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ABSTRAKT 

 Venkovní elektrické vedení musí být navrženo tak, aby odolalo řadě vlivů. Tyto vlivy 
jsou mechanické, které jsou za normálních podmínek provozu způsobeny především větrem a 
námrazou, a elektrické. Všechny části elektrického venkovního vedení musí být tedy 
navrženy a postaveny tak, aby bezpečně  odolali mechanickému a elektrickému namáhání. 
Tato bakalářská práce je věnována především elektrickým parametrům venkovního vedení, 
zatížení venkovního vedení klimatickými vlivy a také výpočtům mechanického namáhání v 
mezních stavech. Jsou zde postupně popsány vzorce a postup výpočtu zatížení vedení VN a 
VVN a také je zde podrobně popsán příklad výpočtu. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  venkovní vedení; vítr; námraza; teplota; proudová zatížitelnost; 
průhyb vodiče 
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ABSTRACT 

 Overhead line must be designed to be able to resist variety of influences. These 
influences are mechanical, which are caused by wind and rime during the normal conditions 
and electrical influences. Therefore all parts of overhead line have to be designed and built to 
withstand mechanical and electrical stress. This bachelor’s thesis is focused mainly on 
electrical parameters of overhead line, climatic stress and calculation of mechanical stress 
during limit states. There are described formulas and steps of calculation of line straining MV 
and HV and there are also described examples of calculation in detail.  

 

 

 

KEY WORDS:  Overhead line; wind; rime; temperature; current load capacity; line 
sag.   
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1 ÚVOD 
 

 Venkovní elektrická vedení jsou zařízení na přenos elektrické energie postavená nad zemí 
(s výjimkou základů a uzemnění), mimo budov a bez ochranného obložení. [15] Venkovní vedení 
tvoří základ rozvodu elektrické energie v ČR. 

 Základními prvky venkovního vedení VN nebo VVN jsou podpěrné body včetně zemních 
částí, konzoly a armatury, izolační prvky a vodiče. Součástí venkovního vedení jsou rovněž 
rozpojovací prvky, ochranná zařízení, uzemnění apod. [11] 

 Při návrhu venkovních vedení se musí respektovat řada kritérií, tak aby vedení bezpečně 
odolalo mechanickým a elektrickým namáháním. Jelikož je výstavba a údržba vedení finančně 
velice náročná, musí se projekt navrhnout tak, aby bylo venkovní vedení bezpečné a spolehlivé, 
ale také ekonomicky výhodné. Přitom ekonomicky rozhodující částí venkovního vedení jsou 
vodiče a zemní lana, které taky zároveň představují funkčně nejdůležitější prvek. 

 Volba vodičů a zemních lan určuje kromě výše nákladů také konstrukci stožáru a 
především bezpečnost provozu celého vedení. Požadavky na vodiče jsou různé a velmi 
protichůdné. V zásadě ale takové, aby co nejlépe odolaly povětrnostním a chemickým vlivům: [1] 

 

 malá měrná hmotnost vodičů kvůli dopravě a montáži, ale velká, aby nebyly příliš 
vychylovány větrem 

 malý průměr vodičů omezující účinky větru 
 velká mechanická pevnost 
 odolnost proti chemickým vlivům a změnám teploty 
 odolnost proti chvění 
 nízká cena 

 

  

 

2 CÍLE ÚLOHY 
 

Cílem práce je seznámit se s postupy při stanovení odporu a proudové zatížitelnosti vodičů 
venkovního elektrického vedení. Dále pak seznámit se s postupy při výpočtu mechanického 
zatížení vodičů venkovního vedení v souladu s normami ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423. 
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3 ELEKTRICKÉ PARAMETRY VENKOVNÍCH VEDENÍ 
 

 U venkovních vedení se nejčastěji používají holé (neizolované) vodiče z drátů nebo lan. 
Dráty se používají do napěťové hladiny 1 kV a do průřezu 25 mm2. Skoro výlučně se používají 
lana. Lana mohou být buď jednoduchá (Al, Cu, Fe) nebo kombinovaná, která mají nosnou část 
(jádro) a elektrovodnou část (plášť).  Nejčastěji se používají kombinovaná lana AlFe, z nichž 
tvoří nosnou část železo a proudovodnou část tvoří hliník. [2] 

 Zavedením lan AlFe nastal rychlý vývoj používání hliníku na elektrické vedení, protože 
spojují dobrou vodivost hliníku s velkou pevností oceli. Kombinovaná lana AlFe jsou pevnější 
než lana CuFe, u kterých tvoří proudovodnou část měď. Při použití kombinovaných lan, které 
jsou na bázi hliníku mohou být při dané výšce stožárů větší rozpětí než u lan, kde tvoří 
proudovodnou část měď. To má za následek, že potřebujeme méně izolátorů, stožárů a 
postihnutých je méně pozemků. Velký průměr lan AlFe pro VVN zabraňuje koróně, což je 
samostatný doutnavý výboj, vznikající na silně zakřivených elektrodách (vodičích) při překročení 
počátečního napětí. Koróna se projevuje slyšitelným praskáním a také viditelným výbojem. [8] 

 

 

Obrázek 3-1 -  Lana AlFe [2] 

 

 Přenos elektrické energie rozvodnými zařízeními se všeobecně uskutečňuje třemi 
odlišnými obvody. Proudový obvod tvoří vodiče. Druhé dva jsou magnetický a dielektrický 
obvod a vytváří prostředí okolo vodiče. Z teoretické elektrotechniky známe, že vzájemné vazby 
mezi těmito obvody vyjadřují Maxwellovy diferenciální rovnice. [2] 

 

 Elektrické parametry v těchto systémech jsou ve všeobecnosti závislé od dvou tzv. 
souřadnicových vektorů: 

a) podélné impedance   LjXRZ 


     (3.1) 

b) příčné admitance   jBGY 


     (3.2) 

kde: R - ohmický odpor (rezistance)   (Ω.km-1)   

  XL - induktivní reaktance LX L     (Ω.km-1)  (3.3) 
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 G - svod (konduktance)  
R

G
1

    (S.km-1)  (3.4) 

 B - kapacitní vodivost (susceptance) C
X

B  
C

1
 (S.km-1)  (3.5) 

 

Zpravidla se tyto parametry určují na jednotku délky vedení. 

 

Pro proudové zatížení vodičů je také rozhodující nejvyšší návrhová teplota fázových vodičů 
a pro kontrolu nejkratších vzdáleností musí být také uvedena v projektové dokumentaci. Při 
návrhu nejvyšší návrhové teploty vodičů se musí uvažovat také s možným rozvojem využití 
vedení alespoň v průběhu návrhové doby života venkovního vedení. U těch vedení, kde je průřez 
fázových vodičů dán především tepelnými hledisky, to znamená nejvyšším přenášeným proudem, 
se  proto nedoporučuje volit nejvyšší návrhovou teplotu vodičů menší než 70°C. 

Jako alternativa se může připustit, aby místo nejvyšší návrhové teploty vodičů byl v 
projektové specifikaci uveden nejvyšší fázový proud v letním období a popřípadě také nejvyšší 
fázový proud v jiném období než letním spolu s požadovanými podmínkami výpočtu teploty 
vodiče. Nejvyšší návrhová teplota vodičů musí být uvedena v projektové dokumentaci. 

Při stanovení nejvyšší návrhové teploty se nejčastěji uvažují tyto podmínky: [4] 

 teplota okolí +35°C; 

 proud ve fázi nebo v dílčím vodiči svazku, odpovídající nejvyššímu zatížení v letním 
období; 

 rychlost větru 0,5 m/s pod úhlem náběhu 45°na vodič; 

 součinitel absorbce 0,5; 

 součinitel emisivity 0,5; 

 globální intenzita slunečního záření 1000 W/m2.  

 

V projektové specifikaci může být také stanovena nejvyšší krátkodobá teplota vodičů nebo 
nejvyšší krátkodobé zvláštní zatížení, které je nad běžnou úroveň. To se uplatňuje například při 
poruše na jiném místě sítě. Vnější a vnitřní vzdálenosti mezi systémy musejí být ovšem dodrženy 
i za těchto podmínek, pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak. 

Jak je již uvedeno výše, nejvyšší návrhová teplota se nedoporučuje volit menší než 70°C, 
tato teplota ale zároveň při normálním zatížení nesmí být vyšší než 80°C. Projektová specifikace 
může předepisovat nejvyšší krátkodobou teplotu vodičů na bázi hliníku při zvláštním zatížení 
vedení nad běžnou úroveň. Tato teplota ovšem nesmí přesahovat úroveň +150°C, přičemž je 
nutné brát v úvahu údaje výrobce vodiče ohledně zhoršování mechanických vlastností vodiče při 
provozu za zvýšených teplot. Nejvyšší teplota vodičů které jsou na bázi hliníku při poruše sítě 
(při zkratu) je 200°C.V projektové dokumentaci může být předepsaná nižší teplota, nebo mohou 
být v projektové specifikaci předepsány další požadavky. Při výpočtu teploty vodiče při 
stanovené poruše sítě se jako výchozí teplota vodiče považuje +40°C, není-li v projektové 
dokumentaci stanoveno jinak. [4] 
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3.1 Stanovení odporu vodičů venkovního vedení 
 

 Rezistance, nebo-li činný odpor tvoří reálnou složku podélné impedance venkovního 
vedení. Činný odpor vedení určíme při střídavém proudu pomocí vztahu pro odpor při 
jednosměrném proudu: 

S

l
R  00    (Ω; Ω.m, m, m2)      (3.6) 

 

 Na rezistanci venkovních vedení má vliv několik faktorů: 

 

 prodloužení vodičů vlivem průhybu, 
 prodloužení lan kroucení dílčích vodičů, 
 odchylka skutečného průřezu od jmenovitého, 
 materiál vodičů a jeho čistota, 
 teplota vodiče, 
 skinefekt ( vyskytuje se při střídavém proudu vyšších frekvencí). [2] 
 

 Materiál je daný rezistivitou ρ0 (měrný elektrický odpor, nebo také specifický elektrický 
odpor). Je to fyzikální veličina vyjadřující elektrický odpor vodiče jednotové délky (1 m) a 
jednotkového obsahu průřezu (1 m2). Rezistivita ρ0 se dá také vyjádřit jako převrácená hodnota 
konduktivity, která se značí jako σ. Základní jednotkou rezistivity je Ω.m2.m-1, což můžeme po 
vykrácení vyjádřit jako  Ω.m. [3] 

 Teplota se respektuje pomocí činitele kϑ, který se vypočítá pomocí vztahu: 

 

2
00 )()(1  k        (3.7) 

kde: α, β - teplotní součinitele odporu  (°C-1)  

    ϑ - uvažovaná teplota (°C)  

Pro vodiče Cu, Al a AlFe při oteplení do 100 °C, a pro vodiče Fe při oteplení do 50 °C,  

můžeme výraz 2
0 )(*   z rovnice (3.7) zanedbat. 

 Zvýšení odporu venkovního vedení může nastat také důsledkem skinefektu, což je 
nerovnoměrné rozložení proudu v průřezu vodiče při průchodu střídavým proudem vyšších 
frekvencí.  

 Při svém provozu jsou venkovní vedení vystavena povětrnostním vlivům a změnám. Proto 
se návrh venkovního vedení řídí především výpočty mechanického namáhání v závěsných 
vodičích. Narozdíl od izolovaných vodičů nebo kabelů je velikost průřezu vodiče venkovního 
vedení dána především jeho mechanickou pevností (u izolovaných vodičů je velikost průřezu 
dána otázkou velikosti proudového zatížení ). Výsledkem dimenzování venkovního vedení je pak 
kontrola maximálního průhybu vodiče z důvodů bezpečných vzdáleností a kontrola namáhání ve 
vodiči vzhledem k jeho únosnosti. [1] 
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4 ZATÍŽENÍ VEDENÍ 
 Jako stálé zatížení působí vlastní tíha vodiče v jeho závěsném bodu jako svislá složka tahu 

vodiče v závěsném bodu při teplotě a klimatických zatíženích, která odpovídají uvažovanému 
zatěžovacímu stavu. Při výpočtu svislého zatížení v závěsném bodu vodiče vlastní tíhou vodiče je 
třeba vzít v úvahu rozdíl v úrovni závěsných bodů vodiče na obou koncích uvažovaného rozpětí. 
[4]  

 

4.1 Zatížení větrem 

4.1.1 Referenční rychlost větru vR    

 Referenční rychlost větru vR (je to rychlost větru nad zemí ve výšce 10 m nad zemí v 
příslušném místě) se vypočte podle vztahu: [1] 

  mean
0

TR

10
ln v

z
kv          (4.1) 

kde vmean - viz kapitola 4.1.2 

  kT je součinitel terénu   

  z0 je třecí výška 

 

Tabulka 4-1 - Součinitel kT a třecí výška z0 pro jednotlivé kategorie terénu [6] 

Kategorie 
terénu 

Charakteristika terénu kT z0 

I. 
Rovná krajina bez 

překážek, velké vodní plochy 
0,17 0,01 

II. 
Zemědělské plochy s 

rozptýlenou zástavbou a porosty
0,19 0,05 

III. 
Předměstské a průmyslové 

plochy a trvale zalesnéná území
0,22 0,3 

IV. 
Městské oblasti s plochou 

alespoň 15% pokrytou objekty s 
průměrnou výškou > 15 m 

0,24 1 

V. Hornatý a více členitý terén
Nutno hodnotit 

individuálně 

Pro území ČR se doporučuje užívat kategorie terénu II. a III. 

 

 Hodnota rychlosti větru vh ve větších výškách než 10 m nad zemí se určí pomocí 
logaritmického vztahu (referenční rychlost vR se přepočítá): [6] 

 

R
0

Th ln v
z

h
kv   [ms-1]        (4.2) 
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4.1.2 Střední rychlost větru vmean 
 

 Při stanovení zatížení větrem se ve shodě s ENV 1991-2-4 vychází ze střední rychlosti 
větru. Území České republiky je podle ČSN P ENV 1991-2-4 rozděleno do dvou větrových 
oblastí, pro které jsou definovány různé základní referenční rychlosti větru vmean,0. Hranice 
větrových oblastí jsou znázorněny v Mapě větrových oblastí na území ČR v měřítku 1 : 1000000. 
[4]   

 

 Střední 10-minutová rychlost větru vmean v m/s ve výšce 10 m nad zemí v relativně 
otevřeném terénu se vypočte ze vztahu 

 

mean,0ALTmean vcv           (4.3) 

kde 

vmean,0  je základní referenční rychlost větru v m/s podle tabulky 1. 

cALT  je součinitel nadmořské výšky podle tabulky 1.  [4]   

 

Tabulka 4-2  - Základní referenční rychlosti větru Vmean,0 a součinitele nadmořské výšky cALT 

Větrová 
oblast 

Základní 
referenční rychlost 
větru vmean,0 (m/s) 

Nadmořská 
výška H (m) 

Součinitel 
nadmořské výšky 

cALT 

H ≤ 700 1 
1 24 

700 < H ≤ 1300 1,25 

H ≤ 700 1 

700 < H ≤ 1300 1,16 2 26 

H > 1300 1,27 

 Tento postup výpočtu střední rychlosti větru vmean se uplatňuje jak pro vedení VN, tak pro 
vedení VVN. 

 

4.1.3 Dynamický tlak větru qh ve výšce h  

 Dynamický tlak větru je vypočtený pro výšku vodiče nad zemí h, která se rovná výšce 
závěsného bodu. Stanoví se podle vztahu: [6] 

 

2
h2

1
h vq     [Pa]        (4.4) 
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kde 

 

 ρ je hustota vzduchu 1,25 kg/m3 nezávisle na teplotě a nadmořské výšce a také 
nezávisle na atmosférickém tlaku vzduchu. 

 vh je rychlost větru v m/s ve výšce h nad zemí [ms-1]. 

 

4.1.4 Výpočet sil působících na vodiče venkovního vedení VN podle normy 
ČSN EN 50423-3 

 

4.1.4.1 Síly větru na složky venkovního vedení  

 

 Pří projekci venkovního vedení VN a VVN podle norem ČSN EN 50341 a 50423 se 
postupy při výpočtech působení větru na složky venkovního vedení liší. V této kapitole se 
dozvíme nejzásadnější rozdíly postupu. 

 

Síla větru na vodič, působící na podpěrný bod v závěsném bodu:  

 Síla větru na vodič v jednom rozpětí QWc se vypočte podle vztahu [5] 

 

  2
ccqhWc sin LdCGGqQ       (4.5) 

kde 

  qh je dynamický tlak větru (viz 4.1.3) 

  Gq je poryvový součinitel, přičemž se za výšku závěsného vodiče uvažuje  
   výška závěsného bodu nad zemí. Pro výšky do 20-ti m lze použít hodnoty 
   stanovené pro výšku 10 m. Poryvový součinitel ve výšce h se vypočítá ze 
   vztahu: [1] 

 

  

0

q

ln

28,2
1

z

h
G          (4.6) 

 

  Gc je dynamický součinitel pro vodiče, závisející na délce rozpětí, nazývaný  
   též "součinitel rozpětí". 

 

  L je délka příslušného rozpětí v metrech 

 

  Cc je součinitel aerodynamického odporu vodiče  
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  β je úhel mezi směrem větru a podélnou osou vodiče [5]   

 Na každý podpěrný bod, který ohraničuje rozpětí, působí polovina této síly. Přičemž směr 
této síly je vodorovný a kolmý na rozpětí.  

 Při výpočtu síly větru na vodič se v závislosti na průměru vodiče d uvažují následující 
hodnoty součinitele aerodynamického odporu vodiče Cc  podle tabulky 4.3. [5]   

 

Tabulka 4-3 - Součinitele aerodynamického odporu vodičů 

průměr vodiče d 
Součinitel 

aerodynamického odporu 
Cc 

d ≥ 16 mm 1 

12,5 mm ≤ d < 16 mm  1,1 

d < 12,5 mm 1,2 

 

Pro omrzlé vodiče se Cc mění na Ccl a jeho hodnota se rovná 1,1. [6] 

  

4.1.5 Výpočet sil působících na vodiče venkovního vedení VVN podle normy 
ČSN EN 50341-3 

 Jak je již uvedeno výše, venkovní vedení VN a VVN se v mnoha výpočtech shodují. 
Vedení VVN má však přísnější kritéria a jeho výpočet je rozsáhlejší. 

 

4.1.5.1 Výpočet působení síly větru na vodič, působící v závěsném bodu 
izolátorového závěsu: 

 Pokud se počítá síla větru na podpěrný bod v přímé trase, a tato síla pochází od každého 
dílčího vodiče z obou sousedních rozpětí, tak se podle vztahu 4.7 musí počítat s hodnotami 
dynamického tlaku větru qh a poryvového součinitele Gq, které jsou vypočteny pro výšku h 
působiště tlaku větru na vodič. Tato výška se stanoví pro vodič v rozsahu polovin obou rozpětí, 
přiléhajících k podpěrnému bodu. 

Síla větru na vodič v jednom rozpětí QWc se potom vypočte ze vztahu : [4] 

 2
ccqhWc cosLdCGGqQ        (4.7) 

kde 

qh   je dynamický tlak větru (viz. 4.1.3) 

Gq  poryvový součinitel pro vodiče podle kapitoly 4.1.4.1. 

Gc  dynamický součinitel pro vodiče, závisející na délce rozpětí 

L  délka příslušného individuálního rozpětí v metrech, používá se při výpočtu příčné 
  síly na vodič. Tato síla působí v závěsném bodu izolátorového závěsu na   
  individuální podpěrný bod. 

Cc  součinitel aerodynamického odporu vodiče 
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Ω  úhel náběhu pro uvažovaný směr větru a rozpětí (viz. obrázek 4-1.) 

  

 Na každý podpěrný bod, který ohraničuje rozpětí, působí polovina síly QWc. Směr této síly 
je kolmý a vodorovný na rozpětí. 

Obrázek 4-1 -  Síla větru působící na vodič, přenášená na podpěrný bod v přímé trase [4] 

 

Součinitel aerodynamického odporu vodičů:  

 Při určování aerodynamického součinitele odporu vodičů, není žádný rozdíl mezi vedením 
VN a vedením VVN. Hodnoty tohoto součinitele jsou již popsány v kapitole 4.1.4 v tabulce 4.3. 

 

4.1.5.2 Výška vodičů nad zemí: 

 Při přiměřeně rovném terénu lze za výšku vodiče h považovat střední výšku závěsných 
bodů, na obou podpěrných bodech, které ohraničují rozpětí, mínus 2/3 průhybu vodiče v tomto 
rozpětí a při teplotě -5 °C (neuvažuje se přídavné zatížení vodiče - vítr, námraza). Je-li tomu ale 
jinak, za výšku vodiče h nad zemí v určitém rozpětí se považuje výška těžiště vodiče nad zemí. 
Pokud je výška h < 10 m, potom bereme h = 10 m. [4] 

 Při výpočtech zatížení vodičů námrazou, nebo výpočtu tahu vodičů v kotevním úseku se 
používá výška hc, což je střední výška všech vodičů systému v daném rozpětí.  
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,3/)( 3_2_1_c hhhh          (4.8)  

kde h_1, h_2, h_3 jsou výšky jednotlivých vodičů systému v daném rozpětí.   

  

 Střední výška hc_mean všech vodičů v kotevním úseku se vypočte jako vážený aritmetický 
průměr středních výšek vodičů systému hc_i ve všech rozpětích kotevního úseku podle vzorce: [4]
  

 

  _i_ic_ic_mean /)( LLhh         (4.9) 

kde hc_i jsou střední výšky vodičů systému v jednotlivých rozpětích a L_i jsou délky 
jednotlivých rozpětí i v kotevním úseku. 

   

 

Obrázek 4-2 - Síla větru působící na vodič, přenášená na rohový podpěrný bod. [4] 

 

4.1.5.3 Jednotkové zatížení vodiče větrem: 

 Pokud se při výpočtu tahu vodičů používá jednotkové zatížení větrem a střední výška 
vodičů hC_mean (viz. kapitola 4.1.5.2 Výška vodičů nad zemí), potom se vypočte střední zatížení 
vodičů větrem na jednotku délky qWc (N/m) ze vztahu [4] 

 

 2
ccqhWc cosdCGGqq         (4.10) 

kde 
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qh, Gq, Cc, Ω viz. 4.1.5.1 - Výpočet sil působících na vodič. 

Gc   je dynamický součinitel, závisející na délce rozpětí (součinitel rozpětí). 

   Součinitel Gc pro jednotlivé kategorie terénu: 

GcI = 1,3 - 0,073.ln a - I. kategorie terénu 

GcII = 1,3 - 0,082. ln a - II. kategorie terénu 

GcIII = 1,3 - 0,098. ln a - III. kategorie terénu 

GcIV = 1,3 - 0,110. ln a - IV. kategorie terénu [1] 

 

 Přetížení vodiče větrem lze také vyjádřit poměrnou hodnotou. U zatížení větrem ovšem 
musí být respektován rozdíl ve směrech působení jednotlivých zatížení. 

Pro jeden vodič pak platí: 

 
1

2
Wc

2
1 )()(

g

qg
z


          (4.11) 

Pro vodič, který je ve svazku platí: 

 
1

2

Wci
2

1 )(

gn

qgn

z
i
















        (4.12) 

 

kde g1 je tíha 1 m samotného vodiče [N.m-1],  ¨ 

 qWc je přídavné zatížení vodiče větrem - vodorovná síla [N.m-1],  

 n je počet vodičů ve svazku. [1] 

4.2 Zatížení námrazou 
 

 Zatížení námrazou na vedení vzniká z klimatických podmínek, kdy se na venkovním 
vedení tvoří námraza  z oblačnosti ve formě lehké nebo těžké jinovatky, nebo srážkové námrazy 
ve formě mrznoucího deště. Námraza na vedení může vznikat také usazováním mokrého či 
suchého sněhu. Přičemž pro stanovení zatížení námrazou na složkách vedení se bere v úvahu 
pouze námraza z oblačnosti ve formě jinovatky o hustotě ρI = 500 kg/m3.     

 Výpočty zatížení námrazou vychází z tzv. referenčního zatížení námrazou IR, což je 
zatížení námrazou s dobou návratu T = 50 let na jednotku délky vodiče v ( N/m ) ve výšce h = 10 
m nad zemí. Pro výpočty referenčního zatížení námrazou je území ČR rozděleno na námrazové 
oblasti na území ČR, které jsou znázorněny v Mapě námrazových oblastí  v měřítku 1 : 1 000 
000. 

 V projektové specifikaci musí být určeno pro účely návrhu zařazení trasy vedení nebo 
jejích částí do příslušných námrazových oblastí s přihlédnutím k výše uvedené v mapě 
námrazových oblastí, požadavkům zákazníka a dlouhodobým zkušenostem provozovatele vedení. 
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 Jestliže není v projektové specifikaci uvedeno jinak, zatížení námrazou na podpěrných 
bodech se neberou v úvahu. S námrazou na izolátorových závěsech se počítá pouze při výpočtu 
svislých zatížení. [4] 

 Námraza způsobuje velké zatížení vodičů venkovního vedení. Zvyšuje namáhání ve 
vodičích a tím může způsobit jejich přetížení, ohnutí, nebo dokonce zlomení stožárů. Proto je 
vhodné námrazu z vedení v co nejkratší době odstranit. To se praktikuje dvěma možnostmi. První 
z nich je sklepávání námrazku izolačními tyčemi, což se praktikuje především ve venkovních 
rozvodnách. Druhá možnost odstranění námrazy z vedení je vyhřívání vodičů proudem. 
Vyhřívání vodičů proudem spočívá v průchodu takové velikosti proudu vodičem, aby ztráty na 
činném odporu rozpustili alespoň část námrazku a zbylá část potom spadne. Při tomto způsobu 
odstraňování námrazku se také musí kontrolovat teplota vodiče, aby nedošlo ke zmenšení 
mechanické pevnosti vodiče kvůli nadměrnému oteplení. [1]   

  následující tabulce jsou uvedena Referenční zatížení námrazou IR (N/m) na jednotku 
délky vodiče, který má průměr d (mm) a je ve výšce nad zemí h = 10 m. 

 

Tabulka 4-4  - Referenční zatížení námrazou IR (N/m) [4] 

 

 

4.2.1 Charakteristické zatížení námrazou 

 Charakteristické zatížení námrazou na jednotku délky vodiče IK (N/m) ve výšce h nad 
zemí se vypočítá podle vzorce: [4] 

 

RhK IKI             (4.13) 

kde 

IR je referenční zatížení námrazou na jednotku délky vodiče o průměru d v příslušné 
 námrazové oblasti podle tabulky 4-4. 

Kh je součinitel výšky pro zatížení námrazou. 
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 Přitom pro vedení s napěťovou hladinou nad 45 kV podle normy ČSN EN 50341 
platí: 

 

 
13,0

h 10








h
K   pro námrazové oblasti N0 až N3    (4.14) 

 

 
25,0

h 10








h
K   pro námrazové oblasti N5 až H18 a NK   (4.15) 

 

 kde h (m) je výška vodiče nad zemí ( viz. 4.1.5.2), přičemž se počítá s průhybem vodiče 
při teplotě -5°C bez námrazy. 

 

 Pro vedení s napěťovou hladinou od 1 kV do 45 kV včetně podle normy ČSN EN 
50423 platí: [6] 

 KH = 1,00 v námrazových oblastech N0 až NK, pokud je výška závěsného bodu menší než 
20 m. KH = 1,09 v námrazových oblastech N0 až N3 a to pro výsku závěsného bodu od 20 do 30 
m. KH = 1,19 v námrazových oblastech N5 až NK pro výšku závěsného bodu přesahující 20 m a 
nepřesahující 30 m. 

 

4.2.2 Návrhové zatížení námrazou 

  Návrhové zatížení námrazou na jednotku délky vodiče ve výšce h nad zemí se určí ze 
vztahu 

 

IKd  II   (N/m)         (4.16) 

 

kde ɣI je koeficient pravděpodobnosti znázorněný v tab. 4-5. 

 

Tabulka 4-5  - Koeficienty pravděpodobnosti zatěžovacích stavů.[1] 

Úroveň spolehlivosti 
Tíha 

1 2 3 Zatěžřovací stav 
ɣG ɣW ɣI ɣW ɣI ɣW ɣI 

Extrémní vítr (-5°C) 1,00 1,00   1,20   1,40   
Minimální telota 1,20 -30°C -35°C -40°C 

Rovnoměrné zatížení 
námrazou (-5°C) 

1,00   1,00   1,25   1,50 

1,00   1,00   1,00   Kombinované zatížení 
větrem a námrazou (-

5°C) 
1,00 

ψWc = 0,25 ψWc = 0,25 ψWc = 0,25 
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4.2.3 Zatížení námrazou na vodičích 
 

 Protože hodnoty zatížení námrazou mohou být v obou přilehlých rozpětích různé, 
vypočítá se svislé zatížení námrazou, kterým působí námraza na každém dílčím vodiči na 
podpěrný bod. Toto působení námrazy se bere jako součet příspěvků z obou přilehlých rozpětí 
podle vztahu [4] 

 

W22W11I LILIQ           (4.17) 

 

kde  I1 a I2 jsou zatížení námrazou na jednotku délky vodiče (N/m). 

 LW1 a LW2 jsou příspěvky váhového rozpětí od obou přilehlých rozpětí (m). 

 

 Pro daný podpěrný bod je LW vodorovná vzdálenost z uvažovaného přilehlého rozpětí. 
Tato vzdálenost je mezi nejnižším bodem řetězovky vodiče v uvažovaném rozpětí a závěsným 
bodem vodiče na daném podpěrném bodu. Přitom LW má znaménko ( + ), je-li nejnižší bod 
řetězovky vodiče na stejné straně podpěrného bodu jako uvažované rozpětí, nebo znaménko ( - ), 
pokud je nejnižší bod řetězovky vodiče na opačné straně daného podpěrného bodu než uvažované 
rozpětí. Výraz LW1 + LW2 vyjadřující vodorovnou vzdálenost mezi nejnižšími body řetězovek 
vodičů obou sousedních rozpětí je tzv. váhové rozpětí. [4]  

 

4.3 Kombinovaná zatížení větrem a námrazou 
 

 Při výpočtu zatížení vodičů kombinovaným zatížením námrazou a větrem se jako mírná 
rychlost větru bere 50% extrémní rychlosti větru s dobou návratu 50 let. Z toho plyne hodnota 
součinitele kombinace pro zatížení vodičů větrem je ψWc = 0,25. 

 

4.3.1 Dynamický tlak větru 
 Je-li vodič zatížen kombinovaně extrémní návrhovou námrazou a mírným větrem, je 
dynamický tlak větru na omrzlé vodiče dán vztahem [4] 

 

hWchcl qq             (4.18) 

kde qh je dynamický tlak větru podle kapitoly 4.1.3 

 ψWc je součinitel kombinace.  

 Při výpočtu zatížení vodičů kombinovaným zatížením námrazou a větrem se jako mírná 
rychlost větru bere 50% extrémní rychlosti větru s dobou návratu 50 let. Z toho tedy plyne, že 
součinitel kombinace ψWc pro zatížení omrzlých vodičů větrem je roven hodnotě 0,25. 
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4.3.2 Ekvivalentní průměr D vodiče s námrazou 
 Pro kombinaci zatížení vodiče mírným větrem a extrémní návrhovou námrazou se 
ekvivalentní průměr D (m) omrzlého vodiče vypočítá ze vztahu [4] 

 

I

2 4

 



g

I
dD           (4.19) 

kde je 

d průměr vodiče. 

I zatížení námrazou na jednotku délky vodiče (N/m), přičemž se použije při výpočtu Id. 

g gravitační zrychlení g = 9,81 (m/s2) 

π Ludolfovo číslo ( 3,1416  ) 

ρI hustota námrazy ( předpokládá se ρI = 500 kg/m3 ) 

 

4.3.3 Zatížení podpěrných bodů silou větru na vodiče s námrazou u vedení 
VVN 

 

 U venkovního vedení VN a VVN jsou ve výpočtech zatížení podpěrných bodů silou větru 
rozdíly, které si následně popíšeme. 

4.3.3.1 Síla větru na omrzlý vodič, působící na podpěrný bod v závěsném bodu 
izolátorového závěsu 

 Tak jako v kapitole 4.1.5.1 se síla větru na podpěrný bod, pocházejícího od každého 
omrzlého vodiče z obou sousedních rozpětí, může vypočítat jako součet polovin sil větru , které 
působí na omrzlý vodič v každém z obou přilehlých celých rozpětí. 

 

 Síla větru působící na omrzlý vodič v jednom rozpětí QWcl se vypočítá podle vzorce [4] 

 

 2
clcqhclWcl cosLDCGGqQ        (4.20) 

kde 

qhcl        je dynamický tlak větru podle kapitoly 4.3.1, 

Gq  poryvový součinitel (viz. 4.1.4.1), 

Gc  součinitel rozpětí (viz. 4.1.5.3), 

Ccl  součinitel aerodynamického odporu omrzlého vodiče ( Ccl = 1,1 ) [6], 

D  ekvivalentní průměr omrzlého vodiče v metrech ( viz 4.3.2), 

Ω  úhel náběhu pro uvažovaný směr větru a rozpětí ( obrázek 4-1.), 

L  délka rozpětí (m). 
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4.3.3.2 Jednotkové zatížení omrzlého vodiče větrem 

 Jestliže se používají při výpočtu tahu vodičů jednotkové zatížení omrzlého vodiče větrem 
a střední výška vodiče hC_mean (viz 4.1.5.2), potom se vypočítá střední zatížení omrzlých vodičů 
větrem na jednotku délky qWcl (N/m) analogicky jako v kapitole 4.1.5.3. 

 

 2
clcqhclWcl cosDCGGqq         (4.21) 

kde 

qhcl, Gq, Ccl a Ω viz kapitola 4.1.4.1, 

Gc   je dynamický součinitel pro vodiče (součinitel rozpětí). [4] 

 

 Poměrné přetížení vodiče větrem a námrazou se pak vypočítá: [1] 

 

1

2
Wcl

2
1 )()(

g

qIg
z d 
          (4.22) 

 

4.3.4 Zatížení podpěrných bodů silou větru na vodiče s námrazou u vedení VN 
 

Síla větru na omrzlý vodič, působící na podpěrný bod v závěsném bodu: 

Tato síla v jednom rozpětí QWcl se vypočítá ze vztahu [5] 

2
lccqhclWcl sin LDCGGqQ        (4.23) 

kde 

qhcl je dynamický tlak větru podle kapitoly 4.3.1, 

Gq  je poryvový součinitel (viz. 4.1.4.1), 

Gc  součinitel rozpětí, jak je uvedeno v kapitole 4.1.5.3, 

Ccl  součinitel aerodynamického odporu omrzlého vodiče ( Ccl = 1,1 ) , 

D  ekvivalentní průměr omrzlého vodiče v metrech ( viz. 4.3.2), 

L  je délka příslušného rozpětí v metrech, 

β  je úhel mezi směrem větru a osou vodiče. 

 

 Směr síly QWcl je vodorovný a kolmý na rozpětí. Přitom působí polovina této síly na 
každý podpěrný bod ohraničující rozpětí. [5] 
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4.4 Účinky teploty 
 

 Při změnách teploty se mění dělká vodiče a tím i jeho průhyb a namáhání, ale také silové 
působení vodiče na stožáry. Z tohoto důvodu jsou velmi důležité mechanické výpočty vedení - 
maximální průhyby, namáhání v závěsných bodech, kritická teplota a kritické rozpětí. Je tedy 
zřejmé, že teplota vodiče je rozhodující. V našich podmínkách se uvažuje teplota okolí -30 až 
40°C. Maximální teplota je důležitá z hlediska výpočtů maximálního průhybu. Minimální teplota 
je naopak důležitá zejména z hlediska sil, jenž působí na izolátory (nastane maximální zkrácení 
vodičů). [1] 

 Referenční teplota je stanovena na -5°C. V projektu musí být pro každý vodič v každém 
kotevním úseku uvedena vodorovná složka mechanického napětí, nebo tahu vodiče při této 
teplotě vodiče bez zatížení větrem a námrazou. [4] 

 Vlivy teploty na změnu délky vodičů a tím i jejich namáhání se budeme zabývat až v 
kapitole 8.  

 

Tabulka   4-6 - konstrukce a vlastnosti lan AlFe [1]. 
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5 PŘÍKLAD VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VODIČŮ VEDENÍ VN 
 

 Venkovní vedení 22 kV ve větrové oblasti 2, ležící v nadmořské výšce H = 450 m. n. m., 
druhá kategorie terénu, je realizováno ocelovými svařovanými příhradovými stožáry od 
společnosti EGE s. r. o., konkrétně stožáry 18m (identifikační číslo 15720). Konzola s vodiči je 
umístěna ve výšce 15,67 m nad zemí. Stožáry jsou od sebe vzdálený 100 m ( rozpětí a = 100 m). 
Vysokonapěťový přenos energie je realizován kombinovanými lany AlFe 6 - 120 mm2. Stanovte 
přetížení pro tyto stavy počasí: 

1) -5 °C a vítr. 

2) -5 °C, námraza v oblasti N3. 

3) -5 °C, námraza v oblasti N3 a vítr. 

 

1) -5 °C a vítr. 

Určení parametrů vodiče z tabulky 4-6. 

S = 149,618 mm2, d = 16 mm, g1 = 4,408 N/m 

Určení rychlosti větru - větrová oblast 2, nadmořská výška do 700 m. n. m., II. kategorie terénu. 

smv /26mean,0  , 1ALT C  - z tab. 4-2 

19,0T k , 05,00 z  - z tab. 4-1 

 

Střední rychlost větru: 

m/s26261mean,0ALTmean  vCv  

 

Referenční rychlost větru: 

mean
0

TR

10
ln v

z
kv   platí pro vodiče ve výšce h ≤ 10 m. 

 

Naše vedení má vodiče ve výšce 15,67 m nad zemí. Proto je nutný přepočet vR na vh. 

m/s173,2626
05,0

10
ln19,0

10
ln mean

0
TR 

















 v

z
kv

 

m/s581,28173,26
05,0

67,15
ln19,0ln R

0
Th 

















 v

z

h
kv  
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Dynamický tlak větru qh ve výšce h vodiče nad zemí: 

Pa546,510581,2825,1
2

1

2

1 22
hh  vq   

 

 

Výpočet síly větru na vodič, působící na podpěrný bod v závěsném bodu: 

2
ccqhWc sin LdCGGqQ  

 

 Poryvový součinitel 396,1

05,0

67,15
ln

28,2
1

ln

28,2
1

0

q 

z

h
G  

 Vedení se nachází v II. kategoii terénu → 

 922,0100ln082,03,1ln082,03,1c  aG  

 Součinitel aerodynamického odporu vodiče Cc = 1 pro vodiče s d ≥ 16 mm (tab. 3-3) 

 

kN051,190sin100016,01922,0396,1546,510sin 22
ccqhWc  LdCGGqQ  

 

2) -5°C a námraza v oblasti N3: 

Z tabulky 3-4. zvolíme Referenční zatížení námrazou: 

 Pro oblast N3 je dI  5866,0305,18R  

 

Charakteristické zatížení námrazou na jednotku délky vodiče: 

N/m6906,27)165866,0305,18(1RhK  IKI  

 

 Kh je součinitel výšky pro zatížení námrazou, který je podle normy ČSN EN 50423 do 
napěťové hladiny 45 kV roven hodnotě 1 pokud výška závěsného bodu nepřesahuje 20 m.  

  

 

Návrhové zatížení námrazou: 

N/m6906,271352,29IKd  II  

 

 kde I  je koeficient pravděpodobnosti z tabulky 4-5. 
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3) -5°C, námraza v oblasti N3 a vítr: 

Nejprve přepočítáme dynamický tlak větru na omrzlý vodič zatížený větrem (viz. kapitola 4.3.1) 

Pa636,127546,51025,0hKWchcl  qq   

 

Ekvivalentní průměr D vodiče s námrazou: 

mm3,860863,0
50014,381,9

6906,274
016,0

4 2

I

d2 








 m
g

I
dD


 

 

Síla větru na omrzlý vodič, působící na podpěrný bod v závěsném bodu: 

kN559,190sin1000887,01,1922,0396,1636,127sin 22
clcqhclWcl  LDCGGqQ
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Obrázek  5-1 -  Ocelový svařovaný příhradový stožár 18 m od firmy EGE spol. s.r.o[7] 
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6 SROVNÁNÍ POSTUPU VÝPOČTU ZATÍŽENÍ VODIČŮ 

VEDENÍ VN A VVN 
 

Po prostudování norem ČSN EN 50423-3 a ČSN EN 50341-3 byl stanoven závěr, že postup 
při výpočtu zatížení vodičů venkovního elektrického vedení větrem a námrazou je shodný u VN i 
VVN až na to, že při výpočtu síly na vodič, působící na podpěrný bod v závěsném bodu u vedení 
VN se vypočítá jako: 

2
ccqhWc sin LdCGGqQ       (viz. rovnice 4.5) 

V tomto vztahu je použita goniometrická funkce sinus a úhel β, který znázorňuje směr větru 
vůči vodičům vedení. Nejhorší možný případ, kdy jsou vodiče a podpěrné body nejvíce 
namáhány větrem je tedy pokud úhel β dosáhne 90°. 

Opačný případ s hodnotou úhlu nastává u vedení VVN, kde se síla větru na vodič, působící v 
závěsném bodu izolátorového závěsu počítá podle vzorce: 

 2
ccqhWc cosLdCGGqQ      (viz. rovnice 4.7) 

Při tomto výpočtu je použita goniometrická funkce cosinus a úhel Ω, což je úhel náběhu pro 
uvažovaný směr větru a rozpětí. Z obrázku 4-1. je tedy patrné, že nejhorší případ namáhání 
vodičů venkovního vedení VVN větrem tedy nastává, když úhel Ω je 0°. Pokud z rovnic 4.5 nebo 
4.7 vypustíme L, což je délka příslušného individuálního rozpětí, dostaneme jednotkové zatížení 
vodiče větrem qWc, které je vyjádřeno v N/m.   

 Při kombinovaném zatížení větrem a námrazou nastává obdobný případ rozdílů ve 
výpočtech síly QWc jenž je uveden výše s tím, že dynamický tlak větru qh v rovnici 4.5 a 4.7 se 
mění na qhcl a vypočítá se jako hWchcl qq   , kde ψWc je součinitel kombinace a jeho hodnota 

činí 0,25. Dále se v rovnicích 4.5 a 4.7 mění průměr vodiče d na ekvivalentní průměr D vodiče s 
námrazou a vypočítá se podle vztahu 4.19.   

 Dále se postup při výpočtu zatížení vedení VN a VVN liší v určení charakteristického 
zatížení námrazou na jednotku délky vodiče, a to konkrétně ve výpočtu součinitele výšky pro 
zatížení námrazou KH. Tyto rozdíly jsou popsány v kapitole 4.2.1. 
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7 MECHANICKÉ VÝPOČTY VENKOVNÍHO VEDENÍ 
Mechanickým výpočtem zavěšeného vodiče se rozumí určení jeho průhybu a mechanického 

napětí ve vodiči.  

7.1 Křivka zavěšeného vodiče 
Tvar křivky zavěšeného vodiče mezi dvěma podpěrnými body je pružná řetězovka. Pro 

oblast výpočtu se v praxi počítá s nepružnou řetězovkou, resp. s parabolou, která do rozpětí 400 
m  se jen málo liší od řetězovky. [15] 

7.1.1 Princip řetězovky 
Při řetězovce se předpokládá rovnoměrné rozdělení tíhy vodiče a přídavného zatížení po 

délce vodiče. [15] 

 

 

Obrázek  7-1 - Princip řetězovky[1] 

 

7.1.1.1 Průhybová křivka jako řetězovka 

 Vychází se z mechanických podmínek rovnováhy. Těleso (v našem případě vodič) se 
nachází v klidu jestliže součet sil na něj působících je nulový a součet momentů sil vztažených k 
libovolnému bodu je taktéž nulový. [12] 

 

 
i

F 0Xi           (7.1) 

 
i

F 0Yi           (7.2) 

 
i

iM 0           (7.3) 
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Obrázek  7-2 - Průhybová křivka jako řetězovka [1] 

 Průhybová křivka se rozdělí na elementy dl, které se  zkoumají na podmínky rovnováhy. 
Tyto podmínky rovnováhy jsou znázorněny rovnicemi (7.1) až (7.3). 

 Řešíme podmínky rovnováhy a dostaneme výsledný tvar průhybové křivky řetězovky: [1] 

 

H

H coshcosh




 Zx

Zc

x
cy





   (m)      (7.4) 

kde 

FH je vodorovná složka tahu ve vodiči (N), 

σH  vodorovné namáhání ve vodiči (MPa), 

ɣ  měrná tíha vodiče ( 12   mmmN ), která se vypočítá podle vztahu: 

  
S

g1          (7.5) 

  přičemž S je matematický průřez vodiče (tab. 4-6), 

z  přetížení vodiče námrazou. Toto přetížení vypočteme podle vzorce: 

  
1

d1

g

Ig
z


          (7.6) 

Id  návrhové zatížení námrazou (N/m), 

c  parametr řetězovky (m), který se spočítá podle vztahu: 

  
ZZg

F
c








 H

1

H         (7.7) 

g1  tíha 1m vodiče (N/m). 
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7.1.2 Princip paraboly 
 Princip paraboly spočívá v tom, že se předpokládá rovnoměrné rozložení tíhy vodiče a 

přídavného zatížení po spojnici závěsných bodů (nahradí  se tíha vodiče tíhou rozpětí). [15] 

 

Obrázek  7-3 - Princip paraboly [1] 

 

7.1.2.1 Průhybová křivka jako parabola 

 Rovnici křivky lze odvodit jako u řetězovky s tím rozdílem, že se uvažuje délka x místo l 
a dx místo dl. 

 

Obrázek  7-4 - Průhybová křivka jako parabola 
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Konečný tvar rovnice průhybové křivky (vyjádřeno pomocí paraboly): [1] 

 

H

22

22 








Zx

c

x
y   (m)        (7.8) 

 

7.1.3 Mechanický výpočet pro souměrně zavěšený vodič 

 Souměrně zavěšený vodič je takový, kdy jsou závěsné body A a B ve stejné nadmořské 
výšce. Vzdálenost mezi těmito body se nazývá rozpětí a. Mechanickým výpočtem se rozumí 
stanovení geometrických rozměrů a namáhání vodiče. Pro kontrolu výšky nad zemí je potřeba 
stanovit maximální průhyb v polovině rozpětí, průhyb v libovolném bodě průhybové křivky a 
další hodnoty, které si popíšeme níže. Počítáme-li namáhání, vždy se musí stanovit namáhání v 
závěsných bodech a také jeho vodorovné a svislé složky. [1] 

 

 

Obrázek  7-5 - Souměrně zavěšený vodič 

 

kde c je parametr řetězovky; 

  a  rozpětí pole; 

  fm  maximální průhyb; 

  fx  průhyb v libovolném bodě; 

  σB  mechanické napětí ve vodiči. 
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Následující vzorce pro výpočet souměrně zavěšeného vodiče jsou převzaty z [1]: 

 

Výpočet pomocí řetězovky: 

 

Maximální průhyb:  
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2
coshm c

a
cf          (7.9) 

      

 

Průhyb ve vzdálenosti x od závěsného bodu B: 



































 












c

e
a

c

a
cf 2cosh

2
coshx         (7.10) 

Délka vodiče: 












c

a
cl

2
sinh2s           (7.11) 

 

Výpočet pomocí paraboly: 

 

Maximální průhyb:  

c

a
f




8

2

m            (7.12) 

 

Průhyb ve vzdálenosti x od závěsného bodu B: 

c

eae
f





2

)(
x           (7.13) 

 

Délka vodiče: 

2

3

s 24 c

a
al


           (7.14) 
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7.1.4 Mechanický výpočet pro nesouměrně zavěšený vodič 
 

Nesouměrně zavěšený vodič je takový, při kterém nejsou závěsné body ve stejných výškách 
a vrchol průhybové křivky neleží ve středu rozpětí. Jde o nesouměrné, dá se říci šikmé pole. Platí 

BA xx   a BA yy  . [15]  

Nesouměrný závěs lze také řešit jako závěs souměrný, musí se ovšem stanovit ideální rozpětí 
ai. Osy souřadného systému se zvolí tak, abychom mohli nesouměrný závěs řešit jako souměrný. 
Síly a namáhání se stanoví z podmínek rovnováhy v osách x, y. [12] 

 

 

Obrázek  7-6 - Nesouměrně zavěšený vodič [12] 

 

Následující vztahy a souvislosti jsou převzaty z [12]: 

 

Z obrázku 7-7. plyne: 

axx  AB ;  Bi 2 xa  ;  AB yyh  ;  
a

h
tg ´  

Převýšení závěsných bodů se potom vypočítá: 







 







 

c

xa

c

x
c

c

x

c

x
cyyh BBAB

AB coshcoshcoshcosh    (7.15) 

Rovnici (7.15) lze upravit na výsledný vztah: 

c

a
c

h

c

a

c

x

l

h















2
sinh22

sinh B

s

        (7.16) 
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Protože v rovnici (7.16) známe převýšení h, rozpětí a a také parametr řetězovky c, můžeme 
stanovit vzdálenost xA, xB a ideální rozpětí ai(viz. obrázek 7-7). 

2
sinharg

s
B

a

l

h
cx 








          (7.17) 

BA xax             (7.18) 

s
Bi sinharg22

l

h
caxa          (7.19) 

 Nyní máme umístěny osy (viz. obrázek 7-7) a můžeme stanovit potřebné hodnoty: 

 

Maximální průhyb ideálního pole: 

c
c

x
ccyf  B

Bmi cosh         (7.20) 

Určení souřadnice bodu C - xC. Platí podmínka 
c

x
y

a

h
tg C

C sinh´   

a

h
cx sinhargC            (7.21) 

Viditelný průhyb fv potom můžeme vypočítat následujícím způsobem: 

a

h
xx

c

x
c

c

x
c

a

h
xxyyf  )(coshcosh)( CB

CB
CBCBv    (7.22) 

Průhyb v libovolném bodě šikmého pole: 







 




c

x

c

a
c

c

x
c

c

x
cyyf cosh

2
coshcoshcosh iB

XBx     (7.23) 

Charakteristický průhyb: (Vzdálenost mezi vodičem a středem spojnice závěsných bodů A a B) 

2
2coshcosh

B
B

h

h

c

a
x

c

x
cf 

















 
        (7.24) 

Dále můžeme vypočítat délku nesouměrné řetězovky: 

c

x
c

c

x
cl AB

AB sinhsinh           (7.25) 

 

 Protože horizontální složka mechanického namáhání σH je v každém bodě vodiče shodná, 
mění se svislé složky namáhání σVA a σVB. Tyto svislé namáhání jsou dány měrnou tíhou 
oblouku vodiče od bodu 0 po závěsný bod A a B. 

 

zl   0AVA           (7.26) 

zl   0BVB           (7.27) 
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8 NÁVRH A KONTROLA VEDENÍ 110 KV  
 Pro kontrolu byla zvolena stejná trasa venkovního vedení 110kV jako v bakalářské prácí 

[13]. Tato trasa bude pro nejkratší vzdálenosti a mechanické namáhání zkontrolována podle nové 
normy ČSN EN 50341. Námrazová oblast pro výpočet byla zvolena N1. Dále byly zvoleny tyto 
hodnoty: větrová oblast 2, nadmořská výška do 700 m. n. m., II. kategorie terénu. 

 

 V návrhových situacích pro kontrolu nejkratších vzdáleností se podle normy PNE 33 3301 
uvažují následující teploty a stavy: [6] 

 

a) Nejvyšší návrhová teplota fázových vodičů je +40 °C. 

b) Nejnižší návrhová teplota vodičů je -30 °C. 

c) Teplota vodičů při zatížení větrem je +40 °C. 

d) Teplota vodičů při zatížení námrazou je -5 °C. 

e) Teplota vodičů při zatížení námrazou a větrem je -5 °C. 

  

 

Obrázek  8-1- profil terénu 

 

 

 

 Pro vedení budou použity taktéž kotevní stožáry typového řádu ELV, které jsou uvedeny 
v bakalářské práci [13], přičemž uvažovaná výška spodního závěsu vodičů nad zemí umístěných 
v konzole stožáru je 20 m. Podle normy ČSN EN 50341 je minimální vzdálenost od země pro 
holé vodiče v napěťové hladině 110 kV při normálním terénním profilu 6 m. 
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Obrázek  8-2 - kotevní stožár [13] 

 

Pro trasu vedení jsou zvoleny vodiče 240 AlFe 6 z tab. 4-6. 

 

Parametry vodiče jsou: 

Průřez lana:    S = 267,775 mm2 

Průměr lana:    d = 21,35 mm 

Tíha 1 m vidiče:    g1 = 7,698 N / m 

Modul pružnosti:    E = 74733,56 MPa 

Koeficient tepelné roztažnosti:  α = 18,83 . 10-6 °C 

Horizontální mech. napětí:  σH = 90 MPa 

Max. mechanické napětí:  σP = 280,31 MPa 

Dovolené mechanické napětí:  σDOV = 106,518 MPa 

 

Vodič se při montáži musí napnout na takové mechanické napětí a takový průhyb, aby i při 
předpokládaných nejnepříznivějších povětrnostních podmínkách nenastalo větší mechanické 
napětí a průhyb, než jak to povolují předpisy. Protože vodiče se montují při různých klimatických 
podmínkách, je potřeba sestavit montážní tabulky ve kterých jsou uvedeny mechanická namáhání 
a k tomu příslušné hodnoty průhybů v závislosti na teplotě, a to v intervalu teplot od -30 °C do 
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+40 °C. Potom je výpočtem ověřeno, že mechanické napětí a průhyb se při nejnepříznivějších 
klimatických podmínkách nezmění nad dovolené hraniční hodnoty, přičemž  musí být  σH  ≤ σDOV.  
Montážní tabulka se sestrojuje na základě řešení stavové rovnice. [15] Dále pak musíme 
vypočítat tabulky pro uvedené mezní stavy počasí dané normu PNE 33 3301.    

  

 Stavová rovnice zavěšeného vodiče: [1] 

    02
1H001

2

H0

02
H1

3
H1 




















 
 zaAB

za
A 


  

 

24

2 E
A





    EB    

 

 Přičemž α, ɣ a E jsou konstanty a ve stavové rovnici se při různých teplotách a 
zatěžovacích stavech nemění. 

 

8.1 Příklad výpočtu hodnot do stavové rovnice 
 Výpočet je proveden např. pro pole č. 3 a všechny stavy počasí, které udává norma PNE 

33 3301. 

 

8.1.1 Zatěžovací stav +40 °C 
 

 Určíme si referenční poměrnou hodnotu přetížení námrazou z0 pro -5 °C a hodnotu 
námrazy dle námrazové oblasti. Tuto hodnotu budeme používat pro výpočet ve všech 
zatěžovacích stavech. 

 

 Z tab. 3-4 zvolíme referenční zatížení námrazou: 

 

Pro oblast N1 je dI  2698,0873,3R  

 

Charakteristické zatížení námrazou na jednotku délky vodiče: 

N/m538,10)35,212698,0873,3(094,1RhK  IKI  

 

 Kh je součinitel výšky pro zatížení námrazou. 

 Pro oblast N1 platí: 094,1
10

20
13,0

h 





K  



 44

Návrhové zatížení námrazou: 

N/m538,101538,10IKd  II  

 

Přetížení z0 se tedy určí ze vztahu: 

3689,2
698,7

538,10698,7

1

d1
0 







g

Ig
z  

 

 Poměrná hodnota přetíží vodiče z1 = 1. Protože při +40 °C je návrhové zatížení námrazou 
Id = 0, tudíž: 

1
0

1

1

1

d1
1 







g

g

g

Ig
z  

 

Měrná tíha vodiče: 

3
6

1 N/m01,28748
10775,267

698,7





S

g
  

 

Dosazení do stavové rovnice: 

    013001090540
1090

369,2300 26
2

6

2
H1

3
H1 
























 ABA  

 

24

1056,7473301,28748

24

622 





E
A


 

66 1056,747331083,18  EB   

 

 Členy stavové rovnice byly řešeny v programu MS Excel a pro výpočet stavové rovnice 
byl použit program Kubická rovnice 1.0. 

 

MPa856,36H1   

 

8.1.2 Zatěžovací stav: -30 °C 

 Protože při -30 °C se neuvažuje námraza, jejíž nejpravděpodobnější vznik je při teplotách 
okolo 0 ° až -5 °C. Při teplotách pod -12 °C námraza téměř nevzniká, nebo je velice slabá. 
Poměrná hodnota přetížení vodiče bude tedy opět z1 = 1. 
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    013001090530
1090

369,2300 26
2

6

2
H1

3
H1 
























 ABA  

MPa583,51H1   

 

8.1.3 Zatěžovací stav: +40 °C a vítr 
 

 Podle vzorce (4.10) z kapitoly 4.1.5.1 vypočítáme jednotkové zatížení vodiče větrem qWc. 

 

  2
ccqhWc cosdCGGqq  

 

 Hodnoty potřebné pro výpočet: 

Určení rychlosti větru - větrová oblast 2, nadmořská výška do 700 m. n. m., II. kategorie 
terénu. 

smv /26mean,0  , 1ALT C  - z tab. 4-2 

19,0T k , 05,00 z  - z tab. 4-1 

 

Střední rychlost větru: 

m/s26261mean,0ALTmean  vCv  

 

Referenční rychlost větru: 

mean
0

TR

10
ln v

z
kv   platí pro vodiče ve výšce h ≤ 10 m. 

 

Naše vedení má vodiče ve výšce 20 m nad zemí. Proto je nutný přepočet vR na vh. 

m/s173,2626
05,0

10
ln19,0

10
ln mean

0
TR 

















 v

z
kv

 

m/s794,29173,26
05,0

20
ln19,0ln R

0
Th 

















 v

z

h
kv  

Dynamický tlak větru qh ve výšce h vodiče nad zemí: 

Pa801,554794,2925,1
2

1

2

1 22
hh  vq   
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Poryvový součinitel  

38,1

05,0

20
ln

28,2
1

ln

28,2
1

0

q 

z

h
G  

 

 Vedení se nachází v II. kategoii terénu → 

 832,0300ln082,03,1ln082,03,1c  aG  

 Součinitel aerodynamického odporu vodiče Cc = 1 pro vodiče s d ≥ 16 mm (tab. 4-3) 

 

Následně už můžeme vypočítat jednotkové zatížení vodiče větrem: 

N/m599,130cos02135,01832,038,1801,554cos 22
ccqhWc  dCGGqq  

 

Přetížení vodiče větrem: 

029,2
698,7

599,13698,7)()( 22

1

2
Wc

2
1

1 






g

qg
z  

 

Dosazení do stavové rovnice bude tedy následující: 

    06329,13001090540
1090

369,2300 26
2

6

2
H1

3
H1 
























 ABA  

MPa925,56H1   

 

8.1.4 Zatěžovací stav: -5 °C a námraza 

 V tomto případě se poměrná hodnota přetížení vodiče z1 rovná referenční poměrné 
hodnotě přetížení z0. Platí tedy z0 = z1 = 2,369. 

    0369,2300109055
1090

369,2300 26
2

6

2
H1

3
H1 
























 ABA  

MPa999,89H1   

8.1.5 Zatěžovací stav: -5 °C, námraza a vítr 

 Pro tento případ zatížení se pro výpočet přetížení z1 použije jednotkové zatížení omrzlého 
vodiče větrem, viz kapitola 4.3.3.2. 
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 Nejprve přepočítáme dynamický tlak větru na omrzlý vodič zatížený větrem (viz. kapitola 
4.3.1) 

Pa7,138801,55425,0hKWchcl  qq   

 

Ekvivalentní průměr D vodiče s námrazou: (kapitola 4.3.2) 

mm51,5605651,0
50014,381,9

541,104
02135,0

4 2

I

d2 








 m
g

I
dD


 

 

Jednotkové zatížení omrzlého vodiče větrem: 

N/m899,90cos05651,01,1832,038,17,138cos 22
clcqhclWcl  DCGGqq  

 Přetížení z1, potřebné do stavové rovnice pro určení namáhání σH pro stav -5 °C, námraza 
a vítr, se potom vypočítá jako: 

   
695,2

698,7

)899,9(538,10698,7)( 22

1

2
Wcl

2
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1 






g

qIg
z  

 

 Dosazení do stavové rovnice: 

    0549,2300109055
1090

369,2300 26
2

6

2
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3
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 ABA  

MPa271,95H1   

 

8.2 Vypočet celkového mechanického napětí v bodech závěsu A a B, 
výpočet viditelného průhybu a délky lana. 

 Hodnoty horizontálního mechanického napětí vypočítané v kapitolách 8.1.1 až 8.1.5 byly 
použity ve vzorcích, které jsou popsány v kapitole 7.1.4. Tyto vzorce byly následně přepsány do 
programu MS Excel a použity pro výpočet celkového mechanické napětí σA a σB a pro výpočet 
viditelného průhybu fv a také pro výpočet délky zavěšeného lana lAB pro všechny uvažované 
zatěžovací stavy. Zde bude provedeno číselné dosazení pro pole č. 3 a zatěžovací stav + 40 °C. 
Výsledky výpočtů pro všechna pole jsou uvedeny tabulkově v kapitolách 8.3 a 8.4.  
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8.3 Hodnoty vypočítané pro jednotlivá pole podle zadání pro vedení 
110 kV 

 

tabulka 8-1 - Vypočítané hodnoty pro uvedené stavy počasí pro pole č. 1, vedení 110 kV 

Pole č. 1 
a = 300 m, h = -20 m 

Stav počasí 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka lana 

- σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m]   
Bod A: 37,478 

+ 40 °C 36,856 
Bod B: 36,902 

8,790 301,350 Vyhovující

Bod A: 52,166 
- 30 °C 51,583 

Bod B: 51,590 
6,280 301,016 Vyhovující

Bod A: 69,948 
+ 40 °C + vítr 68,653 

Bod B: 68,780 
9,585 301,478 Vyhovující

Bod A: 91,461 - 5 °C + 
námraza  

89,999 
Bod B: 90,098 

8,540 301,310 Vyhovující

Bod A: 101,150 - 5 °C + vítr + 
námraza 

99,474 
Bod B: 99,599 

8,784 301,348 Vyhovující

 

tabulka 8-2 - Vypočítané hodnoty pro uvedené stavy počasí pro pole č. 2, vedení 110 kV 

Pole č. 2 
a = 300 m, h = -30 m 

Stav počasí 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka lana 

- σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

  

Bod A: 37,725 
+ 40 °C 36,856 

Bod B: 36,861 
8,804 302,183 Vyhovující

Bod A: 52,453 
- 30 °C 51,583 

Bod B: 51,589 
6,280 301,849 Vyhovující

Bod A: 70,432 
+ 40 °C + vítr 68,653 

Bod B: 68,679 
9,594 302,310 Vyhovující

Bod A: 92,053 - 5 °C + 
námraza  

89,999 
Bod B: 90,007 

8,540 302,143 Vyhovující

Bod A: 101,816 - 5 °C + vítr + 
námraza 

99,474 
Bod B: 99,488 

8,791 302,181 Vyhovující

 

tabulka 8-3 - Vypočítané hodnoty pro uvedené stavy počasí pro pole č. 3, vedení 110 kV 

Pole č. 3 
a = 300 m, h = 10 m 

Stav počasí 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka lana 

- σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

  

Bod A: 36,985 
+ 40 °C 36,856 

Bod B: 37,272 
8,791 300,851 Vyhovující
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Bod A: 51,648 
- 30 °C 51,583 

Bod B: 51,935 
6,278 300,516 Vyhovující

Bod A: 68,957 
+ 40 °C + vítr 68,653 

Bod B: 69,541 
9,578 300,979 Vyhovující

Bod A: 90,288 - 5 °C + 
námraza  

89,999 
Bod B: 90,970 

8,528 300,811 Vyhovující

Bod A: 99,821 - 5 °C + vítr + 
námraza 

99,474 
Bod B: 100,596 

8,778 300,849 Vyhovující

 

tabulka 8-4 - Vypočítané hodnoty pro uvedené stavy počasí pro pole č. 4, vedení 110 kV 

Pole č. 4 
a = 300 m, h = 30 m 

Stav počasí 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka lana 

- σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

  

Bod A: 36,861 
+ 40 °C 36,856 

Bod B: 37,725 
8,854 302,183 Vyhovující

Bod A: 51,589 
- 30 °C 51,583 

Bod B: 52,453 
6,330 301,849 Vyhovující

Bod A: 68,679 
+ 40 °C + vítr 68,653 

Bod B: 70,432 
9,644 302,310 Vyhovující

Bod A: 90,007 - 5 °C + 
námraza  

89,999 
Bod B: 92,054 

8,890 302,143 Vyhovující

Bod A: 99,488 - 5 °C + vítr + 
námraza 

99,474 
Bod B: 101,816 

8,841 302,181 Vyhovující

 

tabulka 8-5 - Vypočítané hodnoty pro uvedené stavy počasí pro pole č. 5, vedení 110 kV 

Pole č. 5 
a = 250 m, h = 20 m 

Stav počasí 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka lana 

- σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

  

Bod A: 36,405 
+ 40 °C 36,450 

Bod B: 37,040 
6,195 251,204 Vyhovující

Bod A: 59,322 
- 30 °C 59,311 

Bod B: 59,897 
3,811 250,953 Vyhovující

Bod A: 67,031 
+ 40 °C + vítr 67,000 

Bod B: 68,215 
6,935 251,306 Vyhovující

Bod A: 90,007 - 5 °C + 
námraza  

89,998 
Bod B: 91,371 

5,946 251,172 Vyhovující

Bod A: 98,938 - 5 °C + vítr + 
námraza 

98,922 
Bod B: 100,496 

6,180 251,202 Vyhovující

 

 

 

 



 51

8.4 Montážní tabulky pro vedení 110 kV 
 

tabulka 8-6 - Montážní tabulka pro vedení 110 kV, pole č. 1 

Pole č. 1 - montážní tabulka 
a = 300 m, h = -20 m 

Teplota 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka 
lana 

°C σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

Bod A: 52,165 
- 30 51,583 

Bod B: 51,590 
6,280 301,016 

Bod A: 49,182 
- 20 48,595 

Bod B: 48,606 
6,667 301,060 

Bod A: 46,581 
- 10 45,989 

Bod B: 46,006 
7,046 301,106 

Bod A: 44,303 
0 43,706 

Bod B: 43,728 
7,415 301,153 

Bod A: 42,292 
10 41,689 

Bod B: 41,717 
7,775 301,201 

Bod A: 40,506 
20 39,897 

Bod B: 39,931 
8,125 301,250 

Bod A: 38,912 
30 38,296 

Bod B: 38,336 
8,465 301,300 

Bod A: 37,478 
40 36,856 

Bod B: 36,903 
8,797 301,350 

 

 

tabulka 8-7 -Montážní tabulka pro vedení 110 kV, pole č. 2 

Pole č. 2 - montážní tabulka 
a = 300 m, h = -30 m 

Teplota 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka 
lana 

°C σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

Bod A: 52,453 
- 30 51,583 

Bod B: 51,589 
6,280 301,849 

Bod A: 49,461 
- 20 48,595 

Bod B: 48,598 
6,668 301,893 

Bod A: 46,853 
- 10 45,989 

Bod B: 45,989 
7,048 301,939 

Bod A: 44,569 
0 43,706 

Bod B: 43,706 
7,418 301,986 

Bod A: 42,553 
10 41,689 

Bod B: 41,689 
7,778 302,034 

Bod A: 40,762 
20 39,897 

Bod B: 39,898 
8,130 302,083 

Bod A: 39,163 
30 38,296 

Bod B: 38,299 
8,471 302,132 

Bod A: 37,725 
40 36,856 

Bod B: 36,861 
8,804 302,183 
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tabulka 8-8 - Montážní tabulka pro vedení 110 kV, pole č. 3 

Pole č. 3 - montážní tabulka 
a = 300 m, h = 10 m 

Teplota 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka 
lana 

°C σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

Bod A: 51,648 
- 30 51,583 

Bod B: 51,935 
6,278 300,516 

Bod A: 48,669 
- 20 48,595 

Bod B: 48,957 
6,664 300,560 

Bod A: 46,013 
- 10 45,989 

Bod B: 46,360 
7,042 300,606 

Bod A: 43,799 
0 43,706 

Bod B: 44,086 
7,411 300,653 

Bod A: 41,791 
10 41,689 

Bod B: 42,079 
7,770 300,702 

Bod A: 40,008 
20 39,897 

Bod B: 40,292 
8,120 300,751 

Bod A: 38,416 
30 38,296 

Bod B: 38,704 
8,460 300,801 

Bod A: 36,985 
40 36,856 

Bod B: 37,272 
8,791 300,851 

 

 

tabulka 8-9 - Montážní tabulka provedení 110 kV,  pole č. 4 

Pole č. 4 - montážní tabulka 
a = 300 m, h = 30 m 

Teplota 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka 
lana 

°C σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

Bod A: 51,589 
- 30 51,583 

Bod B: 52,453 
6,330 301,849 

Bod A: 48,598 
- 20 48,595 

Bod B: 49,469 
6,718 301,893 

Bod A: 45,989 
- 10 45,989 

Bod B: 46,853 
7,098 301,939 

Bod A: 43,706 
0 43,706 

Bod B: 44,569 
7,468 301,986 

Bod A: 41,689 
10 41,689 

Bod B: 42,553 
7,828 302,034 

Bod A: 39,898 
20 39,897 

Bod B: 40,762 
8,179 302,083 

Bod A: 38,299 
30 38,296 

Bod B: 39,163 
8,521 302,132 

Bod A: 36,861 
40 36,856 

Bod B: 37,725 
8,854 302,183 
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tabulka 8-10  - Montážní tabulka pro vedení 110 kV, pole č. 5 

Pole č. 5 - montážní tabulka 
a = 250 m, h = 20 m 

Teplota 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka 
lana 

°C σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

Bod A: 59,322 
- 30 59,557 

Bod B: 59,897 
3,811 250,953 

Bod A: 54,242 
- 20 54,237 

Bod B: 54,817 
4,166 250,983 

Bod A: 49,965 
- 10 49,964 

Bod B: 50,541 
4,522 251,015 

Bod A: 46,356 
0 46,356 

Bod B: 46,931 
4,874 251,050 

Bod A: 43,293 
10 43,293 

Bod B: 43,368 
5,218 251,087 

Bod A: 40,675 
20 40,674 

Bod B: 41,251 
5,554 251,125 

Bod A: 38,418 
30 38,415 

Bod B: 38,994 
5,880 251,164 

Bod A: 36,465 
40 36,450 

Bod B: 37,040 
6,195 251,204 

 

8.5 Grafické závislosti pro vedení 110 kV 
 

Závislost délky lana mezi závěsnými body na teplotě okolí
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Obrázek  8-3 -Závislost délky lana na teplotě okolí pro vedení 110 kV(  pole č. 4) 
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Závislot viditelného průhybu na teplotě okolí
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Obrázek  8-4 - Závislost viditelného průhybu na teplotě okolí  pro vedení 110 kV (pole č. 4) 

 

Závislost celkového napětí v bodech závěsu A a B na teplotě okolí
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Obrázek  8-5 - Závislost celkového napětí v bodech závěsu A a B na teplotě okolí pro vedení 110 
kV (pole č. 4) 

 



 55

9 NÁVRH A KONTROLA VEDENÍ 22 KV  
 Pro kontrolu byla zvolena trasa venkovního vedení 22 kV, která je znázorněna na obrázku 

9-1. Tato trasa bude pro nejkratší vzdálenosti a mechanické namáhání zkontrolována podle 
normy ČSN EN 50423. Námrazová oblast pro výpočet byla zvolena N2. Dále byly zvoleny tyto 
hodnoty: větrová oblast 1, nadmořská výška do 700 m. n. m., II. kategorie terénu. 

 

 

Obrázek  9-1 - profil terénu trasy vedení 22 kV 

 

Pro vedení budou použity předpjaté betonové stožáry EPV od firmy ELV.S Morava, s.r.o. 
typu 12/15. Podle obrázku 9-2 typového podkladu sloupu EPV je patné, že při umístění konzoly 
na nejvýše postavené otvory, budeme uvažovat vodiče ve výšce 9,8 m nad zemí. Podle normy 
ČSN EN 50423 a PNE33 3301 je minimální vzdálenost od země pro holé vodiče v napěťové 
hladině 22 kV při normálním terénním profilu 6 m. 

Pro trasu vedení jsou zvoleny vodiče 150 AlFe 6 z tab. 4-6. 

 

Parametry vodiče jsou: 

Průřez lana:    S = 168,111 mm2 

Průměr lana:    d = 16,96 mm 

Tíha 1 m vidiče:    g1 = 4,926 N / m 

Modul pružnosti:    E = 75077,6 MPa 

Koeficient tepelné roztažnosti:  α = 18,77 . 10-6 °C 

Horizontální mech. napětí:  σH = 93 MPa 

Max. mechanické napětí:  σP = 290,82 MPa 

Dovolené mechanické napětí:  σDOV = 110,512 MPa 
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Obrázek  9-2 - Betonový sloup typu EPV [14] 

 

9.1 Příklad výpočtu hodnot do stavové rovnice pro zatěžovací stavy 
dané normou PNE 33 3301 

Výpočet bude obdobný jako v kapitole 5, kde jsme si ukázali výpočet zatížení vedení VN. 
Ukázka výpočtu je provedena pro pole č. 1 a všechny stavy počasí, které udává norma PNE 33 
3301. 

Výpočet celkového mechanického napětí v bodech závěsu A a B, výpočet viditelného 
průhybu a délky lana tak jak je řešen v kapitole 8.2 zde nebude uveden, protože je zcela obdobný. 
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9.1.1 Zatěžovací stav +40 °C 

Z tab. 3-4 pro oblast N2 je dI  4457,0566,10R  

 

Charakteristické zatížení námrazou na jednotku délky vodiče: 

N/m077,18)96,164457,0566,10(1RhK  IKI  

1h K  pokud je výška závěsného bodu menší než 20 m. 

 

Návrhové zatížení námrazou: 

N/m077,181077,18IKd  II  

 

Přetížení z0 se tedy určí ze vztahu: 

669,4
926,4

077,18926,4

1

d1
0 







g

Ig
z  

11 z  (viz. kapitola 8.1.1) 

 

Stavová rovnice se pro kontrolované vedení 22 kV řeší zcela obdobně jako v kapitolách 8.1.1 
až 8.1.5, proto není potřeba zde výpočty uvádět. 

 

9.1.2 Zatěžovací stav: -30 °C 

z0 = 4,669 

z1 = 1  ( pří - 30 °C taktéž nevzniká námraza, nebo jen minimálně, jak je jich popsáno v 
kapitole 8.1.2 ) 

 

9.1.3 Zatěžovací stav: +40 °C a vítr 
 Hodnoty potřebné pro výpočet: 

Určení rychlosti větru - větrová oblast 1, nadmořská výška do 700 m. n. m., II. kategorie terénu. 

smv /24mean,0  , 1ALT C  - z tab. 4-2 

19,0T k , 05,00 z  - z tab. 4-1 

 

Střední rychlost větru: 

m/s24241mean,0ALTmean  vCv  
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Referenční rychlost větru: 

Pro vodiče ve výšce h ≤ 10 m platí: 

m/s160,2424
05,0

10
ln19,0

10
ln mean

0
TR 

















 v

z
kv

 

Dynamický tlak větru qh ve výšce h vodiče nad zemí: 

Pa816,364160,2425,1
2

1

2

1 22
Rh  vq   

 

Jednotkové zatížení vodiče větrem: 

2
ccqhWc sin dCGGqq  

 Poryvový součinitel 432,1

05,0

8,9
ln

28,2
1

ln

28,2
1

0

q 

z

h
G  

 Vedení se nachází v II. kategoii terénu → 

 922,0100ln082,03,1ln082,03,1c  aG  

 Součinitel aerodynamického odporu vodiče Cc = 1 pro vodiče s d ≥ 16 mm (tab. 3-3) 

N/m169,890sin01696,01922,0432,1816,364sin 22
ccqhWc  dCGGqq  

 

Přetížení vodiče větrem: 

936,1
926,4

169,8926,4)()( 22

1

2
Wc

2
1

1 






g

qg
z  

9.1.4 Zatěžovací stav: -5 °C a námraza 

 V tomto případě se poměrná hodnota přetížení vodiče z1 rovná referenční poměrné 
hodnotě přetížení z0. Platí tedy z0 = z1 = 4,669. 

 

9.1.5 Zatěžovací stav: -5 °C, námraza a vítr 
 Přepočet dynamického tlaku větru na omrzlý vodič: 

Pa204,91816,36425,0hKWchcl  qq   

Ekvivalentní průměr D vodiče s námrazou: 

mm5,700705,0
50014,381,9

077,184
01696,0

4 2

I

d2 








 m
g

I
dD
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Jednotkové zatížení omrzlého vodiče větrem: 

N/m338,990sin0705,01,1922,0432,1204,91sin 22
clcqhclWcl  DCGGqq  

Přetížení omrzlého vodiče větrem: 

   
04,5

926,4

)338,9(077,18926,4)( 22

1

2
Wcl

2
d1

1 






g

qIg
z  

9.2 Hodnoty vypočítané pro jednotlivé stavy počasí 
 

tabulka 9-1 - Vedení 22 kV, vypočítané hodnoty pro pole č. 1 

Pole č. 1 
a = 100 m, h = -10 m 

Stav počasí 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka lana 

- σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m]   
Bod A: 21,567 

+ 40 °C 21,264 
Bod B: 21,274 

1,723 100,579 Vyhovující

Bod A: 67,065 
- 30 °C 66,569 

Bod B: 66,771 
0,545 100,508 Vyhovující

Bod A: 37,258 
+ 40 °C + vítr 36,810 

Bod B: 36,690 
1,935 100,600 Vyhovující

Bod A: 94,392 - 5 °C + 
námraza  

92,990 
Bod B: 93,022 

1,841 100,590 Vyhovující

Bod A: 98,824 - 5 °C + vítr + 
námraza 

97,317 
Bod B: 97,345 

1,899 100,596 Vyhovující

 

tabulka 9-2 - Vedení 22 kV, vypočítané hodnoty pro pole č. 2 

Pole č. 2 
a = 130 m, h = -10 m 

Stav počasí 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka lana 

- σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

  

Bod A: 21,027 
+ 40 °C 20,732 

Bod B: 20,734 
2,992 130,567 Vyhovující

Bod A: 41,218 
- 30 °C 40,906 

Bod B: 40,924 
1,513 130,432 Vyhovující

Bod A: 37,312 
+ 40 °C + vítr 36,746 

Bod B: 36,754 
3,211 130,595 Vyhovující

Bod A: 94,375 - 5 °C + 
námraza  

92,990 
Bod B: 93,006 

3,115 130,582 Vyhovující

Bod A: 99,674 - 5 °C + vítr + 
námraza 

98,175 
Bod B: 98,196 

3,185 130,591 Vyhovující
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tabulka 9-3  - Vedení 22 kV, vypočítané hodnoty pro pole č. 3 

Pole č. 3 
a = 100 m, h = 5 m 

Stav počasí 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka lana 

- σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

  

Bod A: 21,267 
+ 40 °C 21,264 

Bod B: 21,414 
1,726 100,204 Vyhovující

Bod A: 66,595 
- 30 °C 66,569 

Bod B: 66,741 
0,552 100,133 Vyhovující

Bod A: 36,694 
+ 40 °C + vítr 36,681 

Bod B: 36,978 
1,938 100,225 Vyhovující

Bod A: 93,015 - 5 °C + 
námraza  

92,990 
Bod B: 93,700 

1,843 100,215 Vyhovující

Bod A: 97,349 - 5 °C + vítr + 
námraza 

97,317 
Bod B: 98,088 

1,901 100,221 Vyhovující

 

 

9.3 Montážní tabulky pro vedení 22 kV 
 

tabulka 9-4 - Montážní tabulka pro vedení 22 kV, pole č. 1 

Pole č. 1 - montážní tabulka 
a = 100 m, h = -10 m 

Teplota 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka 
lana 

°C σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

Bod A: 67,065 
- 30 66,569 

Bod B: 66,771 
0,545 100,508 

Bod A: 55,665 
- 20 55,223 

Bod B: 55,372 
0,658 100,512 

Bod A: 45,768 
- 10 45,371 

Bod B: 45,474 
0,803 100,518 

Bod A: 37,778 
0 37,416 

Bod B: 37,485 
0,976 100,526 

Bod A: 31,731 
10 31,393 

Bod B: 31,437 
1,164 100,537 

Bod A: 27,291 
20 26,970 

Bod B: 26,998 
1,357 100,549 

Bod A: 24,024 
30 23,714 

Bod B: 23,731 
1,544 100,564 

Bod A: 21,567 
40 21,264 

Bod B: 21,274 
1,723 100,579 
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tabulka 9-5 - Montážní tabulka pro vedení 22 kV, pole č. 2 

Pole č. 2 - montážní tabulka 
a = 130 m, h = -10 m 

Teplota 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka 
lana 

°C σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

Bod A: 41,218 
- 30 40,906 

Bod B: 40,924 
1,513 130,432 

Bod A: 36,872 
- 20 35,568 

Bod B: 36,579 
1,693 130,443 

Bod A: 31,756 
- 10 31,459 

Bod B: 31,463 
1,969 130,464 

Bod A: 28,570 
0 28,276 

Bod B: 28,277 
2,192 130,483 

Bod A: 26,062 
10 25,769 

Bod B: 25,769 
2,405 130,503 

Bod A: 24,048 
20 23,755 

Bod B: 23,755 
2,610 130,524 

Bod A: 22,401 
30 22,107 

Bod B: 22,108 
2,805 130,545 

Bod A: 21,027 
40 20,732 

Bod B: 20,734 
2,992 130,567 

 

 

tabulka 9-6  - Montážní tabulka pro vedení 22 kV, pole č.3 

Pole č. 3 - montážní tabulka 
a = 100 m, h = 5 m 

Teplota 
Horizontální 
mechanické 

napětí  

Celkové mechanické 
napětí 

Viditelný 
průhyb 

Délka 
lana 

°C σH [MPa] σ [MPa] fv [m] lAB [m] 

Bod A: 66,595 
- 30 66,569 

Bod B: 66,741 
0,552 100,133 

Bod A: 55,238 
- 20 55,223 

Bod B: 55,384 
0,665 100,137 

Bod A: 45,378 
- 10 45,371 

Bod B: 45,524 
0,809 100,142 

Bod A: 37,418 
0 37,416 

Bod B: 37,564 
0,981 100,151 

Bod A: 31,393 
10 31,393 

Bod B: 31,539 
1,169 100,161 

Bod A: 26,970 
20 26,970 

Bod B: 27,116 
1,361 100,174 

Bod A: 23,715 
30 23,714 

Bod B: 23,862 
1,548 100,189 

Bod A: 21,267 
40 21,264 

Bod B: 21,414 
1,726 100,204 
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9.4 Grafické závislosti pro vedení 22 kV  
 

Závislost délky lana mezi závěsnými body na teplotě okolí
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Obrázek  9-3 - Závislost délky lana na teplotě okolí pro vedení 22 kV (pole č. 1) 

 

Závislost viditelného průhybu na teplotě okolí
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Obrázek  9-4 - Závislost viditelné průhybu na teplotě okolí pro vedení 22 kV (pole č. 1) 
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Závislost celkového napětí v bodech závěsu A a B na teplotě okolí

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

ϑ [°C]

σ
 v

 b
o

d
ec

h
 A

 a
 B

 [
M

P
a]

Namáhání v bodě A Namáhání v bodě B
 

Obrázek  9-5 - Závislost celkového namáhání v bodech závěsu A a B na teplotě okolí pro vedení 
22 kV (pole č. 1) 
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10 ZÁVĚR 
 

 Venkovní elektrické vedení musí být navrženo tak, aby odolalo řadě vlivů. Tyto vlivy jsou 
mechanické, které jsou za normálních podmínek provozu způsobeny především větrem a 
námrazou, a elektrické. Všechny části elektrického venkovního vedení musí být tedy navrženy a 
postaveny tak, aby bezpečně  odolali mechanickému a elektrickému namáhání.Tato práce je 
věnována především elektrické části venkovního vedení, tedy stanovení odporu a proudové 
zatížitelnosti venkovního vedení a namáhání vodičů povětrnostními vlivy. Práce je napsána v 
souladu s normami ČSN EN 50423 a ČSN EN 50341, které pojednávají o elektrických 
venkovních vedeních v napěťových hladinách VN a VVN. 

 Po sepsání postupů pro kontrolu namáhání vodičů větrem a námrazou byl proveden výpočet 
pro smyšlené venkovní elektrické vedení VN, tento výpočet je uveden v kapitole 5. Po 
důkladném prostudování norem ČSN EN 50423 a ČSN EN 50341 byl stanoven  závěr, že postup 
při výpočtu zatížení vedení větrem, námrazou nebo jejich kombinací se pro vedení VN a VVN 
liší minimálně. Rozdíly při výpočtech zatížení větrem a námrazou, případně jejich kombinací, 
jsou popsány v kapitole 6. Pro názornou ukázku byly zpracovány příklady pro návrh a kontrolu 
venkovního vedení 110 kV (kapitola 8) a venkovního vedení 22 kV (kapitola 9). 

V kapitole 8, která pojednává o návrhu a kontrole venkovního vedení 110 kV byl pro 
výpočty použit profil terénu, který byl už řešen v bakalářské práci [13] podle staré normy. V této 
bakalářské práci byla pro výpočet použita nyní platná norma ČSN EN 50423. Po výpočtu úseku o 
pěti rozpětích byly zhotoveny tabulky 8.1 až 8.5, které obsahují hodnoty namáhání, průhybů a 
délky lana v mezních stavech počasí, které udává norma PNE 33 3301. Pro tento terén byly dále 
zhotoveny montážní tabulky 8-6 až 8-10. Tyto montážní tabulky jsou důležité z toho důvodu, že 
vodiče se na podpěrné body montují při různých stavech počasí a proto je potřeba pro tyto různé 
klimatické podmínky znát hodnoty mechanického napětí σH, kterými se vodiče napnou tak, aby i 
při těch nejnepříznivějších klimatických podmínkách byl jejich průhyb a tím i jejich vzdálenosti 
od povrchu země dostačující (nesmí se změnit nad maximální dovolené hodnoty). Z grafických 
závislostí v kapitole 8.5 je patrné, že s rostoucí teplotou se značně zvyšuje délka lana a tím se 
zvyšuje průhyb, který ale nesmí přesáhnout mezní hodnoty tak, aby byly dosaženy bezpečné 
minimální vzdálenosti k zemi. Dále je z obrázku 8-5 patrné, že se zvyšující se teplotou se 
mechanické napětí v bodech závěsu A a B snižuje. Z obrázku 8-5 a obrázku 9-5 je také kromě 
závislosti celkového mechanické napětí v závěsných bodech na teplotě okolí vidět také to, jak se 
mění napětí v závěsných bodech A a B v závislosti na převýšení terénu. Pokud je tedy závěsný 
bod A ve vyšší poloze než závěsný bod B, bude celkové mechanické napětí v závěsném bodě A 
vyšší než v závěsném bodě B. Z výpočtů je také patrné, že velikost horizontálního mechanického 
napětí σH se mění v závislosti na délce rozpětí. Přitom změna převýšení nemá na horizontální 
mechanické napětí σH vliv (viz. tabulky v kapitolách 8.3 a 8.4). Vedení 22 kV z kapitoly 9 má 
obdobné vlastnosti jako vedení 110 kV z kapitoly 8, ale jeho výpočet byl uveden kvůli rozdílům 
v postupu výpočtu zatížení vedení povětrnostními vlivy, které jsou uvedeny v kapitole 6. Z 
norem ČSN EN 50423 a ČSN EN 50341 plyne, že mimo rozdíly uvedené v kapitole 6 se postup 
výpočtu zatížení vodičů neliší, dokonce i tabulkové hodnoty dosazované do vzorců jsou pro obě 
napěťové hladiny stejné. 



 65

 

11 POUŽITÁ LITERATURA  
 

[1] Orságová J.: Rozvodná zařízení, Vysoké učení technické v Brně, 2011. 

[2] Vagra L., Ilenin S., Leščinský P.: Prenos a rozvod elektrickej energie, TU v Košiciach, 
 2003. 

[3] Rezistivita. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 
 Wikipedia Foundation, 7.3.2005, last modified on 22.11.2011 [cit. 2011-12-09]. Dostupné 
 z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Rezistivita>. 

[4] ČSN EN 50341-3: Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV. 

[5] ČSN EN 50423-3: Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně. 

[6] PNE 33 3301: Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně. 

[7] Typový podklad pro ocelové svařované příhradové stožáry VN od firmy EGE spol. s.r.o. 

[8] Fecko Š., Žiaran J., Varga L.: Elektrické siete. Vonkajšie silové vedenia. SVŠT 
 v Bratislave, 1990. 

[9] Verner J.: Elektrické stanice a vedení. Vysoké učení technické v Brně, 1985. 

[10] ČSN EN 50423-1: Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně. 
 Část 1: všeobecné požadavky - společné specifikace. 

[11] ČEZ Distribuce, a. s.: Technická politika - Rozvod distribučních sítí. Příloha č. 5: 
 Koncepce venkovních sítí VN, 2006. 

[12] Orságová J.: Elektrické stanice a vedení, Vysoké učení technické v Brně, 2011. 

[13] CHRÁSTEK, R. Dimenzování a kontrola venkovního vedení. Brno: Vysoké učení 
 technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 54 s. 
 Vedoucí bakalářské práce Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. 

[14] Typový podklad pro předpjaté betonové stožáry EPV od firmy ELV.S Morava, s.r.o. 

[15] Otčenášová, A.: Mechanika vonkajších silových vedení, ŽU v Žiline, EDIS,  
 2010  

 
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rezistivita�

	1
	2
	3
	abstakt
	abstakt_angl
	BP oprava
	Seznam obrázků
	Seznam tabulek
	1 Úvod
	2 Cíle úlohy
	3 Elektrické parametry venkovních vedení
	3.1 Stanovení odporu vodičů venkovního vedení

	4 Zatížení vedení
	4.1 Zatížení větrem
	4.1.1 Referenční rychlost větru vR   
	4.1.2 Střední rychlost větru vmean
	4.1.3 Dynamický tlak větru qh ve výšce h 
	4.1.4 Výpočet sil působících na vodiče venkovního vedení VN podle normy ČSN EN 50423-3
	4.1.4.1 Síly větru na složky venkovního vedení 

	4.1.5 Výpočet sil působících na vodiče venkovního vedení VVN podle normy ČSN EN 50341-3
	4.1.5.1 Výpočet působení síly větru na vodič, působící v závěsném bodu izolátorového závěsu:
	4.1.5.2 Výška vodičů nad zemí:
	4.1.5.3 Jednotkové zatížení vodiče větrem:


	4.2 Zatížení námrazou
	4.2.1 Charakteristické zatížení námrazou
	4.2.2 Návrhové zatížení námrazou
	4.2.3 Zatížení námrazou na vodičích

	4.3 Kombinovaná zatížení větrem a námrazou
	4.3.1 Dynamický tlak větru
	4.3.2 Ekvivalentní průměr D vodiče s námrazou
	4.3.3 Zatížení podpěrných bodů silou větru na vodiče s námrazou u vedení VVN
	4.3.3.1 Síla větru na omrzlý vodič, působící na podpěrný bod v závěsném bodu izolátorového závěsu
	4.3.3.2 Jednotkové zatížení omrzlého vodiče větrem

	4.3.4 Zatížení podpěrných bodů silou větru na vodiče s námrazou u vedení VN

	4.4 Účinky teploty

	5 Příklad výpočtu zatížení vodičů vedení VN
	6 Srovnání postupu výpočtu zatížení vodičů vedení VN a VVN
	7 Mechanické výpočty venkovního vedení
	7.1 Křivka zavěšeného vodiče
	7.1.1 Princip řetězovky
	7.1.1.1 Průhybová křivka jako řetězovka

	7.1.2 Princip paraboly
	7.1.2.1 Průhybová křivka jako parabola

	7.1.3 Mechanický výpočet pro souměrně zavěšený vodič
	7.1.4 Mechanický výpočet pro nesouměrně zavěšený vodič


	8 Návrh a kontrola vedení 110 kV 
	8.1 Příklad výpočtu hodnot do stavové rovnice
	8.1.1 Zatěžovací stav +40 °C
	8.1.2 Zatěžovací stav: -30 °C
	8.1.3 Zatěžovací stav: +40 °C a vítr
	8.1.4 Zatěžovací stav: -5 °C a námraza
	8.1.5 Zatěžovací stav: -5 °C, námraza a vítr

	8.2 Vypočet celkového mechanického napětí v bodech závěsu A a B, výpočet viditelného průhybu a délky lana.
	8.3 Hodnoty vypočítané pro jednotlivá pole podle zadání pro vedení 110 kV
	8.4 Montážní tabulky pro vedení 110 kV
	8.5 Grafické závislosti pro vedení 110 kV

	9 Návrh a kontrola vedení 22 kV 
	9.1 Příklad výpočtu hodnot do stavové rovnice pro zatěžovací stavy dané normou PNE 33 3301
	9.1.1 Zatěžovací stav +40 °C
	9.1.2 Zatěžovací stav: -30 °C
	9.1.3 Zatěžovací stav: +40 °C a vítr
	9.1.4 Zatěžovací stav: -5 °C a námraza
	9.1.5 Zatěžovací stav: -5 °C, námraza a vítr

	9.2 Hodnoty vypočítané pro jednotlivé stavy počasí
	9.3 Montážní tabulky pro vedení 22 kV
	9.4 Grafické závislosti pro vedení 22 kV 

	10 Závěr
	11 Použitá literatura 


