitorování energetické ásti. Bude zde 

možné vid t p ehledové schéma energetické sít  [obr.7], kde vidíme stavy vypína . Poté zde 

bude možné nahlédnout do jednotlivých trafostanic, kde jsou zobrazeny stavy vypína , 

odpína , pojistek atd [obr.8]. Bude zde možné zobrazit okamžité sjednané hodnoty 

rezervovaných kapacit, hodinových odb r  a jejich grafy [obr.9]. Budou zde monitorovány jak  

p ívody z fotovoltaických elektráren [obr.10], tak p ívody z obou linek od dodavatele elektrické 

energie. 

Obr. 7 
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Obr. 8 

Obr. 9 

  

Obr. 10 
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4 Záv r:   

V pr b hu letošního roku jsem m l možnost zjistit a zapojit se do d ní na letišti. P ineslo 

mi to mnoho užite ných praktických zkušeností do života. Seznámil jsem se s aktuálním d ním, 

plány do budoucna i historii tohoto letišt . Velkou výhodou bylo, že jsem si to mohl prov it  

z praktické stánky a ne jenom teoreticky z knížek. Seznámil jsem se s provozem, vyzkoušel 

jsem si, jak fungují jednotlivá za ízení a provoz celého letišt . V dob , kdy jsem zde byl,          

se vyskytly i r zné drobné problémy, které je vždy nutno okamžit  z d vodu bezpe nosti           

a plynulosti provozu vy ešit. V dob  mého p sobení  probíhala na letišti rekonstrukce, která 

však do ukon ení mé praxe nebyla zcela ukon ena. Ale piln  se na ní pracuje. V mé práci jsem 

popisoval pracovišt , na kterém jsem p sobil a n které práce, které zrovna na Letišti probíhaly. 

Trafostanice HTS-2 je ve stádiu hrubé stavby, pokra ují výkopové práce a pokládka 

kabel  mezi trafostanicemi. Plánované ukon ení celé rekonstrukce je na konci zá í roku 2012. 

Monitorovací systém AISIS bude funk ní až po dokon ení celé rekonstrukce. HTS 1 a FVE1 

jsou již zapojené.  
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