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Anotace 

Tato předkládaná bakalářská práce je zaměřena na elektrické sítě. Zabývá se 

popisem jednotlivých typů sítí, převážně se tato práce zabývá městskými sítěmi a to 

zejména městskými, zauzlenými (mřížovými) sítěmi.  Obsahem této práce je také 

praktický návrh městské sítě. V závěru práce je zhodnocení navrhované sítě. 
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Abstract 

The present thesis is focused on the electrical network. It deals with the 

description of the various types of networks, mainly this work deals with urban 

networks, especially urban, knotted (lattice) networks. This work is also practical 

design urban network. In conclusion, the evaluation of the proposed network. 
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σ   Měrné plošné zatížení     (MVA.km
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2
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Úvod 

V této práci se budeme zabývat rozvojem a vývojem jednotlivých elektrických 

sítí. V první části se budeme zabývat historickým vývojem sítí od minulého století až 

po současnost. V další části si popíšeme nejpoužívanější typy elektrických sítí, 

převážně používaných u nás, dále zmíníme vybavení rozvoden a elektrických stanic. A 

v předposlední části se budeme zabývat převážně městskou, mřížovou sítí, na kterou je 

tato práce převážně zaměřena. A v poslední části je udělán praktický návrh městské 

mřížové sítě, která se nejvíce používá ve velkých městech a sídlištích. 
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I. Rozvodová zařízení a elektrické stanice v distribučních 

sítích 

1.1.  Elektrizační soustava 

Elektrizační soustava slouží k přenosu a rozvodu elektrické energie z místa 

výroby až do místa spotřeby. Skládá se obvykle ze soustav přenosových a soustav 

rozvodných (distribučních). 

Přenosové soustavy slouží k přenosu velkých výkonů mezi hlavními uzly 

elektrizační soustavy. Rozvodné soustavy mají za úkol rozdělit elektrickou energii 

z napájeného uzlu do jednotlivých skupin nebo oblastí spotřebičů, popř. k jednotlivým 

spotřebičům. Veřejné rozvodné soustavy slouží k napájení oblastí terciální sféry (byty, 

občanská vybavenost) a jsou z nich napájeny i rozvodné sítě průmyslové, zemědělské 

a dopravní. Elektrizační soustavy jsou tvořeny jednotlivými sítěmi, zdroji a 

elektrickými stanicemi (viz. Obrázek 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Struktura elektrizační soustavy 
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Elektrizační soustava by měla plnit tyto požadavky 

- zajišťovat bezpečnost osob 

- zajišťovat dostatečnou, spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie 

spotřebitelům 

- výrazně snižovat pracnost prací v provozu a v údržbě soustavy 

- pracovat s vysokou účinností 

- pracovat s vyššími parametry a s větším počtem zdrojů a elektrických stanic 

- využívat odpadního tepla 

- umožňovat řízení odběru elektrické energie 

- být materiálově nenáročná (zejména pokud jde o deficitní materiály) 

- zabraňovat nepříznivým vlivům soustavy na okolí (na životní prostředí) 

1.2.  Elektrické sítě 

Rozumněji se souhrny všech galvanicky spojených částí téhož napětí sítě 

jednotlivých soustav jsou od sebe odděleny transformovnami nebo měnírnami. 

Elektrická energie se v ČR přenáší soustavami 3 ~50 Hz 400 kV a 3 ~ 50 Hz 

220 kV, obě s účinně uzemněným uzlem. V zahraničí jsou provozovány přenosové 

soustavy s napětími 220 kV, 330 kV, 500 kV, 750 kV a 1150 kV. Elektrárny jsou buď 

přímo zapojeny do soustav 400 kV, nebo 220 kV, popř. jsou zapojeny do sítí 110 kV, 

které pracují do přenosových soustav přes zvyšovací transformátory. Uzly přenosové 

soustavy jsou tvořeny elektrickými stanicemi, jejichž funkcí je spínat různé větve 

soustavy a obvykle v téže stanici transformovat elektrickou energii na jiné napětí, 

většinou na distribuční napětí 110 kV v transformovnách 400/110 kV, popř. 220/110 

kV. Z těchto stanic jsou pak napájeny veřejné rozvodné soustavy.[5] 

 

1.3.  Elektrické stanice 

Je ucelené zařízení uzlu elektrizační soustavy, sloužící buď k transformaci 

elektrické energie na jiné napětí a k jejímu rozvádění (transformovna, nebo k  
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rozvádění elektřiny téhož napětí spínací stanice) nebo k přeměně elektrického proudu 

střídavého na proud o jiném kmitočtu nebo stejnosměrný a k jeho rozvádění (měnírna). 

[1] 

Přístroje vn tvoří důležitou část elektrické rozvodné sítě, zabezpečující dodávku 

elektrické energie od zdrojů ke spotřebičům. Přístroje se vyskytují jednotlivě jen 

výjimečně, většinou jsou seskupeny do souborů tvořících uzlové body přenosové nebo 

distribuční sítě. Takový soubor se nazývá rozvodné zařízení. Je sestaveno ze spínacích 

přístrojů, přípojnic a pomocných zařízení měřicích, ovládacích a řídících. Pokud je pro 

sestavení přístrojů nutné zvláštní stavební provedení budovy, nazývá se tento soubor 

elektrická rozvodna. Její zařízení se montuje přímo na místě z jednotlivých součástí 

nebo z funkčních skupin. Konstrukční jednotka rozvodného zařízení s vestavěnými 

spínacími přístroji, přípojnicemi a pomocnými obvody, vyráběná jako celek v závodě, 

se nazývá rozvaděč. Rozvodné zařízení vn je vždy důležitým bodem elektrické sítě. V 

něm se soustřeďují přívody od zdrojů a vývody ke spotřebičům. Proto jsou na 

provedení rozvoden nebo rozváděčů kladeny mimořádné požadavky z hlediska 

spolehlivosti a bezpečnosti. [2] 

 

1.4.  Požadavky na rozvodná zařízení vysokého napětí a hlavní zásady 

jejich navrhování 

Rozvodná zařízení vn  lze rozdělit na primární a sekundární část. Primární 

obvody vn obsahují vypínače, uzemňovače a zkratovače, stykače, pojistky, 

bleskojistky, přístrojové transformátory nebo převodníky proudu a napětí, přípojnice a 

spojovací vedení, kontaktní spoje, popř. výsuvné kontakty a vývodové díly (kabelové 

koncovky nebo průchodky, vnitřní a venkovní). V některých případech obsahuje 

primární část i reaktory, transformátory vlastní spotřeby a další zařízení vn.  

Sekundární obvody, sloužící především k signalizaci, ovládání a blokování, 

popř. k automatickému řízení, místnímu nebo dálkovému. Dále obsahují měřicí 

přístroje pro místní měření, popř. převodníky pro dálkové měření, ochranná a jisticí 

relé a další vybavení, jako je příslušenství pohonů, přívody pomocné energie apod.  
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Příslušné součásti těchto obvodů jsou umístěny buď přímo v rozváděči, nebo mimo 

něj.      

Konstrukční provedení rozvodných zařízení vn (rozvoden nebo rozváděčů) je 

určováno splněním těchto požadavků: 

Zabezpečení pracovních i poruchových režimů z hlediska izolačních vlastností, 

oteplení v trvalém i přechodném zatížení, zkratové odolnosti dynamické a tepelné, 

spínacích vlastností použitých spínacích přístrojů, odolnosti proti vlivům prostředí a 

spolehlivosti funkčních jednotek i celého souboru. Koordinace funkčních vlastností 

jednotlivých dílů a součástí při jejich minimálním ovlivňování, zejména mezi 

primárními a sekundárními obvody. Snadná obsluha a provádění revizí, zajištění 

ochrany proti nebezpečnému dotyku a bezpečnosti obsluhy jak při normálním provozu, 

tak při poruchách a haváriích. [5] 

 

II. Historický vývoj a druhy městských sítí 

2.1.  Charakteristika a vývoj městských sítí 

Městské elektrické sítě mají několik stupňů napětí. Bylo tedy přirozené, že 

malý odběr elektrické energie v té době koncentrovaný hlavně ve městech, 

nevyžadoval velké výkony v elektrárnách, řádu několika desítek či sta kilowattů. 

Rozvodná síť vn byla připojena přímo na generátorové napětí (viz. Obrázek 2). 
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Obrázek 2 Jednoduchý rozvod a) stejnosměrný b) střídavý [3] 

 

Když se postupem doby rozvinul elektrotechnický průmysl, všeobecně se 

rozšířil asynchronní motor a zdokonalovaly se žárovky, spotřeba elektrické energie se 

zvětšovala, napětí sítí vn jako 2 kV, 3 kV, 5,25 kV nestačilo, přecházelo se více na 6 

kV a v nových připojených oblastech na normalizované napětí 380/220 V. Takže 

v centrech měst zůstala stará koncepce sítí s nižším napětím, např. 2/0,12 kV, kdežto 

v sousedních oblastech, kam elektrizace pronikla později, se stavěly sítě s vyšším 

napětím, např. 6/0,4 kV. Napěťové stupně byly ovlivněny nejen historickým vývojem, 

ale i všeobecnou elektrizací venkova, takže malá města, u nichž elektrizace nastala 

později než ve velkých městech, byla obklopena soustavou sítí vn vhodnou pro 

rozptýlený venkovský odběr: v našich poměrech sítěmi 22 kV nebo v menší míře 15 

kV. Proto i menší města přijala napětí 22 kV, což se i dnes považuje za hospodárné. 

Ve větších městech se starší elektrizací a s nižšími stupni napětí přestala za 20 

až 30 let tato napětí vyhovovat, a proto se uvedeným napěťovým stupňům nadřadila síť 

o vyšším napětí, např. 15, 20, 22, 35 kV s transformací na 6 kV, respektive na nižší 

napětí vn zavedené v daném městě.  

Zkušenost totiž ukázala, že další napěťový stupeň byl zapotřebí dříve, než staré 

stupně dožily a bylo hospodárné ponechat starší sítě v provozu. Kromě toho tehdy 

nebylo snadné prosadit vyšší napětí, nebyly ani přístroje na vyšší napětí, ani 

konstrukční ani provozní zkušenosti. Proto vidíme, že v některých státech přecházeli 

na 10 kV, 15 kV, později na 20 kV apod. Přehled o vývoji (viz. Obrázek 3). 
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Obrázek 3 Stupně vývoje městských sítí a) malé město b) větší město, tři 

stupně napětí c) větší město, se čtyřmi stupni d) větší město s modernější koncepcí [3] 

Velkou zásluhu naší všeobecné elektrizace a ESČ bylo, že v r. 1920 bylo 

prosazeno napětí 22-6-0,4 kV, takže mezistupně 10 kV, 15 kV pro venkovní i kabelové 

sítě se v našem státě neujaly - všeobecně.  Toto rozhodnutí nás postavilo na přední 

místo v elektrizaci, zatímco např. ve Francii zavedli napětí 10, 15 kV, podobně 

v některých oblastech Německa a jinde. I když elektrizace v Československu probíhala 

poněkud později než elektrizace v západních zemích, neztrácí naše pokrokové 

rozhodnutí na průkopnickém významu, a také v pozdější době při rozhodnutí o dalším 

vyšším napětí 110 kV, kdy v jiných zemích se kromě tohoto napětí zaváděla ještě 

různá mezinapětí (jako např. 60 kV). V poslední době měla naše větší města sítě 

s napětími 110/6/0,4 kV nebo 110/35/6/0,4 kV, některá města měla místo 6 kV napětí 

5,25 kV nebo 3 kV. Ale již v padesátých letech se objevovaly studie o přeměnách 

městských sítí s menším počtem transformací. Mnoho městských sítí na nízká napětí 

přestalo vyhovovat, stáří 30 až 40 let se projevovalo ve větší poruchovosti, distribuční  

transformovny výkonů 75, 100, 160 i 200 kVA se začaly jevit jako malé a 

nehospodárné pro dnešní větší měrné zatížení. Nový myšlenkový proud vedl k mnoha 

studiím o hospodárném napájení aglomerací, počtu stupňů napětí, velikosti 

transformoven, vývoji zkratových výkonů, o spolehlivosti napájení u spotřebitelů, 

pravděpodobném vývoji zatížení, používání nových a výkonnějších spotřebičů. 

Napětím 6, 10, 15, 22 i 35 kV se zásobují nejen distribuční transformátory, ale 

zejména průmyslové závody umísťované převážně na obvodu města.  



Elektrické sítě v městech a sídlištích Marek Vavruša 2014                           Marek Vavruša                 2013 

17 

 

 

2.2.  Druhy sítí 

 

2.2.1. Sítě paprskové radiální 

Síť paprsková je nejrozšířenější sítí v kabelovém nebo venkovním provedení ve 

městech. Provozní výhodou je, že síť nedostává napětí z druhé strany, protože každá 

stanice napájí svoji oblast. Každý vývod (paprsek) je samostatný a nelze je vzájemně 

spojovat. Tento způsob rozvodu je obvykle nejlacinější, avšak jistota zásobování je 

nejmenší. Přerušení dodávky může být několik hodin, ale také několik dnů. Používá se 

ve venkovských obcích, v malých městech i v průmyslu, u sítí vn, vvn. Transformátor 

má na straně vn nebo nn vypínač s nadproudovou ochranou, vývody nn jsou opatřeny 

pojistkami. Při poruše na vedení obvykle působí nadproudová ochrana dříve než 

pojistky, takže je vyřazena celá transformovna s příslušnou sítí nn. Indikaci takové 

poruchy do příslušného síťového dispečinku dělají odběratelé telefonicky, poruchová 

četa nejprve zjistí, který vývod je postižen, vyčlení jej z provozu a ostatní vývody 

s transformátorem dá pod napětí. Pak se snaží vymezit poruchu na menší úsek vedení. 

Za tím účelem jsou v síti spínací skříně opatřené pojistkami, vývod lze jimi rozdělit na 

kratší úseky, vadný úsek vyřadit a zbylé, pokud možno, znovu připnout na síť pod 

napětí. Pojistkové skříně jsou umísťovány na křižovatkách ulic, v chodbě domů, ve 

sklepích i venku ve zdi a také za každou asi pátou přípojkou, aby úseky nebyly příliš 

dlouhé a porucha nepostihla příliš mnoho odběratelů. [3] 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 4 Rozvod paprskové sítě [3] 
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Transformátor má na straně vn nebo nn vypínač s nadproudovou ochranou, 

vývody nn jsou opatřeny pojistkami. Při poruše na vedení obvykle působí nadproudová 

ochrana dříve než pojistky, takže je vyřazena celá transformovna s příslušnou sítí nn. 

Indikaci takové poruchy do příslušného síťového dispečinku dělají odběratelé 

telefonicky, poruchová četa nejprve zjistí, který vývod je postižen, vyčlení jej 

z provozu a ostatní vývody s transformátorem dá pod napětí. Pak se snaží vymezit 

poruchu na menší úsek vedení. Za tím účelem jsou v síti spínací skříně opatřené 

pojistkami, vývod lze jimi rozdělit na kratší úseky, vadný úsek vyřadit a zbylé, pokud 

možno, znovu připnout na síť pod napětí. 

     Pojistkové skříně jsou umísťovány na křižovatkách ulic, v chodbě domů, ve 

sklepích i venku ve zdi a také za každou asi pátou přípojkou, aby úseky nebyly příliš 

dlouhé a porucha nepostihla příliš mnoho odběratelů.  

2.3.  Dvoupaprsková síť vn 

Její princip je, že každá stanice má po dvou transformátorech a každý 

transformátor má vlastní napáječ vn. Na sekundární straně je záskok mezi oběma 

transformátory. Jakmile jeden napáječ vn ztratí napětí a tím i sekundární síť je bez 

napětí, přepne záskok síť nn ve zlomku vteřiny na druhý transformátor. Bezpečnost 

provozu je velká. Síť se dvěma napáječi, zvaná dvoupaprsková vn, se hodí pro velké 

hustoty, široké ulice a náměstí, s větším počtem správních, obchodních i komunálních 

budov, vyžadujících téměř v každé budově vlastní transformovnu.  

Při poruše na kabelu nn je z provozu vyřazen transformátor a celá síť nn, avšak 

rozsah výpadku není tak velký jako v paprskové síti obvyklého typu, protože síť nn je 

omezena někdy jen na domovní instalaci. Dvoupaprsková síť vn je asi o 20 až 25 

procent dražší.  



Elektrické sítě v městech a sídlištích Marek Vavruša 2014                           Marek Vavruša                 2013 

19 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

2.3.1. Síť okružní 

Je buď rozepnutá, nebo sepnutá. Někdy se používá názvů smyčkové, rozpojené. 

Jednotlivé paprsky nebo polosmyčky jsou vedeny tak, aby se daly sepnout. Obvykle se 

provozují jako sítě paprskové, tedy rozepnuté. Sítě okružní jsou dražší než paprskové, 

protože pro vzájemné spojení je třeba větších délek, zato při poruše vedení lze snadno 

postižený obvod přepnout na vývod sousední, a to buď ručně, nebo automaticky. 

Přerušení dodávky elektrické energie trvá zlomek vteřiny, ale také až 1 hodinu i více.  

Další výhodou okružních sítí rozepnutých je možnost odlehčit přetížené 

vývody přepnutím části vedení na vývod málo zatížený a tímto způsobem alespoň 

přibližně dbát na rovnoměrné zatížení vývodů. Provoz těchto sítí je přehledný a 

nenáročný. Proto je tento způsob rozvodu v praxi oblíben jak pro sítě nn, tak i vn a 

vvn. [3] 

 

Obrázek 5 Dvoupaprsková síť [3] 
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2.4.  Zjednodušená mřížová síť 

Je výhodná v těch sítích, kde napájí alespoň dvě transformovny vn/nn. Obvykle 

jsou to venkovní sítě na stožárech nebo konzolách, v menších městech a obcích. Při 

realizaci je třeba vytvořit ze staré sítě okružní spojení hlavních vedení, magistrál, 

nejlépe stejných průřezů vodičů nebo o jeden stupeň od sebe odlišných. Místo slabé 

vazby, do níž se umístí pojistky, je tzv. přechodným místem na vedení napájeného ze 

dvou stran a jímž za normálního stavu prochází malý nebo nulový proud. Odbočující 

vedení z magistrál se jistí podle průřezu odbočky. Tím se vytvoří odolná hlavní síť 

nereagující na běžné zkraty spotřebičů v domácnostech. Pojistky na vývodu ze stanice 

mají větší jmenovitou hodnotu než pojistky slabé vazby. Pojistky mají chránit vodiče 

magistrály, a to jen při zkratech v ní samé. Podle zkušeností z provozu se pojistky 

přepálí velmi zřídka, např. při pádu větví na vedení apod. Celý provoz je klidnější, 

zlepší se napěťové poměry, zmenší se ztráty ve vedení. Při zkratových zkouškách a i 

dále v provozu se osvědčily jak výkonové pojistky (nožové), tak závitové. Vypínací 

doba výkonových pojistek při zkratu je asi 0,1 až 0,15 s, u závitových 0,1 až 0,6 s. 

K lepší manipulaci s pojistkami je účelné pojistky slabé vazby umístit ve výšce asi 1,5 

m buď na sloupu, nebo na zdi domu v uzavřené skříni. [3] 

 

 

Obrázek 6 Okružní síť [3] 
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2.4.1. Klasická mřížová síť 

Klasické mřížové sítě nn se zpravidla používají ve větších městech, kde je 

několik transformoven napájených nejméně dvěma, třemi až pěti napáječi vn. 

Kabelové vedení nn se spojí na křižovatkách ulic do uzlu. Jsou to skříně s pojistkami 

zazděné na vhodných místech v domovních zdech nebo umístěné do samostatných 

pilířů. Pojistky nn mají mít pomalou charakteristiku a ve všech skříních stejnou 

jmenovitou hodnotu. Nastane-li porucha na úseku sítě nn mezi dvěma skříněmi, 

rozdělí se proud, jak je naznačeno v obrázku (viz. Obrázek 8). Z charakteristiky 

pojistek je zřejmé, že se pojistky na porušeném vývodu přetaví za kratší čas, a to tak 

rychle, že ostatní pojistky zůstanou neporušeny. Vyřadí se tak z provozu pouze 

porušený úsek A-B. 

V klasické mřížové síti je vyšší spolehlivost zásobování odběratelů při poruše 

některého napáječe vn než v ostatních typech sítí. Nastane-li porucha na napáječi vn, 

teče zkratový proud do místa zkratu nejen z místa napájení VT, ale i ze strany sítě nn. 

Pro tento případ jsou na straně nn každého transformátoru spínače ovládané 

směrovými relé, která dají popud k vypnutí vadného napáječe v případě toku výkonu 

z nn do vn. Téměř současně vypne spínač ve stanici VT, takže napáječ č. 2 zůstane bez 

napětí, ale zásobování mřížové sítě zůstane neporušeno. 

 

Obrázek 7 Zjednodušená mřížová síť [3] 
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Klasická mřížová síť - rozložení proudů v mřížové síti při zkratu 

Klasické mřížové sítě dělíme podle počtu transformátoru 110 kV/vn, na které 

jsou připojeny distribuční transformátory vn/nn napájející mřížovou síť, na 

jednosystémové, dvousystémové, příp. vícesystémové. Při poruše jednoho napáječe se 

tak zatížení rozloží na ostatní napáječe rovnoměrněji. [4] 

 

 

 

 

Obrázek 8 Klasická mřížová síť 

Obrázek 9 Rozložení zkratového proudu v mřížové síti 
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III. Návrh, dimenzování a jištění mřížové sítě 

3.1.  Dimenzování 

Zařízení se dimenzuje tak, aby vyhovělo elektrickému, mechanickému a 

tepelnému namáhání za předpokládaných pracovních a provozních podmínek. Pro 

dimenzování jednotlivých částí jsou rozhodující pracovní a poruchové stavy, kdy je 

jejich namáhání nejvyšší. [1] Správně navržená a zkontrolovaná síť má ty nejlepší 

předpoklady pro dlouholetý a bezporuchový provoz. To vede ke spokojenosti 

koncových spotřebitelů a také k jednodušší obsluze. 

Dimenzování se provádí z těchto hledisek: 

- provozní napětí 

- provozní proud 

- účinky zkratových proudů (dynamické, tepelné) 

3.2.  Dynamické navrhování elektrických sítí pro zvětšující se zatížení 

a otázka předinvestic 

Jen málo elektrických vedení se v praxi navrhuje na konstantní maximální 

zatížení, jako ne např. spojení mezi generátorem a transformátorem, vedení 

v průmyslových závodech, domovní instalace apod. Většina vedení v energetice je 

stále více zatěžována, a je proto obtížné navrhnout hospodářský průřez vodičů. 

Obtížnost spočívá hlavně v nejistotě budoucího vývoje jak zatížení samého, tak 

budoucí konfigurace sítí, rozložení zdrojů i spotřeby na uvažovaném území. Tato 

nejistota může vést projektanta k nadměrnému předimenzování zařízení. Dynamika 

budoucího vývoje spotřeby elektrické energie, rozložení elektráren, velkých 

koncentrovaných středisek spotřeby i bytové komunální spotřeby se neustále zkoumá, 

zejména v plánovaném hospodářství, a to jednak podle minulého vývoje spotřeby i 

rozvoje sítí, jednak podle plánů rozvoje průmyslových odvětví, výstavby nových  
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sídlišť, rozvoje nových elektrických spotřebičů, možného vývoje cen nejen za 

elektrickou energii, ale i jiných předmětů všeobecné potřeby. Pro dynamický rozvoj 

sítí nelze dát přesné pravidlo vtěsnané do vzorců, lze však vyslovit zásadu, že 

postavené sítě se nesmějí během svého života rušit, že konfigurace sítí a průřezy 

vodičů musí být stanoveny tak, aby dalšímu vývoji sítí nebránily, ba naopak, aby další 

vývoj mohl pokračovat harmonicky, navazovat na sítě předešlé a dnešní, a aby celý 

vývoj sítí byl spojen s nejmenšími ztrátami investovaných částek, materiálu a lidské 

práce. Aby se dobrý projekt po stránce dynamického rozvoje podařil, má vycházet  

z dlouhodobého rozvoje celého odvětví, celého podniku, ze zkušeností i znalostí 

projektanta. Dlouhodobý perspektivní plán má být rámcový v hlavních zásadách, např. 

pokud jde o vývoj spotřeby, počet stupňů napětí pro sítě nadřazené i distribuční, 

velikosti transformačních jednotek, technologií vývoje rozváděčů, ochran atp. Z toho 

pak vycházejí detailní plány – konkrétní návrhy sítí na kratší údobí. Jsou-li sítě 

navrženy tak, že splňují požadavky na jakost dodávky, množství energie, malou 

poruchovost, přizpůsobivost pro vzrůst zatížení a přitom jsou navrženy hospodárně, 

můžeme říci, že návrhy byly dobré. [3] 

3.3.  Určení zatížení městských sítí     

Při návrhu elektrických sítí patří k základním podkladům údaje o spotřebě 

elektrické energie v dané oblasti, a to nejen současný stav, ale i výhled s ohledem na 

životnost navrhované elektrické sítě. Je nutno si uvědomit důležitost těchto vstupních 

podkladů, neboť elektrické sítě navrhujeme na dobu 30 – 40 let přičemž při 

narůstajícím zatížení některé části lze měnit obtížně (průřezy vodičů), některé lze 

v průběhu doby doplňovat (transformační stanice). Proto se provede hospodárný návrh 

elektrické sítě na předpokládané zatížení v polovině doby životnosti. 

Při stanovení potřebného příkonu v určité napájené oblasti se využívá 

některých příznivých jevů, zejména toho, že odběratelé nevyužívají svůj instalovaný 

výkon trvale a některé spotřebiče nepracují současně. K vyjádření těchto jevů se 

definuje 
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součinitel náročnosti β – poměr maximálního odběru v určitém časovém 

období, např. v roce, u určitého odběratele, nebo skupiny odběratelů k součtu příkonů 

všech spotřebičů bez ohledu na to, jsou-li v provozu (přípojná hodnota).  

  
    

  
   [3] 

Známe-li pro určitý typ odběratele součinitel náročnosti β, můžeme z jeho 

přípojné hodnoty určit požadovaný výkon      na který musíme dimenzovat jeho 

přípojku. Jelikož maximální zatížení u různých spotřebitelů nevzniká současně, lze 

definovat 

soudobost f – poměr celkového maxima zatížení více odběratelů za určité 

časové období k součtu maxim těchto odběratelů 

  
    

        
        [3] 

Soudobost můžeme uvažovat mezi odběrateli, mezi vývody z transformační 

stanice, mezi transformátory atp. Soudobost se mění během doby. Čím více je 

sledováno odběratelů, tím je jejich soudobost menší. 

3.4.  Měrné plošné zatížení 

V městských aglomeracích s hustou zástavbou lze navrhovat sítě i počet 

transformačních stanic z měrného plošného zatížení (kVA.    ). Z obsáhlých měření 

vyplývá, že měrné plošné zatížení je největší v centrech měst a k okraji postupně klesá. 

Průmyslový odběr se uvažuje zvlášť. Do uvažovaných ploch se nezapočítávají velké 

parky a velké nezastavěné plochy. Měrné plošné zatížení je závislé na počtu obyvatel. 
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3.5.  Určení transformačního výkonu v mřížové síti 

Určení počtu a velikosti transformátorů je technicko - ekonomická otázka. 

Velký počet transformátorů vede ke zlevnění sítě vn, vlastní transformační stanice jsou 

dražší. Při malém počtu transformátorů je tomu naopak. Proto se tato otázka obvykle 

řeší optimalizačními metodami.  

Uvažujeme aglomeraci s plochou F (   ), která má v době maxima zatížení 

        Potřebný transformační výkon na jednotku plochy lze stanovit takto  

   
       

       
 [3] 

Kde    - soudobost mezi napáječi vn 

     - soudobost mezi transformačními stanicemi 

Tento součtový výkon platí pro provoz bez poruch transformátorů. Při poruše 

některého napáječe vn se některé transformátory vyřadí a zbylé musí zatížení převzít. 

Výkon transformátorů musí být tedy větší o přídavné zatížení    při poruše.  

Obrázek 10 Závislost měrného plošného zatížení na počtu obyvatel [3] 
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Přitom ale uvažujeme, že zbylé transformátory lze krátkodobě přetížit, 

uvažujeme tedy činitel přetížitelnosti     Pak bude maximální zatížení všech 

transformátorů 

    
          

          
 

     

         
              [3] 

když měrná hustota zatížení 

   
       

 
            [3] 

 

 

 

3.5.1. Činitel přídavného zatížení zp závisí 

Na hustotě rozložení transformačních stanic v síti, tj. na počtu ok   , které 

napájí jeden transformátor (viz. Obrázek 11). Zjednodušeně se předpokládá, že ulice 

tvoří pravidelné čtvercové obrazce se vzdáleností ulic a (m), kabely se kladou po obou 

stranách ulice. 

Na počtu primárních napáječů n. Je zřejmé, že při n = 2 při poruše jednoho 

napáječe je přídané zatížení   = 2. Při vyšším počtu napáječů přídané zatížení 

postupně klesá a od hodnoty n = 5 zůstává přibližně stejné. 

 

 

Obrázek 11 Rozložení transformačních sítí na počtu ok mT [3] 
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Optimalizačními výpočty byl stanoven optimální provoz mřížové sítě pro počet 

napáječů vn n = 4 při počtu napájených ok        Pro tyto případy je činitel 

přídavného zatížení    = 1,35. 

Uvažujeme-li činitel přetížení transformátorů při poruše   = 1,2 můžeme 

stanovit využití transformátorů v době špičky 

      
  

  
 

    

    
              [3] 

U mřížové sítě je tedy skoro 100% využití transformátorů. U praktické mřížové 

sítě bývá využití transformátorů 85 - 90%, což je stále značně vyšší, než u sítí 

paprskových (45 -  65%). 

 

3.6.  Určení průřezu kabelu mřížové sítě nn 

Základní předpoklady optimalizačního výpočtu sítě nn  

- mřížová síť je pravidelná čtvercová 

- měrná hustota zatížení je konstantní na celé uvažované ploše 

- použité transformátory mají stejné výkony a jsou umístěny v uzlech sítě 

- pro celou síť nn bude použit jeden průřez kabelu 

Návrh průřezu dle úbytku napětí 

Dle zkušeností u nás i v cizině jsou na městské sítě přísnější požadavky a proto 

se obvykle uvažuje maximální úbytek napětí 2 – 5%. 

Maximální zatížení sítě nn 

    
  

        
                [3] 

Kde    - soudobost vývodů nn 
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     - činitel současnosti mezi napáječi vn 

     - činitel současnosti mezi vývody nn  

     - měrné plošné zatížení 

 

Dále lze stanovit zatížení na 1 m délky vodiče  

  
   

  
  

    

  
                    [3] 

  – vzdálenost ulic  

Kde celková délka kabelů kladených po obou stranách ulice a na ploše 1 km
2
 

   
     

 
                [3] 

Sdružený úbytek napětí po zjednodušení a úpravách 

    
 

 
 

 

     
                [3] 

                    [3] 

 

Kde    - měrná vodivost vodiče 

    - průřez vodiče 

     - činitel  
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3.7.  Návrh průřezu dle dovoleného proudového zatížení 

V převážné většině případů je určující hledisko pro návrh průřezu dovolené 

proudové zatížení. Při stanovení proudové zatížitelnosti je nutno respektovat některé 

činitele zvyšující či snižující jmenovitou hodnotu. Je to např. vliv teploty (uložení 

v zemi), vliv sousedních kabelů, proměnlivé zatížení, atp.  

Maximální proud, respektující poruchové stavy, lze určit 

    
          

   √        
          [3] 

 

Kde    - maximální délka vedení 

     - činitel přídavného zatížení 

 

Pro tento proud lze určit průřez vodiče, nejlépe s využitím aproximační rovnice  

      
 
             

Kde   - konstanta pro kabely nn 

3.8.  Návrh primární sítě vn 

Délka kabelů sítě vn závisí na počtu připojených transformačních stanic.     Při 

rozboru byla hledána závislost délky vodičů vn na počtu ok    nebo na počtu 

napáječů     Pro pravděpodobný počet 20 transformačních stanic na 1     lze 

stanovit délku napáječů L. 

                             

 Kde   - vzdálenost  transformačních stanic 
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     - počet napaječů 

Uvážíme-li, že napájecí uzly nebývají ideálně uprostřed, dále prodloužení délky 

pro terénní překážky, ztráty kabelů pro jejich zahušťování, lze odhadnout prodloužení 

asi o 35%, takže celková délka kabelů vn bude 

                             [3] 

Vzdálenost transformačních stanic t závisí na vzdálenosti ulic a na počtu ok. 

Jejich závislost lze vyjádřit [1] 

    √       

IV. Kontrola navržených vodičů 

Jakmile navrhujeme vodič s konkrétním průřezem, musíme přistoupit k jeho 

kontrole na účinky zkratových proudů, dále na úbytek napětí a v neposlední řadě  

musíme provést kontrolu minimálního průřezu. Všechny tyto kontroly provádíme za 

účelem zjištění, zda námi navrhovaný vodič vyhoví všem podmínkám, které na něho 

mohou a budou působit během jeho provozu. Mimo zmíněné kontroly, které 

podrobněji popíšeme dále, provádíme též zhodnocení, zda neumístit namísto námi 

navrženého a zkontrolovaného vodiče takový vodič, který se bude vyznačovat nižšími 

ztrátami. Touto kontrolou se rozumí takový kontrolní postup, kdy se snažíme nalézt 

nejoptimálnější řešení, tak aby byly v rovnováze celkové prvotní investiční náklady při 

výstavbě vedení a provozní náklady během životnosti vedení.[6] 

Zkratový proud se vyznačuje několika charakteristickými hodnotami, které 

využíváme ke konkrétním kontrolám. Mezi tyto hodnoty patří nárazový (dynamický) 

zkratový proud   ,který se využívá pro kontrolu na dynamické účinky zkratového 

proudu, dále rázový zkratový proud   
   a třetí hodnotou je ekvivalentní oteplovací 

(termický) zkratový proud        používající se pro kontrolu na tepelné účinky 

zkratového proudu.   
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4.1.  Kontrola zkratového  proudu 

Veškeré výpočty vycházejí ze znalosti tzv. rázového zkratového proudu   
  , 

který je efektivní hodnotou zkratového proudu v jeho počátku. Abychom vypočetli 

hodnotu rázového zkratového proudu, musíme znát velikost zkratové impedance 

v místě zkratu, kterou spočítáme podle vztahu: 

   √  
    

 
  [3] 

Následně spočítáme námi hledaný rázový zkratový proud   
   dle vztahu: 

  
   

    

√    
      [3] 

Kde    - je napěťový součinitel respektující nejvyšší dovolené napětí sítě  

     - je fázové napětí 

 

4.2.  Kontrola na tepelné účinky zkratového proudu 

Vodič, kterým prochází elektrický proud, se přirozeně zahřívá. Vzniklé teplo 

jsou Joulovy ztráty a jsou přímo úměrné součinu odporu R a kvadrátu proudu I, který 

vodičem protéká. Snahou je navrhnout takový vodič, u kterého nebude docházet 

k nadměrnému zahřívání nebo se bude teplota držet v patřičných mezích. Přehřívání 

vodiče extrémně zatěžuje izolaci a tím značně zkracuje její životnost. Rozsah teplotní 

použitelnosti vodiče určuje materiál izolace a způsob uložení, neboť záleží, jakým 

způsobem dochází k předání vzniklého tepla ve vodiči do okolního prostředí. 

Za tímto účelem byl zaveden tzv. ekvivalentní oteplovací (termický) proud 

       Jedná se o efektivní hodnotu proudu konstantní amplitudy, který za jmenovitou 

dobu trvání zkratu     Vyvine stejné tepelné účinky jako skutečný průběh zkratového 

proudu za stejnou dobu. Ekvivalentní oteplovací proud        se mimo kontrolu na 
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tepelné účinky zkratového proudu také využívá pro výpočet minimální hodnoty 

průřezu vodiče     . 

Pro výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu       použijeme vztah: 

         
  √        [3] 

Kde    - je součinitel respektující časově závislý tepelný účinek stejnosměrné  

  složky zkratového proudu 

    - je součinitel respektující časově závislý tepelný účinek střídavé složky 

  zkratového proudu   

Dále vypočteme minimální hodnotu průřezu vodiče podle vztahu: 

     
      √   

 
        [3] 

Kde     -  je jmenovitá doba trvání zkratu  

    - je koeficient respektující teplotu jádra vodiče před a po zkratu 

 

Získané výsledky proudů a průřezu porovnáme hodnotami, které uvádí výrobce 

u námi navrženého vodiče, a vyhodnotíme, zda vyhovuje, či nikoliv. V případě 

nevyhovění je nutné vodič vyměnit za jiný, který bude splňovat všechny požadované 

parametry. 
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V. Praktický návrh elektrické, městské sítě 

5.1.  Zadání 

Navrhnul jsem městskou mřížovou síť v plně obydlené oblasti s rozlohou 4 

km
2
. Mám zadané tyto hodnoty: 

   = 2 MW.km
-2 

a = 200 m 

Návrh vychází z předpokladu, že síť je pravidelně čtvercová, daná oblast je 

pouze obydlená a žádný velkoodběr zde není uvážen. Dále uvažujeme, že síť je 

rovnoměrně zatížená. 

5.2.  Postup řešení 

Vypočetl jsem velikost hospodárné transformační jednotky. 

      

 

           
 

 =415 (kVA) 

k je konstana respektujicí počet vývodu ze stanice  

vzdálenost ulic a = 200m  

pro náš případ k = 33 

Rozhodl jsem se pro transformátor 400kVA 22/0,4 kV SIEMENS TUNORMA 

Dále určím počet transformátorů na 1     

   
     

               
 

         

                    
                       

Výpočtem mi vyšlo šest transformátorů na km
2
. Na 4     připadne 24 transformátorů, 

vzhledem k budoucímu, rostoucímu zatížení jsem přidal jeden transformátor navíc.  
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Spočítáme průřez kabelu 

     
 

 
             

 

 
                       

Výpočtem mi vyšlo 35 mm
2 

avšak s výhledem do budoucna a vzhledem 

k tomu, že jsou kabely uložené v zemi a jejich budoucí výměna je fyzicky i finančně 

vysoce náročná, proto volím o třídu výš 50 mm
2
.  

Určíme délku kabelu a k ní připočttu 35% prodloužení z důvodu nerovnosti a překážek 

terénu. 

   
     

   
 

     

     
                      

Délka kabelu s 35% prodloužením 

                 

Proud jednoho transformátoru 

  
 

√        
 

       

√          
      

Proud protekající 1 vývodem. 

Počet vývodů n=8 

    
 

 
 

   

 
     

Kabely ukládáme po obou stranách silnic a na křižovatkách je spojíme do uzlu 

a zároveň zajistíme výkonovými pojistkami o jmnovitém proudu       .  

 

 

 



Elektrické sítě v městech a sídlištích Marek Vavruša 2014                           Marek Vavruša                 2013 

36 

 

 

5.3.  Kontrola vodičů 

1. kontrola na dovolený úbytek napětí 

Dovolený úbytek napětí v sítích nn uvažuju        

Zatížení na 1metr délky 

  
    

  
     

        

       
          

Dovolený úbytek napětí 

   
 

 
 

 

     
       

 

 
 

   

         
                       

   činitel pro Al vodiče od 35až 150    je střední hodnota         

Kontrola na dovolený úbytek napětí vyhovuje. 

 

2. Kontrola dovolené proudové zatížení 

   činitel zvýšení respektujíci teplotu 

   činitel zvýšení respektující uložení kabelu 

                                

    
                   

          √         
  

                       

              √             
      

Kontrola na dovolené proudové zatížení vyhovuje. 
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5.4.  Návrh primární síťě VN 

Primární síť volím okružní dvousmyčkovou s možností rozpojením každé 

smyčky zhruba uprostřed stanice. Stanice VVN/VN má 2 transformátory o výkonu 

  2x10 MVA. Z toho jeden transformátor slouží jako studená rezerva v případě 

poruchy jednoho transformátoru. Stanice je umístěna na okraji města k jeho středu 

délky smyček určíme (viz. Obrázek 12). 

Délka první smyčky se započteným činitelem prodloužení je            a 

napájí 13 transformátoru 

Délka druhé smyčky se započteným činitelem prodloužení je          a 

napájí 12 transformátoru  

Určení proudu první smyčky, která je delší a napájí 13 transformátorů. 

  
 

√        
 

          

√            
       

Proud druhé smyčky bude menší průřez, však navrhuji stejný po celém vedení. 

Průřez kabelu určíme dle dovoleného proudového zatížení z tabulky. 

s=35     

22-AXEKVCEY (uložení vedle sebe v zemi) 

S 

[mm
2
] 

Id [A] 
R 

[.km
-1

] 

L 

[mH.km
-1

] 

C 

[F.km
-1

] 

35 165 0,868 0,70 0,16 

Tabulka 1 Paramentry vn kabelu 
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5.5. Výpočet zkratových poměrů v síti nn 

Při výpočtu zkratů činné složky zanedbávám. Budu uvažovat nejhorší případ zkratu. 

Zanedbávám také vedení, které by nám zkrat zmenšilo.  

Zkrat uvažuji pouze na straně nn, síť vn je provozována s izolovaným uzlem. 

 

Parametry transformátorů 110/22 kV SIEMENS 

Výko

n 

[MVA] 

Napět

í nakrátko 

[%] 

Proud 

naprázdno 

[%] 

Ztráty 

nakrátko 

[kW] 

Ztráty 

naprázdno 

[kW] 

10 9,6 3 42 13 

Tabulka 2 Parametry transformátorů 110/22 kV 

 

Volím zkratový výkon na straně 110 KV            , který je podle mého 

uvážení vyšší než zkratový proud, který může v síti nastat. Toto rozhodnutí volím 

z důvodu, že v městských nn sítích jsou zkratové poměry nejvyšší a proto je lepší 

uvážit vyšší hodnotu než tu, která by se mohla vyskytnout. 

 procentní impedanci transformátoru 110/22 KV 

        
  

   
     

    

  
        

procentní impedanci transformátoru 22/0,4 KV 
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Celková reaktance vyjádřená v procentech 

                             

Zkratový výkon na straně nn 

    
  

 
     

    

     
             

 

Počáteční rázový zkratový proud na straně nn 

   
   

  

√    

 
    

√     
          

Zkrat v uzlu mřížové sítě 

   
                     

                              

 

Pokud vznikne zkrat mimo uzel, hodnota    
   bude menší. 

Parametry transformátorů 22/0,4 kV SIEMENS TUNORMA  

Výko

n 

[kVA] 

Napět

í nakrátko 

[%] 

Proud 

naprázdno 

[%] 

Ztráty 

nakrátko 

[W] 

Ztráty 

naprázdno 

[W] 

400 4 5 6 000 930 

Tabulka 3 Parametry transformátorů 22/0,4 kV 
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5.6.  Jištění  

Hlavní transformátor 110/22KV vybavíme zemní proudovou ochranou 

s nezávislou charakteristikou a distanční ochranou. 

Transformátory vn/nn zajistím na primární straně vn pojistkami o jmenovitém 

proudu 10 A. A na straně nn pojistkami o jmenovitém proudu a na straně sekundární 

pojistkami o jmenovitém proudu 560 A. 

V pojistkových skříních na křižovatkách ulic použijeme výkonové nožové 

pojistky typu NH1 o jmenovitém proudu 80A s omezovací schopnosti 1,5 kA což je 

dostačující. 

5.7. Výpočet ztrát 

Ztráty primární sítě vn 

    
         

      √  

  
  

           
   

         

          √ 
  

  

               
  

         

Sekundární síť nn 

    
          √  

√            
      

[
 
 
 
              √ 

√ 
 
           ]

 
 
 

              

Ztráty v transformátorech 

Transformátor 110/22 kV 

Ztráty nakrátko 
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Ztráty naprázdno 

           

 

Transformátor 22/0,4 kV 

Počet 25 transformátorů 

Ztráty nakrátko 

                 

 

Ztráty naprázdno 
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Obrázek 12  ilustrační schéma mřížové sítě 

 

Celkové ztráty 

                                                

       = 298,8 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elektrické sítě v městech a sídlištích Marek Vavruša 2014                           Marek Vavruša                 2013 

43 

 

Závěr 

V této práci byla nejprve popsána historie a vývoj jednotlivých typů sítí. Potom 

byl v práci proveden rozbor jednotlivých typů sítí. Z jejich vlastností a 

charakteristických rysů vyplývá použití sítí v daném místě. Pro zajištění napájení 

menších obcí, průmyslových zařízení (jednotlivých budov nebo provozů závodu) nebo 

okrajových částí měst se využívá především síť paprsková nebo okružní. Pro napájení 

více koncentrovaných odběrů, jakými jsou centra měst nebo husté městské zástavby, 

se používá síť mřížová, na které je tato práce převážně zaměřena.  

Tato práce obsahuje praktický návrh elektrické sítě, pro osídlenou, městskou 

oblast s rozlohou 4 km
2
 a celkovým měrným plošným zatížením 8 MVA.4 km

2
. U 

které byl proveden kompletní návrh sítě, od primární sítě, která je provozována jako 

dvousmyčková okružní síť až po sekundární síť zmiňovanou mřížovou síť. Síť byla 

idealizovaná jako pravidelná čtvercová síť s rovnoměrným zatížením v celé oblasti. A 

slouží jako názorný příklad jak by se mělo postupovat při návrhu takové sítě. 

Tuto síť jsem vytvořil a navrhoval dle svého nejlepšího uvážení a vyšel jsem 

z vědomostí, které jsem získal během studia na této škole a z dostupné literatury, která 

z praktického hlediska, co se týká návrhu zauzlené sítě, je velmi omezená. Tímto bych 

rád podotknul, že mnou navržená síť byla sestavena z technického hlediska, nikoliv 

však z ekonomického, které hraje v technické praxi velmi významnou roli. 
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