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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem chránění vedení VN a výpočtem spolehlivostních 

ukazatelů. Nejprve pojednává o možnostech provozu elektrizačních soustav. Následně rozděluje 

sítě podle uzemnění uzlu transformátoru a jsou zmíněny spínací prvky a zařízením, které se 

vyskytují v distribuční síti VN. Uvádí základní rozdělení ochran vedení a jejich použití, zvláště se 

poté zaměřuje na venkovní a kabelové vedení VN. Pojednává také o spolehlivosti dodávky 

elektrické energie a uvádí základní ukazatele spolehlivosti a jejich možný výpočet. V praktické 

části jsou popsány změny v uvažované oblasti distribuční sítě, kde bude probíhat rekonstrukce 

linky VN872 a bude implementován nový způsob napájení obce Drnholec. Také je vypočítán 

dopad této změny na ukazatele spolehlivosti nepřetržitosti dodávané energie. Dále jsou pak 

navrhnuty ochrany vedení a správnost jejich nastavení je poté ověřena na modelu v programu PSS 

Sincal. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  vysoké napětí, spolehlivost, vedení, venkovní vedení, kabelové vedení, 

ochrana, nadproudová ochrana, PSS Sincal 

 



 Abstract  5 

 

ABSTRACT 

The master´s thesis deals with the design of medium voltage power line protection and the 

calculation of reliability indicators. First, it deals with the possibilities of power system operation. 

Subsequently, it divides the networks according to the grounding of the transformer node and the 

switching elements and devices occurring in the MV distribution network are mentioned. It 

presents the basic classification of power line protection and its use, especially it focuses on 

overhead and cable MV power lines. It also discusses the reliability of the power supply and lists 

the basic reliability indicators and their possible calculation. The practical part describes the 

changes in the considered area of the distribution network, where the reconstruction of the power 

line VN872 and a new way of powering the village Drnholec will take place. The impact of this 

change on the reliability of the supplied energy is also calculated. Furthermore, the protection of 

the power line is designed and the correctness of its setting is then verified on the model in the PSS 

Sincal software. 

 

 

 

KEY WORDS:  medium voltage, system reliability, power line, overhead power line, 

cable power line, protection, overcurrent protection, PSS Sincal 
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 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
Veličiny 

Označení Popis Jednotka 

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 Průměrná doba trvání poruchy u odběratele (min∙přerušení-1) 

𝑐𝐴𝑙 Skupenské teplo hliníku (J∙cm-3∙°C-1) 

𝑐𝑚𝑎𝑥 Napěťový součinitel pro výpočet maximálních zkratových proudů (-) 

𝑐𝑚𝑖𝑛 Napěťový součinitel pro výpočet minimálních zkratových proudů (-) 

𝑑𝐴𝑙𝐹𝑒 Průměr lana AlFe (mm) 

𝑓 Frekvence sítě (Hz) 

𝐼 Měřená hodnota proudu (A) 

𝐼𝑝 
Popudový proud časově závislé charakteristiky nadproudové 

ochrany 
(A) 

𝐼𝑟 Rozběhový proud nadproudové ochrany (A) 

𝐼𝑡ℎ Ekvivalentní oteplovací proud (A) 

𝐼∞ Popudová hodnota proudu (A) 

𝐼𝑘𝑚𝑖𝑛
"  Minimální hodnota zkratového proudu (A) 

𝐼𝑘𝑄
"  Počáteční souměrný trojfázový rázový zkratový proud napáječe (A) 

𝐼𝑘𝑄𝑚𝑎𝑥
"  

Maximální počáteční souměrný trojfázový rázový zkratový proud 

napáječe 
(A) 

𝐼𝑘𝑄𝑚𝑖𝑛
"  

Minimální počáteční souměrný trojfázový rázový zkratový proud 

napáječe 
(A) 

𝐼𝑘3
"  Počáteční souměrný trojfázový rázový zkratový proud (A) 

𝐼𝑘2
"  Počáteční dvoufázový rázový zkratový proud (A) 

𝐼�̅� Fázor proudu v místě ochrany (A) 

𝐼 > Proudové nastavení prvního stupně nadproudové ochrany (A) 

3𝐼0 > Proudové nastavení zemní ochrany (A) 

𝐼 ≫ Proudové nastavení druhého stupně nadproudové ochrany (A) 

K Korekční součinitel impedance (-) 

K Koeficient obecné časově závislé charakteristiky (-) 

k Koeficient časově závislé charakteristiky (-) 

𝑘 Koeficient respektující vodiče oteplení při zkratu (A∙s
1

2∙mm-2) 

𝑘𝑏 Koeficient bezpečnosti (-) 

𝑘𝑐 Koeficient citlivosti (-) 

𝑘𝑝 Přídržný poměr (-) 

𝑘𝑣 Koeficient větvení (-) 

m 
Součinitel pro tepelné účinky stejnosměrné složky zkratového 

proudu 
(-) 

𝑁 Počet odběratelů (-) 

𝑁𝑖 Počet připojených odběratelů v bodě „i“ sítě (-) 

n Součinitel pro tepelné účinky střídavé složky zkratového proudu (-) 
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𝑃𝑛 Jmenovitý činný výkon (-) 

𝑅 Rezistance (Ω) 

𝑅𝑜𝑏𝑙 Rezistance oblouku (Ω) 

�̅� Komplexní hodnota rezistance (Ω) 

𝑟𝐴𝑙𝐹𝑒 Poloměr lana AlFe (mm) 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 Průměrná intenzita poruch (přerušení∙rok-1) 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 Průměrná doba trvání poruchy (min∙rok-1) 

𝑆𝐴𝑙𝐹𝑒 Průřez lana AlFe (mm2) 

𝑆𝑛𝑇 Jmenovitý zdánlivý výkon transformátoru (VA) 

𝑇𝑘 Doba trvání zkratového proudu (s) 

𝑇𝑚𝑎𝑥 Maximální dovolená teplota (°C) 

𝑇𝑝 Časový násobitel časově závislé ochrany (s) 

𝑡 Čas vybavení ochrany (s) 

𝑡𝑏 Časová rezerva (s) 

𝑡𝑑 
Střední doba do vymanipulování úseku s poruchou pomocí 

dálkově ovládaných úsečníků 
(min) 

𝑡𝑚 
Střední doba do vymanipulování úseku s poruchou pomocí 

manuálně ovládaných úsečníků 
(min) 

𝑡𝑝(𝐾) Střední doba poruchy kabelového vedení (min) 

𝑡𝑝(𝑉) Střední doba poruchy venkovního vedení (min) 

𝑡𝑟 Chyba časového členu ochrany (s) 

𝑡𝑣 
Střední doba do vymanipulování úseku s poruchou ve vnitřním 

kruhu obce 
(min) 

𝑡𝑣 Čas vypnutí výkonového vypínače (s) 

𝑡𝑣𝑙𝑜𝑐ℎ Vlastní čas ochrany (s) 

𝑡𝑣𝑦𝑝 Čas vypnutí zkratového proudu (s) 

𝑡 > Časové zpoždění ochrany prvního stupně (s) 

𝑡 ≫ Časové zpoždění ochrany druhého stupně (s) 

𝑈𝑛 Jmenovité napětí sítě (V) 

𝑈𝑛𝑄 Jmenovité napětí napáječe (V) 

𝑈𝑘
̅̅̅̅  Fázor napětí v místě ochrany (V) 

𝑈0 > Napěťové nastavení zemní ochrany (V) 

𝑢𝑘𝑇 Napětí nakrátko transformátoru (%) 

𝑋 Reaktance (Ω) 

�̅� Komplexní hodnota reaktance (Ω) 

𝑍 Impedance () 

�̅� Komplexní hodnota impedance (Ω) 

𝑍𝑘
̅̅ ̅ Impedance zkratové smyčky (Ω) 

𝛼 Koeficient časově závislé charakteristiky nadproudové ochrany (-) 

𝛼 Teplotní součinitel odporu (K-1) 

𝛼𝐾 Střední doba poruchy kabelového vedení (rok-1∙100 km-1) 



 Seznam symbolů a zkratek 

 

12 

𝛼𝑉 Střední doba poruchy venkovního vedení (rok-1∙100 km-1) 

𝜅 Součinitel pro výpočet součinitele m (-) 

𝜆𝑖 Intenzita výpadků v bodě „i“ sítě (rok-1) 

𝜗𝑓 Fiktivní teplota (°C) 

𝜗𝑘 Dovolená teplota při zkratu (°C) 

𝜗1 Výchozí teplota při zkratu (°C) 

𝜇𝑟 Relativní permeabilita (-) 

𝜌𝐴𝑙 Rezistivita hliníku (Ω mm2∙m-1) 

𝜏𝑖 Střední doba výpadku v bodě „i“ sítě (min) 

 

 

 

 

Dolní indexy 

Označení Popis 

0 Netočivá složka 

AlFe Vedení AlFe 

Al Hliník 

F Místo zkratu 

FVE Fotovoltaická elektrárna 

K Kabelové vedení 

K Korigovaná hodnota korekčním součinitelem 

k Vztaženo na jednotku délky 

L1,L2,L3 Označení jednotlivých fází 

Max Maximální 

Min Minimální 

NS Nový stav 

PRIM Primární strana přístrojového transformátoru 

Q Napáječ 

SEK Sekundární strana přístrojového transformátoru 

SS Stávající stav 

s Systémová 

T Transformátor 

V,VN Venkovní vedení 
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Zkratky 

Označení Popis 

CAIDIs Průměrná doba trvání výpadku u odběratele 

ČR Česká republika 

DS Distribuční soustava 

DTS Distribuční transformační stanice 

ERÚ Energetický regulační úřad 

ES Elektrizační soustava 

FVE Fotovoltaická elektrárna 

NN Nízké napětí 

OZ Opětovné zapnutí 

PPDS Pravidla provozování distribučních soustav 

SAIDIs Průměrná systémová doba trvání výpadku 

SAIFIs Průměrná systémová intenzita poruch 

VN Vysoké napětí 

VVN Velmi vysoké napětí 
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1 ÚVOD 
V dnešní době je prakticky každý občan České republiky (ČR) zvyklý na téměř 

nepřerušovanou dodávku elektrické energie. Téměř každá budova je připojena na elektrickou síť. 

Musíme si ale uvědomit, že česká elektrizační soustava (ES), se v průběhu svého vývoje mnohdy 

značně měnila. První rozvody v České republice spadají do 80. let 19. století. V roce 1882 byla 

v Evropě postavena první centrála v Janáčkově divadle v Brně, která generovala stejnosměrný 

proud a sloužila výlučně pro osvětlení divadla. Rozvod stejnosměrného proudu byl ale značně 

problematický, na delší vzdálenosti byl neekonomický vzhledem k malé účinnosti přenosu 

a problematická byla i transformace na vyšší úroveň napětí. 

S vynálezem transformátoru a motoru na střídavé napětí s kotvou nakrátko se stal přechod na 

střídavý proud více perspektivní. Počátkem 20. století došlo k značnému nárůstu elektrifikace 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. S tím následoval i rozvoj elektrárenství v Čechách. Elektrárny 

byly uhelné či vodní, a největší elektrárny dosahovaly instalovaného výkonu v jednotkách MW. 

Po konci první světové války roku 1919 byl přijat zákon č. 438/19 Sb. „O státní podpoře při 

zahájení soustavné elektrizace“. Tímto zákonem byly utvořeny všeužitečné elektrárenské 

společnosti, které se staly jádrem regionálních elektrizačních soustav. Tímto se v celé republice 

zavedla třífázová soustava o kmitočtu 50 Hz a napětí 380/220 V pro místní sítě, 22 kV pro přespolní 

sítě a 100 kV pro dálkové sítě. Tímto zákonem vznikly první regulované subjekty československé 

elektroenergetiky. 

Po druhé světové válce, která zanechala na československé energetice značnou negativní 

stopu, nastala obnova a další vývoj energetiky. Značný význam mělo sjednocení elektrizačních 

soustav. To bylo dosaženo v padesátých letech výstavbou elektrických vedení přenosové soustavy 

na napětí 220 KV, které spojily severozápadní oblast Čech s jižní Moravou a následně i oblast 

Ostravy se středním Slovenskem. Později začala výstavba linek přenosové soustavy 400 kV a roku 

1960 byla v Československu připojena poslední obec k rozvodné síti [14]. 

Další milník české energetiky nastal po roce 1989, kdy nastala privatizace energetického 

hospodářství. Následně ze spojení soustav České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska vznikla 

soustava CENTREL [9]. Poté následovala liberalizace trhu s elektřinou a následný unbundling. 

 V poslední době je také velice diskutované téma tzv. Smart grids, jehož cílem je mimo jiné 

připravit elektrizační soustavy na nadcházející nástup elektromobility, či nasazení smart meteringu. 

Dále je také zřejmá nastupující automatizace prvků distribučních sítí, decentralizace výroby 

elektrické energie a výrazná kabelizace vedení distribuční sítě VN. 
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2 PROVOZ ELEKTRIZAČNÍCH SOUSTAV 
Elektrizační soustavu můžeme obecně složit ze zdrojů, elektrického vedení a spotřebičů. Tuto 

soustavu můžeme dále rozdělit na přenosovou soustavu a distribuční soustavu. Do přenosové 

soustavy jsou vyvedeny elektrárny velkých výkonů. V ČR se soustava skládá z elektrických vedení 

o napětí 400 kV, 220 kV a vybraných vedení 110 kV. Distribuční soustava je poté složena z vedení 

o napětí 110 kV, distribuční sítě VN dané hladinami napětí 35, 22, 10, 6 a 3 kV a distribuční sítě 

NN o napětí 400/230 V. Tyto sítě jsou provozovány v různém propojení uzlů soustavy. 

2.1 Druhy rozvodů elektrických sítí 

Podle počtu napájecích míst, propojení jednotlivých transformačních a spínacích stanic a podle 

způsobu napájení spotřebitele, můžeme rozlišovat několik druhů zapojení silnoproudých rozvodů 

[8]. 

2.1.1 Paprskový rozvod 

Paprskový rozvod je nejjednodušším typem zapojení silnoproudého rozvodu. Tím pádem je 

také ekonomicky nejlevnější a z pohledu zapojení či dispečerského řízení je nejpřehlednější. 

Jelikož je ale každý odběratel napájen pouze jedním paprskem, každá porucha znamená nedodávku 

elektrické energie a tím pádem u tohoto rozvodu není splněno kritérium n-1. Jako paprskové se 

provozují sítě VVN, VN a NN. Příklad paprskové sítě je uveden na následujícím obrázku. 

 

Obr. 2.1 Paprskový rozvod [20] 

 

2.1.2 Dvojpaprskový rozvod 

Dvojpaprskový rozvod je kombinací dvou paprskových rozvodů s možností vzájemného 

záskoku dvou napáječů. Jelikož ale nechceme, aby došlo k paralelnímu chodu dvou transformátorů, 

jsou všechny podružné rozváděče podélně rozpojeny. V tomto zapojení se provozují sítě VN. 

2.1.3 Průběžný rozvod 

Průběžný rozvod je velice podobný rozvodu paprskovému. Je tvořen dlouhým průběžným 

vedením, ze kterého jsou smyčkováním provedeny odbočky k napájení jednotlivých spotřebičů 

nebo podružných rozvodnic. Je velice často používán pro napájení osvětlení komunikací či 

napájení jednotlivých maloodběratelů a vesnic. 
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2.1.4 Okružní rozvod 

Okružní rozvod je vlastně rozvod průběžný, jehož konce dvou jednotlivých paprsků jsou 

spojeny dohromady, aby tvořily smyčku. Právě díky zkruhování rozvodu je dosaženo větší 

spolehlivosti dodávky, jelikož je možné spotřebiče napájet ze dvou stran. Při poruše určité části 

rozvodu je možnost postiženou část odpojit a provozovat síť jako dva paprskové rozvody. Jako 

okružní se provozují sítě VVN. U sítí VN je možnost zapojení do okružního provozu, standardně 

se ale takto neprovozují. 

 

Obr. 2.2 Okružní rozvod [20] 

2.1.5 Mřížový rozvod 

Tento typ rozvodu se používá v oblastech husté městské zástavby nebo pro napájení velkých 

průmyslových sítí. Mřížový rozvod je tvořen nejméně dvěma napájecími místy s hlavními 

rozváděči. Podružné rozváděče jsou mezi sebou vzájemně propojeny tak, aby každý rozváděč byl 

napájen alespoň ze dvou směrů. Z tohoto vyplývá, že mřížový rozvod má vysokou provozní 

spolehlivost. Naopak jeho nevýhodou je značná nepřehlednost a vysoké pořizovací náklady. Jako 

mřížové se provozují sítě NN. 

 

Obr. 2.3 Mřížový rozvod [20] 



  2 Provoz elektrizačních soustav 

 

17 

2.2 Rozdělení sítí dle uzemnění uzlu transformátoru 

Důležitým kritériem pro určení způsobu provozu přenosových a distribučních sítí je způsob 

spojení uzlu transformátoru se zemí. Způsob uzemnění uzlu transformátoru určuje chování sítí 

v poruchovém stavu a určuje tedy možnosti nasazení jednotlivých typů ochran, složitost lokalizace 

poruchy a v neposlední řadě i míru bezpečnosti osob s ohledem na hodnoty dotykových 

a krokových napětí. 

Mezi nejdůležitější kritéria pro rozhodnutí o typu uzemnění soustavy patří [26]: 

- Celkový kapacitní proud soustavy 

- Úroveň poruchového proudu 

- Ustálená poruchová napětí 

- Přepětí při vzniku jednopólové poruchy 

- Přepětí při přerušení jednopólové poruchy 

- Ferorezonanční přepětí, přenesená napětí 

- Způsob odstranění poruchy 

- Možnost detekce poruchy 

- Ovlivnění pomocných obvodů 

- Porovnávací investiční náklady 

- Provozní náklady 

- Bezpečnost s ohledem na hodnoty dotykových a krokových napětí 

2.2.1 Izolovaná síť 

U této varianty je nulový bod transformátoru izolován od zemnící soustavy. Takto jsou 

provozovány malé, většinou průmyslové VN sítě. Maximální kapacitní proud těchto sítí může 

dosahovat 20 A, poté je nutné použít kompenzaci. Pokud nastane jednopólová porucha, nastává 

zemní spojení a je tedy možné síť nadále provozovat bez přerušení distribuce. Vzhledem ke 

kapacitnímu charakteru poruchového proudu je jeho zhášení obtížné a je provázené znovu zápaly. 

2.2.2 Účinně uzemněná síť 

V tomto případě je nulový bod galvanicky spojen se zemnící soustavou. Jsou takto 

provozovány sítě VVN a NN. Při vzniku poruchy nenastává zemní spojení, ale zkrat. Pokud nastane 

porucha, je nutné postižený úsek co nejdříve vypnout. 

2.2.3 Neúčinně uzemněná síť 

Jako neúčinně uzemněná síť se v ČR provozuje síť VN. Tyto sítě se dále dělí na nepřímo 

uzemněné přes uzlový odporník a nepřímo uzemněné přes kompenzační (zhášecí) tlumivku. Tyto 

dva typy se liší velikostí poruchového proudu, a tedy i způsobem provozování distribuční soustavy 

a následným způsobem k přistupování chránění soustavy. V případě provozování soustavy přes 

odporník není kompenzován celkový kapacitní proud soustavy a poruchový proud je tedy poměrně 

velký. Proto při nastání jednopólové poruchy musíme na tuto poruchu pohlížet jako na zkrat 

a postižený úsek co nejdříve odpojit. Přes uzlový odporník se většinou provozují kabelové sítě VN. 

Naopak v případě provozování soustavy přes kompenzační tlumivku místem poruchy, z důvodu 
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kompenzace kapacitního proudu soustavy, teče pouze zbytkový (reziduální) proud. Jeho velikost 

se pohybuje obvykle v rozmezí 3 % - 10 % celkového kapacitního proudu soustavy. 

 

2.3 Spínací prvky používané v distribučních sítích VN 

Kromě transformátorů a samotných vedení jsou také důležitými prvky elektrizační soustavy 

prvky spínací. Tyto prvky slouží k zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Spínací 

prvky, pokud jsou určeny do vnitřních prostor, jsou v nových projektech instalovány vždy do 

rozváděčů, a proto v této kapitole budou uvedeny i rozváděče. Prvky, které jsou v této kapitole 

uvedeny jako standardně nasazované prvky, platí pro společnost E.ON Distribuce a pouze v době 

vytváření této diplomové práce. Tyto prvky se vždy na základě výběrového řízení mohou změnit. 

2.3.1 Rozváděč 

Rozváděče se v dnešní době nasazují zpravidla v kompaktním řešení. Firma E.ON Distribuce. 

standardně nasazuje rozváděče typu GA a GAE od firmy Ormazabal, anebo typu 8DJH od firmy 

Siemens. Produktové řady obou firem umožňují velkou variaci konfigurace vybavení rozváděčů. 

Použitým izolantem je plyn SF6, který má skvělé izolační vlastnosti. Rozváděče proto mohou 

nabývat menších rozměrů. Navíc se rozváděče provozují jako bezúdržbové. Na následujícím 

obrázku lze vidět ukázku jednoho uvedeného typu rozváděče. 

 

Obr. 2.4 Modulární rozváděče typu GAE od firmy Ormazabal [15] 

2.3.2 Odpojovač 

Odpojovače se používají v rozvodných zařízeních na bezpečné a viditelné odpojení odbočky. 

To je důležité zvláště při opravách, údržbových pracích na vypínačích, či při výměně zařízení. 

Viditelnost odpojené dráhy odpojovače není potřeba, pokud je nahrazená spolehlivou signalizací 

stavu, například v zapouzdřených rozvodnách. Odpojovače nelze vypínat pod zatížením. Pokud 

máme zatížený vývod, lze je ale zapínat pod napětím, například při chodu transformátoru 

naprázdno. 
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2.3.3 Odpínač 

Odpínač stejně jako odpojovač zajišťuje viditelné rozpojení obvodu. Výhodou odpínače je ale 

určitá vypínací schopnost prvku, tedy je možné odpínač použít k spínání a rozepínání obvodu při 

běžném provozu. V síti VN se většinou používají ve venkovním provedení a slouží k odpínání 

určitého úseku vedení (úsekový odpínač). Dodatečně je možné odpínače vybavit dálkovým 

ovládáním a jeho manipulaci tedy zajistit z dispečinku. 

V současné chvíli jsou nasazovány dva typy venkovních odpínačů. Je to typ Fla a typ Flb od 

firmy Dribo s.r.o. Typ Fla je zobrazen na obrázku níže. 

 

Obr. 2.5 Venkovní Odpínač Fla od firmy Dribo s.r.o. [3] 

2.3.3.1 Inteligentní dálkově ovládaný odpínač 

 Další nadstavbou odpínače je takzvaný inteligentní dálkově ovládaný úsekový odpínač. Je to 

odpínač, který mimo možnosti dálkového ovládání je také vybaven měřením provozních 

elektrických veličin a ochrannými funkcemi. Odpínač, jak jsme si již uvedli výše, nedokáže 

vypnout poruchové proudy, při poruše tedy pouze signalizuje průchod poruchového proudu a tím 

značně usnadňuje dispečerovi a následně servisním četám nalezení místa poruchy. Další výhodou 

inteligentního odpínače je jeho komunikace s automatikou opětovného zapínání (OZ). Díky této 

komunikaci je po prvním neúspěšném OZ schopen v druhé beznapěťové pauze automaticky úsek 

odpojit. 

2.3.4 Vypínač 

Vypínače slouží k zapínání a vypínání obvodů při nominálním zatížení, ale také k vypínání 

zkratových proudů. Tomuto prvku tedy při poruše (zkratu) dává ochrana povel k rozpojení obvodu. 

Aktuálně se nejvíce nasazují vakuové vypínače. 

2.3.5 Recloser 

Recloser je ve své podstatě dálkově ovládaný vypínač s funkcí opětovného zapnutí (OZ). 

Recloser dále obsahuje měřící a ochranné funkce. Recloser se montuje na stožár venkovního 

vedení. Nasazováním recloserů je možno vedení jednotlivých vývodů rozdělit na více částí a zajistit 

tak větší spolehlivost distribuce. Musíme si ale také uvědomit, že vzhledem k zajištění selektivity 
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ochran není možno do jedné linky zařadit neomezený počet recloserů, jelikož by poté docházelo 

k významnému prodloužení vypínacích časů vývodových ochran. 

Jako standard se ve firmě E.ON Distribuce. používá recloser typ OSM/TEL 27-12,5/300-225 

od výrobce Tavrida Electric AG. Na českém trhu ho nabízí například firma Dribo. 

 

 
Obr. 2.6 Recloser OSM/TEL 27-12,5/300-225 [4] 
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3 OCHRANY VEDENÍ POUŽÍVANÉ V SOUSTAVĚ VN 
Ochrany jsou stěžejním prvkem zajišťující bezpečný provoz ES. Než si uvedeme jednotlivé 

typy ochran a jejich použití, musíme si definovat základní požadavky, které na ochrany klademe. 

Základními požadavky jsou [18]: 

– Selektivita 

– Citlivost 

– Spolehlivost 

– Rychlost působení 

Selektivitou rozumíme zajištění vypnutí pouze poruchy v daném úseku vedení nebo 

chráněného zařízení. Selektivita nezabraňuje působení ochran jako zálohy při selhání ochran anebo 

vypínačů sousedních úseků. 

Citlivostí rozumíme dostatečné citlivé působení při poruchách na daném úseku, tedy rozlišení 

poruchového stavu od provozního stavu, a při poruchách na přilehlém úseku jako ochrana záložní.  

Spolehlivostí rozumíme správné působení ochrany v určených provozních stavech. 

Rychlost je nutná pro zajištění co nejkratší doby vypnutí zkratů, a to hlavně z důvodů snížení 

nebezpečí ohrožení osob, zvířat a majetku, zachování dynamické stability ES, zmenšení rozsahu 

poškození zařízení a zkrácení doby provozu spotřebitelů se sníženým napětím v neporušené části 

systému. 

3.1 Používané typy ochran vedení v sítích VN 

Převážná většina oblastí DS se provozuje jako radiální síť. Vzhledem k velkému počtu vedení 

VN a tomu, že právě na vedeních VN vzniká největší počet poruchových událostí, je nutné tato 

vedení spolehlivě chránit. Vhodnost použití určitého typu ochrany je uvedena níže [11]. 

Ochrany proti zkratům a přetížení  

a) Paprsková vedení chráníme nadproudovou časově nezávislou ochranou nebo mžikovou 

nadproudovou ochranou. V některých případech se doporučuje provést blokování na podpětí.  

b) Okružní vedení (oboustranně napájené vedení) chráníme nadproudovou směrovou ochranou 

nebo ochranou distanční  

c) Důležitá (kmenová) nebo paralelní vedení chráníme ochranou distanční  

d) Krátká důležitá vedení s oboustranným napájením anebo krátká důležitá paralelní vedení 

chráníme srovnávací ochranou se záložní ochranou nadproudovou.  

Ochrany při zemních spojeních  

a) Signalizace zemního spojení v soustavě – 𝑈0 

b) Určení postiženého vývodu – směrová wattová nebo jalová relé, admitanční, konduktanční 

c) Vymezení části vývodu – směrové indikátory 

Jak bylo uvedeno výše, valnou většinu vedení VN chráníme nadproudovou ochranou. Distanční 

ochrana se používá velmi zřídka. Je to dáno hlavně z finančních důvodů. Firma E.ON Distribuce 
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od posledního výběrového řízení nasazuje nejvíce digitální nadproudové ochrany SIPROTEC 5 

7SJ85. Tato ochrana je vyobrazena na následujícím obrázku. 

 
Obr. 3.1 Obrázek digitální ochrany SIPROTEC 5 7SJ85 od firmy Siemens [24] 

Výhodou digitálních ochran je, že lze docílit více ochranných funkcí v jedné ochraně. Ochrana 

7SJ85 mezi jinými nabízí následující funkce a parametry: 

– Směrová i nesměrová nadproudová ochrana 

– Možnost chránění až 9 vývodů a obsahuje až 40 analogových vstupů 

– Detekce zemních spojení jakéhokoliv typu v kompenzované nebo izolované elektrizační 

soustavě 

– Záblesková ochrana 

– Nadpěťová a podpěťová ochrana 

– Výkonová ochrana 

– Frekvenční ochrana 

– Detekování proudů a napětí až po 50 harmonickou 

– Ochrana při selhání výkonového vypínače 

3.1.1 Nadproudová ochrana 

Nadproudová ochrana je dnes nejpoužívanější ochrana v distribučních sítích na hladině VN. 

Je to dáno její jednoduchostí a zároveň pořizovací cenou. Nadproudová ochrana vybaví 

v nastaveném čase, pokud proud obvodem dosáhne nastavené hodnoty. Právě závislost vypínacího 

proudu na čase vypnutí určuje charakteristiku ochrany. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny 

základní charakteristiky nadproudových ochran. 
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Obr. 3.2 Charakteristiky nadproudových ochran [10] 

 

a) Časově závislá – u této charakteristiky závisí vypínací čas tk na hodnotě poruchového proudu 

I. Charakteristiku lze vyjádřit následující rovnicí: 

𝑡 =
𝐾

(𝐼−𝐼∞)𝑛 pro 𝐼 > 𝐼∞ a 𝑡 = ∞ pro 𝐼 ≤ 𝐼∞ (3.1) 

b) Polozávislá – polozávislá charakteristika má stejně definovanou závislost vypínacího proudu 

na hodnotě proudu poruchového jako časově závislá, dokud není dosažena hodnota 

poruchového proudu 𝐼0. Od hodnoty 𝐼0 se charakteristika mění v časově nezávislou, a tedy se 

zvyšujícím se poruchovým proudem zůstává vypínací čas konstantní. 

c) Časově nezávislá – jak název napovídá, u této charakteristiky vypínací proud Ik nezávisí na 

hodnotě poruchového proudu. Po dosažení hodnoty Ik, která je minimální hodnotou 

poruchového proudu pro zareagování ochrany, dochází k vybavení ochrany v nastaveném čase 

tk. Se zvyšující se hodnotou poruchového proudu se vypínací čas nemění. 

d) Mžiková – mžiková charakteristika je časově nezávislá charakteristika s tím rozdílem, že není 

nastavené časové zpoždění. Vypínací čas je tedy dán vlastním časem ochrany, který bývá u 

moderních ochran 3-5 ms. 

3.1.1.1 Směrová nadproudová ochrana 

Pokud máme sítě radiální napájené z jednoho místa ES, nepotřebujeme mít informaci o směru 

toku proudu. Pokud si ale představíme okružní rozvod či dvě paralelní vedení, zjistíme, že z důvodu 

zaručení selektivního vypínání vedení potřebujeme i informaci o směru toku poruchového proudu. 

Právě tuto výhodu má směrová nadproudová ochrana. Vypínací charakteristika směrové 

nadproudové ochrany je totožná jako charakteristika nesměrové ochrany, odlišnost je pouze 

v působení charakteristiky v nastavené fázové polorovině. Pro zjištění směru toku proudu je nutné 

mít informaci také o napětí, abychom mohli změřit fázový posun mezi napětím a proudem. Je nutné 
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tedy ochranu připojit na přístrojové transformátory napětí. Znázornění využití směrové 

nadproudové ochrany si lze přiblížit na následujícím obrázku. 

 

 

Obr. 3.3 Využití směrových nadproudových ochran [11] 

Na obr. 3.3 lze vidět poruchu na vedení mezi ochranou R1 a ochranou R3. Vzhledem ke 

správně navrženému systému ochran dochází ke správnému vypnutí zasaženého úseku. Jak lze 

z obrázku vidět, ochrana R4 nereaguje, jelikož tok proudu I2 je proti směru nastavení ochrany. 

První vybaví ochrana R3 v čase 0 s, přes kterou jde proud I3 ve směru nastavení ochrany. Poté 

vypíná ochrana R1 v čase 1 s. Druhé vedení lze tedy nadále provozovat bez přerušení distribuce 

elektřiny. 

3.1.2 Srovnávací ochrana 

Srovnávací ochrany porovnávají vstupní a výstupní veličiny chráněného objektu a z rozdílu 

těchto hodnot vyhodnocují, zda se porucha nachází uvnitř chráněného objektu nebo mimo chráněný 

objekt. Z principu tedy u této ochrany není třeba časového zpoždění, jelikož chráněný objekt je 

touto ochranou jasně ohraničen a úsek je vypínán na obou koncích současně. Tyto ochrany se tedy 

vyznačují rychlým působením. Podle principu porovnávání měřených veličin lze srovnávací 

ochrany dělit do dvou skupin: 

– Ochrany s přímým srovnáním – tyto ochrany jedním nebo více měřícími členy 

porovnávají skutečné veličiny na obou koncích chráněného objektu. Ochrany s přímým 

srovnáním můžeme dále dělit: 

– Rozdílové (diferenciální) ochrany 
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– Fázové srovnávací ochrany 

– Ochrany s nepřímým srovnáním – tyto ochrany srovnávají pouze údaje o poloze 

kontaktů měřících relé na obou stranách chráněného úseku. Jelikož spojovací vedení 

mezi oběma konci přenáší pouze logické signály, lze použít např. sdělovací kabel, 

vysokofrekvenční vedení nebo optický kabel. Tím se značně snižují ekonomické 

náklady, zvláště pokud je chráněné vedení dlouhé. 

3.1.2.1 Rozdílová (diferenciální) ochrana 

Pro větší představu o fungování srovnávacích ochran si nyní přiblížíme rozdílovou ochranu. 

Tato ochrana je založena na předpokladu, že chráněným objektem procházejí provozní proudy, 

jejichž součet na všech vývodech a přívodech je za normálního stavu nulový. Pokud si představíme 

chráněný objekt, např. vedení, znamená to, že proud, který vtéká na začátku vedení, na konci vedení 

zase vyteče. Pokud ale součet není nulový, indikuje to nějaký poruchový stav uvnitř chráněného 

objektu, vznik nového svodu. V takovém případě tento poruchový stav ochrana vyhodnotí a 

následně vybaví. Zapojení ochrany lze vidět na následujícím obrázku. 

 

Obr. 3.4 Zapojení rozdílové ochrany [11] 

3.1.3 Distanční ochrana 

Distanční ochrany se v DS používají zvláště na hladině VVN. Jak již bylo uvedeno výše, na 

hladině VN se používají pouze tehdy, pokud se jedná o důležitá vedení. Princip distanční ochrany 

spočívá ve vyhodnocování impedance. Pokud dojde někde v síti k poruše, sníží se tím impedance 

zkratové smyčky a distanční ochrana tento pokles vyhodnotí a následně vybaví. Hlavní výhodou 

oproti nadproudové ochraně je kratší vypínací čas v první zóně ochrany. První zóna chrání 80 – 90 

% délky vedení, vinutí transformátoru nebo statorového vinutí generátoru. 

Ochrana při zkratu měří proud 𝐼�̅� a napětí 𝑈𝑘
̅̅̅̅ . Tyto veličiny jsou svázány vztahem: 

𝐼�̅� = 𝑍𝑘
̅̅ ̅ ∙ 𝑈𝑘

̅̅̅̅  (3.2) 

Kde 

𝑈𝑘
̅̅̅̅  je fázor napětí v místě ochrany, 

𝐼�̅� je fázor proudu v místě ochrany, 

�̅� je impedance zkratové smyčky. 
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Změřením impedance zkratové smyčky lze tedy i určit vzdálenost (distanci) poruchy od místa 

ochrany. 

 
Obr. 3.5 Nastavení impedančně časové charakteristiky [25] 

Na Obr. 3.4 lze vidět výhody v selektivitě distančních ochran oproti nadproudovým ochranám. 

Je zřejmé, že časové zpoždění v prvním stupni ochrany je u všech ochran totožné. Nedochází tedy 

k prodlužování vypínacího času směrem ke zdroji. Na obrázku lze také vidět pokrytí pouze 85 % 

vedení v prvním stupni. Při pokrytí celého vedení by totiž mohlo docházet z důvodů nepřesnosti 

k překrytí impedančních časových charakteristik ochran a dojít tak k neselektivnímu vybavení 

ochran. 

3.1.4 Ochrana při zemním spojení 

Vzhledem k provozování distribučních sítí VN převážně jako sítí kompenzovaných, je zemní 

spojení nejčastější poruchou v těchto sítích. I když síť lze po určitou dobu s poruchou provozovat, 

provozovatel DS se snaží z důvodu ochrany zejména před nebezpečným dotykem a z důvodu 

mezního oteplení zhášecí tlumivky poruchu co nejdříve dohledat a odstranit. K signalizaci zemního 

spojení nám slouží zemní ochrana. Ochrana funguje na principu měření netočivé složky proudu a 

napětí. Obecně se většinou měří 3𝐼0 a 𝑈0. 

Napětí 𝑈0 je možné měřit třemi způsoby [13]: 

- Výpočet z třech měřených fázových napětí – 𝑈𝐿1, 𝑈𝐿2, 𝑈𝐿3 

- Přímé měření netočivé složky napětí v uzlu transformátoru – 𝑈0 

- Zapojení přístrojových transformátorů do otevřeného trojúhelníka – 𝑈𝐿1(0), 𝑈𝐿3(0), 

𝑈𝐿2(0) 

Proud 3𝐼0 je možné měřit dvěma způsoby: 

- Měření v Holmgreenově zapojení 

       C

     

     

     

     

    C     

    C     

        C

t

            



  3 Ochrany vedení používané v soustavě VN 

 

27 

- Měření pomocí součtového průvlakového PTP 

Pro zjištění zemního spojení bylo vyvinuto několik algoritmů. Nejpoužívanější jsou: 

- Zemní směrová ochrana 

- Konduktanční ochrana 

- Admitanční ochrana 

- Impulzní ochrana 

- Ochrana q-u 

3.1.4.1 Citlivá zemní směrová ochrana 

Je nejčastěji používanou ochranou funkcí v kompenzovaných VN sítích pro určení vývodu se 

zemní poruchou. Běžná směrová ochrana není z důvodu rozsahu nastavení proudového kritéria 

a neexistence kritéria napěťového dostatečná. Ochrana vyhodnotí vývod s poruchou, pokud budou 

splněna tři kritéria: 

- Hodnota 𝑈0 překročí nastavenou úroveň 

- Hodnota 3𝐼0 překročí nastavenou úroveň 

- Úhel mezi 𝑈0 a 3𝐼0 je v nastavených mezích 

3.1.4.2 Konduktanční ochrana 

Tato funkce je druhou nejpoužívanější v kompenzovaných VN sítích. Pro tuto ochranu musí 

pro vyhodnocení vývodu s poruchou platit následující kritéria: 

- Hodnota 𝑈0 překročí nastavenou úroveň 

- Hodnota vypočítané vodivosti 𝐺0 překročí nastavenou úroveň 
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4 SPOLEHLIVOST DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ 
Pokud se budeme bavit o spolehlivosti distribučních sítí, je nejdříve nutné si spolehlivost 

a další důležité pojmy definovat. V [21] je spolehlivost definována následovně: 

Spolehlivost je obecná vlastnost objektu, která spočívá ve schopnosti objektu plnit požadované 

funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase podle 

stanovených technických podmínek. 

Porucha je jev spočívající v ukončení schopnosti objektu plnit úplně nebo částečně 

požadovanou funkci. 

Ukazatel spolehlivosti je kvantitativní charakteristika jedné nebo několika vlastností, která 

určuje spolehlivost objektu [27]. 

Přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny je stav v odběrném nebo předávacím místě 

účastníka trhu s elektřinou, při kterém není přenosová nebo distribuční soustava schopna 

dopravovat do tohoto místa elektřinu, pokud není příčinou tohoto stavu elektrické zařízení 

zákazníka [6]. 

Provozovatelé distribučních soustav jsou regulátorem finančně motivováni ke zvyšování 

spolehlivosti a kontinuity dodávky elektřiny zákazníkům. Na druhou stranu se distribuční soustava 

kontinuálně rozšiřuje. Vnášení dalších prvků s pravděpodobností poruchy vede ke snižování 

výsledné spolehlivosti distribuční soustavy jako celku.  

4.1 Kategorie přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny 

Pro výpočet spolehlivostních ukazatelů je nutné si stanovit kategorie přerušení přenosu nebo 

distribuce elektřiny. To stanovuje vyhláška Energetického regulačního úřadu (Úřadu) 

č. 540/2005 [6]:  

A) "Podle doby trvání se přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny dělí na 

1. dlouhodobé - s dobou trvání delší než 3 minuty, 

2. krátkodobé - s dobou trvání alespoň 1 sekunda a současně ne delší než 3 minuty. 

B) Podle příčiny se přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny dělí na 

1. neplánované - přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny, které není plánovaným 

přerušením. Neplánované přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny se dále dělí na 

1.1.poruchové - přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny při vzniku a odstraňování 

poruchy na zařízení provozovatele přenosové soustavy podle § 24 odst. 3 písm. d) bodu 

7 energetického zákona nebo provozovatele distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 

písm. c) bodu 6 energetického zákona a přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny 

způsobené chybným nebo bezdůvodným vypnutím zařízení přenosové nebo distribuční 

soustavy jejím provozovatelem. Poruchové přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny 

se dále dělí na 

1.1.1. způsobené poruchou mající původ v zařízení přenosové nebo distribuční soustavy 

provozovatele soustavy nebo jejím provozu 

1.1.1.1. za obvyklých povětrnostních podmínek - přerušení přenosu nebo 

distribuce elektřiny způsobené poruchou, které není přerušením přenosu 
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nebo distribuce elektřiny způsobeným poruchou za nepříznivých 

povětrnostních podmínek 

1.1.1.2. za nepříznivých povětrnostních podmínek - přerušení přenosu nebo 

distribuce elektřiny způsobené vlivem nepříznivých povětrnostních 

podmínek, jestliže provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy 

takovou skutečnost do 10 pracovních dnů ode dne, ve kterém k přerušení 

přenosu nebo distribuce elektřiny došlo, oznámí a prokáže Úřadu 

1.1.2. způsobené v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby 

1.2. vynucené - přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny z důvodů podle § 24 odst. 3 

písm. c) bodu 1 nebo § 25 odst. 4 písm. c) bodu 1 energetického zákona 

1.3. mimořádné - přerušení přenosu nebo distribuce při stavech nouze nebo předcházení 

stavu nouze podle § 24 odst. 3 písm. c) bodu 2 nebo § 25 odst. 4 písm. c) bodu 2 

energetického zákona 

1.4. v důsledku události mimo přenosovou nebo distribuční soustavu provozovatele 

soustavy a u výrobce 

2. plánované - přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny podle § 2 písm. c) vyhlášky.“ 

4.2 Ukazatele spolehlivosti distribuce 

Spolehlivost distribučních sítí lze popsat mnoha ukazateli. Tyto ukazatele můžeme následně 

počítat pro jednotlivé odběratele, napěťové hladiny či pro celý systém. Pro distribuční sítě jsou 

nejdůležitější agregované ukazatele spolehlivosti distribuce [27]. 

Vyhláška ERÚ č. 540/2005 stanovuje provozovatelům distribučních soustav mezní hodnoty 

ukazatelů nepřetržitosti distribuce SAIDI, SAIFI a CAIDI. Metodiku určování nepřetržitosti 

distribuce popisují pravidla provozování distribučních soustav (PPDS) Příloha č. 2 [5]. Pro výpočty 

ukazatelů se uvažují pouze dlouhodobá přerušení, tedy přerušení trvající déle než 3 minuty. 

První ukazatel je označován SAIFI a je to průměrná systémová intenzita poruch. Tento 

ukazatel je definován matematicky takto:  

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑠 =
∑ 𝜆𝑖 ∙ 𝑁𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1

 (přerušení ∙ rok−1) (4.1) 

Kde 

𝜆𝑖 je intenzita výpadků v bodě „i“ sítě (rok−1), 

𝑁𝑖 je počet připojených odběratelů v bodě „i“ sítě. 

 

Druhý ukazatel je označován SAIDI a je to průměrná systémová doba trvání výpadku. Tento 

ukazatel je matematicky definován: 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑠 =
∑ 𝜆𝑖 ∙ 𝜏𝑖 ∙ 𝑁𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑁𝑖
𝑛
𝑖=1

 (minut ∙ rok−1) (4.2) 

Kde 

𝜏𝑖 je střední doba výpadku v bodě „i“ sítě. 
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Další spolehlivostní ukazatel je označován CAIDI, který značí průměrnou dobu trvání 

výpadku u odběratele. Ukazatel je definován následujícím vztahem: 

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼𝑠 =
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑠

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑠
 (minut ∙ přerušení−1) (4.3) 
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5 STÁVAJÍCÍ STAV 
V této diplomové práci se zaměříme na oblast DS provozované společností E.ON Distribuce. 

Oblast zahrnuje linku VN872, která je v normálním provozu napájena z transformační stanice 

110/22 kV Hrušovany nad Jevišovkou. Kmenová linka VN872 prochází obcí Drnholec, Brodem 

nad Dyjí a také Dolními Dunajovicemi. V obci Drnholec na tuto linku následně navazuje také 

kmenová linka VN832, na které je umístěn úsekový odpínač pro případ propojení s přilehlou 

oblastí napájenou z rozvodny 110/22 kV Pohořelice. Na kmenové lince jsou také dvě odbočky, a 

to odbočka Novosledy Praga a odbočka Novosledy, ze které je napájena část odběratelů této obce. 

Na odbočce Novosledy Praga je umístěn úsekový odpínač, kterými lze propojit oblast linky VN872 

s oblastí linky VN115 napájenou z transformační stanice Hrušovany nad Jevišovkou. Na odbočce 

Novosledy je také umístěn úsekový odpínač, kterým lze propojit oblast linky VN115 napájenou 

z transformační stanice 110/22 kV Mikulov. Na konci linky VN872 je také možnost propojení 

s oblastí linky VN85 napájené z Mikulova. 

Tato část sítě je koncipována v radiálním zapojení. Do této oblasti jsou připojeny dvě 

fotovoltaické elektrárny (FVE), a to FVE Drnholec Eogen s výkonem 2300 kW a FVE Drnholec 

Výsluní 2 s výkonem 600 kW. V celé oblasti jsou převážně použita venkovní vedení typu AlFe od 

průměru 35 mm2 až po průměr 95 mm2. 

Samotná distribuční síť NN v obci Drnholec, určená pro napájení jednotlivých domácností, je 

napájena z následujících distribučních trafostanic 22/0,4 kV (DTS): 

– DTS Škola 

– DTS Wolkerova 

– DTS Hrušovanská 

– DTS Dyjská 

– DTS Kamnářská 

– DTS Pod zámkem 

– DTS Polní 

– DTS Lidická 

– DTS Kolonka 

Zjednodušené schéma zapojení vývodu linky V872 ve stávajícím stavu lze vidět na 

následujícím obrázku. 
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Obr. 5.1 Zjednodušené schéma stávajícího stavu sítě 
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6 CÍLE PRÁCE 
Cílem diplomové práce je návrh systémů chránění vývodu kmenové linky VN872. Vzhledem 

k rekonstrukci této linky a kabelizaci její části v obci Drnholec, kde bude také zaveden nový způsob 

napájení, je cílem této práce navrhnout vhodný způsob chránění vedení. Následně je také cílem 

zhodnotit plánované možné varianty použitých prvků z hlediska spolehlivosti a kvantifikovat 

přínos provedených změn ve vztahu na ukazatele SAIFI a SAIDI.  
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7 PLÁNOVANÉ ZMĚNY 
V této diplomové práci je uvažováno s rekonstrukcí stávající linky distribuční sítě VN 

s označením VN872 a přilehlé obce Drnholec. Jak již bylo výše uvedeno, tato linka vede z vývodu 

trafostanice 110/22 kV Hrušovany nad Jevišovkou a napájí obce Drnholec, Brod nad Dyjí, část 

obce Novosledy a také část obce Dolní Dunajovice. V rámci návrhu chránění budou v této práci 

navrženy ochrany v obci Drnholec, kde bude probíhat kabelizace linky VN a úprava způsobu 

napájení obce. Ve zbytku části vedení VN872 bude provedena pouze oprava podpěrných sloupů a 

výměna venkovního vedení. Pro představu o rozsahu kmenové linky VN872 je na následujícím 

obrázku vyznačena samotná linka v systému GIS. 

 

7.1 Plánované změny na kmenové lince VN872 

Obnova části vedení 22 kV kmenové linky VN872 v rozsahu celé kmenové linky, mimo obec 

Drnholec, bude provedena stávajícím způsobem ve stávající trase. Při této obnově bude provedena 

výměna všech stávajících betonových podpěrných bodů předmětné části vedení za nové betonové, 

osazené konzolami typu Pařát III. Betonové podpěrné body, které stále vyhovují 

staticko-mechanickým požadavkům budou zachovány. 

Dále bude provedena oprava stávajících příhradových podpěrných bodů a ocelových 

konstrukcí. V celém rozsahu, kromě obce Drnholec, bude provedena výměna stávajících vodičů 

VN za nové, typu AlFe 110/22. 

Na kmenové lince bude také provedena výměna řady úsekových odpínačů za nové komorové, 

typu Fla GB. 

Obnova části vedení 22 kV kmenové linky VN872 v obci Drnholec bude spočívat v kabelizaci 

stávajícího venkovního vedení. Při této obnově (rekonstrukci) bude provedeno vybudování nového 

kabelového vedení 22 kV v nově zvolené trase o přibližné délce 1120 m, k čemuž bude použit 

kabel VN typu 3x 22-NA2XS(F)2Y o průřezu 240 mm2. 

Jako náhrada za stávající trafostanici TS Drnholec Kamnářská č. 621174 bude vystavěna nová 

kiosková trafostanice 1x 630 kVA. V rámci projektu je také plánováno se změnou umístění této 

trafostanice. 

Obr. 7.1 Mapa s vyznačenou linkou VN872 [19] 
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V trafostanici TS Drnholec Kamnářská č. 621174 bude provedena montáž nového 

modulárního rozvaděče VN typu Ormazabal GAE 1K + 2K + GAE 1LSF (pole s vypínačem 

s izolací SF6) + GAE 1TS o celkovém rozsahu 5 polí. Kabelový vývod směřující ke kabelosvodu 

na podpěrném bodě č. 69 bude připojen pomocí kabelových koncovek VN s T-adaptérem včetně 

omezovače přepětí. Dále bude do tohoto rozvaděče připojen pomocí kabelových koncovek VN 

s T-adaptérem včetně omezovače přepětí kabel 22 kV pro napájení stávající přípojky Drnholec 

Blata. Tento kabel VN bude typu 3x 22-NA2XS(F)2Y o průřezu 70 mm2. 

Dále budou do tohoto rozvaděče připojeny kabely VN směřující k TS Drnholec Škola 

č. 621182 pomocí kabelových koncovek VN s T-adaptéry. Z trafostanice TS Drnholec Kamnářská 

č. 621174 budou směrem k nové kioskové trafostanici TS Drnholec Škola č. 621182 (související 

stavba 1040012932 - Drnholec, VN872 kabel VN a trafostanice) vedeny ve společném výkopu dva 

VN kabely. 

První kabel VN bude tvořit propoj mezi TS Drnholec Kamnářská č. 621174 a trafostanicí TS 

Drnholec Škola č. 621182. Tento kabel bude typu 3x 22-NA2XS(F)2Y o průřezu 150 mm2. 

Druhý kabel, typu 3x 22-NA2XS(F)2Y o průřezu 240 mm2, bude tvořit pokračování kmenové 

linky VN872. 

V nové kioskové trafostanici TS Drnholec KD bude instalována soustava modulárních 

rozvaděčů s vypínači s izolací SF6 typu Ormazabal GAE 1LSF-1LSF + GAE 1LSF-1LSF. 

Společně se stávajícím transformátorovým polem GAE 1TS budou tvořit soustavu 5 polí. Do těchto 

rozvaděčů budou připojeny všechny kabelové vývody pomocí koncovek s T-adaptéry. Dále bude 

v rámci stavby vybudováno kabelové vedení 22 kV mezi trafostanicemi TS Drnholec KD a TS 

Drnholec Pod Zámkem č. 621179. Tento kabel VN bude typu 3x 22-NA2XS(F)2Y o průřezu 150 

mm2. Souběžně s tímto kabelem bude ve společném výkopu položen druhý kabel VN, typu 3x 22-

NA2XS(F)2Y o průřezu 240 mm2, tvořící pokračování kmenové linky VN872, tak jak je naznačeno 

v příloze A. 

Vedle celé trasy kabelového vedení bude také uložena chránička HDPE sloužící k ochraně 

optických a metalických sdělovacích kabelů [19]. 

Zásadní plánovanou změnou v rámci tohoto projektu bude také v provozování oblasti vývodu 

VN872. Zatímco ve stávajícím stavu je z tohoto vývodu napájena část linky VN832, v plánovaném 

provozu bude tato část napájena z rozvodny 110/22 kV Pohořelice. Vypínač vývodu na linku 

VN832, umístěný v TS KD, bude tedy v normálním provozu vypnut. Zapojení jednotlivých DTS 

v rámci nového konceptu, lze vidět na následujícím obrázku. 
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 dpínač

 menová l nka       – kabel 22 kV typu 3x22-   XS(   Y o průřezu     mm2

 menová l nka       – kabel 22 kV typu 3x22-   XS(   Y o průřezu     mm2

 odružné kabelové vedení – kabel 22 kV typu 3x22-   XS(   Y o průřezu     mm2

 řípojka pro stávající  S – kabel 22 kV typu 3x22-   XS(   Y o průřezu    mm2
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 enkovní vedení    k  - vod če  l e   

VN872 VN872 VN872
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US88

VN832

 ová  S   
 S  amnářská 
č.       

US69

US872a

přípojka  rnholec  lata

 S Škola 
č.       

TS Wolkerova 
č.       

 S  ru ovanská 
č.       

 S  yjská č. 
621171

 S  od  ámkem 
č.       

  

  

Obr. 7.2 Nový koncept napájení obce Drnholec [19] 
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8 NÁVRH SYSTÉMU CHRÁNĚNÍ A ZHODNOCENÍ 

SPOLEHLIVOSTI 

8.1 Spolehlivostní výpočty 

Metodika spolehlivostních výpočtů vychází z přílohy 2 PPDS. Na základě této metodiky bylo 

vytvořeno spolehlivostní schéma. Daná oblast distribuční sítě je ale značně rozsáhlá a vytvořené 

schéma i následné výpočty vyplývající z tohoto schématu by byly značně komplikované. Proto je 

nutné zavést následující zjednodušení. 

– Uvažují se pouze vedení, ostatní prvky jsou zanedbány. 

– Spolehlivost napájecí sítě je 100 %. 

– Jsou zanedbány manuálně ovládané úsečníky, vyjma úsečníků sloužících k propojení 

oblastí v náhradním provozu. 

– Průměrný čas prostoje vedení v úsecích, kde jsou zastoupeny kabelové i venkovní 

vedení, bude uvažován pro typ vedení, které má větší zastoupení v úseku. 

Spolehlivostní ukazatele pro určitou oblast se většinou počítají pomocí skutečně 

zaznamenaných poruchových událostí, které v dané oblasti nastaly. Pro dostatečně přesné výpočty 

je nutné zaznamenávat poruchové události nejméně 10 let, v krajních případech lze použít záznamy 

za posledních 5 let. Takto je zaručená dostatečná přesnost, jelikož záznamy vycházejí ze 

skutečného provozu dané oblasti. Z těchto údajů lze následně například vypočítat vhodnost 

nasazení recloseru z hlediska spolehlivosti. Pokud ale bude provedena kabelizace v obci Drnholec, 

je jasné, že jde o značný zásah do konfigurace sítě dané oblasti. V tomto případě tedy nemůžeme 

použít zmíněné záznamy poruchových událostí, protože se intenzita i rozdělení poruch v oblasti 

změní. Z tohoto důvodu musíme tedy vycházet ze spolehlivostních parametrů jednotlivých prvků, 

v našem případě venkovního a kabelového vedení. Vstupní parametry jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tab. 8-1 Vstupní parametry spolehlivostních výpočtů [19] 

Veličina Hodnota 

průměrná  ntenz ta poruch venkovního vedení αV 
6,11 

rok-1∙    km-1 

průměrná  ntenz ta poruch kabelového vedení αK 
4,79 

rok-1∙    km-1 

střední doba poruchy venkovního vedení tp(V) 268 min 

střední doba poruchy kabelového vedení tp(K) 194 min 

střední doba do vyman pulování úseku s poruchou pomocí dálkově 
ovládan ch úsečníků td 

4 min 

střední doba do vyman pulování úseku s poruchou pomocí manuálně 
ovládan ch úsečníků tm 

30 min 

střední doba do vyman pulování úseku s poruchou ve vn třním kruhu obce tv 45 min 

 

Každý provozovatel DS si vytváří rozsáhlou databázi poruch jednotlivých prvků. Z této 

databáze lze následně pro určitý prvek soustavy určit průměrnou intenzitu poruch daného prvku 
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a střední dobu poruchy. Tyto parametry, které jsou uvedeny v tab. 8-1, byly poskytnuty společností 

E.ON Distribuce. Následné parametry uvedené v této tabulce, tedy střední doba do vymanipulování 

úseku s poruchou pomocí dálkově ovládaných úsečníků td, střední doba do vymanipulování úseku 

s poruchou pomocí manuálně ovládaných úsečníků tm a střední doba do vymanipulování úseku 

s poruchou ve vnitřním kruhu obce tv, nejsou přesně určené hodnoty z databáze. Hodnoty těchto 

parametrů byly zvoleny po konzultaci s pracovníky společnosti E.ON Distribuce a vycházejí 

z mnohaleté zkušenosti dispečerů této společnosti. 

Na následujícím obrázku je zobrazeno zjednodušené schéma stávajícího stavu oblasti vývodu 

vedení VN872. Můžeme si všimnout, že samotné schéma začíná v rozvodné stanici Hrušovany nad 

Jevišovkou (HJ). Oblast je dělena na tři úseky oddělené dálkově ovládanými úsečníky. Délka 

každého úseku je součet jednotlivých vedení nacházejících se v úseku. Pro přehlednost je také 

znázorněn manuálně ovládaný úsečník na konci úseku 3, který slouží pro náhradní napájení 

z přilehlé oblasti v případě poruchy. Reálně se také manuálně ovládané úsečníky nachází v úseku 

2, ty ale ve schématu nejsou zakresleny, jelikož na výsledný výpočet spolehlivostních ukazatelů 

nemají žádný vliv. 

 

Nejdříve je nutné vypočítat intenzitu poruch jednotlivých úseků. Pro vypočet je třeba znát 

součet délek venkovních a kabelových vedení, které se vyskytují v daném úseku. Tyto délky jsou 

uvedeny v příloze B. Pro intenzitu poruch úseku 1 platí: 

𝛼1(𝑆𝑆) = 𝛼𝑉 ∙ 𝑙1,𝑣(𝑆𝑆) ∙ 105 + 𝛼𝐾 ∙ 𝑙1,𝐾(𝑆𝑆) ∙ 105

= 6,11 ∙ 12870,42 ∙ 105 + 4,79 ∙ 315,47 ∙ 105 = 0,8015 m 
(8.1) 

Kde 𝑙1,𝑣(𝑆𝑆) je součet délek venkovních vedení v úseku 1 a 𝑙1,𝐾(𝑆𝑆) je součet délek kabelových 

vedení v úseku 1. 

Výsledky intenzit poruch jednotlivých úseků jsou uvedeny v příloze C. 

  

Obr. 8.1 Zjednodušené schéma stávajícího stavu (spolehlivost) 

  

 sek   sek   sek  

 e enda  ypínač s  ochranou

 álkově ovládan  úsečník

 anuálně ovládan  úsečník
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Počet odběratelů jednotlivých úseků je uveden v příloze B. Spolehlivostní výpočet pro 

stávající stav, ukazatel SAIFI: 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑆𝑆

=
𝛼1(𝑆𝑆) ∙ (𝑁1(𝑆𝑆) + 𝑁2(𝑆𝑆) + 𝑁3(𝑆𝑆)) + 𝛼2(𝑆𝑆) ∙ (𝑁1(𝑆𝑆) + 𝑁2(𝑆𝑆) + 𝑁3(𝑆𝑆))+𝛼3(𝑆𝑆) ∙ (𝑁1(𝑆𝑆) + 𝑁2(𝑆𝑆) + 𝑁3(𝑆𝑆))

𝑁1(𝑆𝑆) + 𝑁2(𝑆𝑆) + 𝑁3(𝑆𝑆)

=
0,8015 ∙ (781 + 499 + 357) + 0,7198 ∙ (781 + 499 + 357) + 0,8477 ∙ (781 + 499 + 357)

781 + 499 + 357

= 2,369 př𝑒𝑟𝑢š𝑒𝑛í ∙ rok
−1

 

(8.2) 

Kde 𝛼1,2,3(𝑆𝑆) jsou intenzity poruch jednotlivých úseků, 𝑁1,2,3(𝑆𝑆) jsou počty odběratelů 

jednotlivých úseků. 

Ukazatel SAIDI: 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑆𝑆 =
𝛼1(𝑆𝑆) ∙ (𝑁1(𝑆𝑆) ∙ 𝑡𝑝(𝑉) + 𝑁2(𝑆𝑆) ∙ 𝑡𝑚 + 𝑁3(𝑆𝑆) ∙ 𝑡𝑚) + 𝛼2(𝑆𝑆) ∙ (𝑁1(𝑆𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁2(𝑆𝑆) ∙ 𝑡𝑝(𝑉) + 𝑁3(𝑆𝑆) ∙ 𝑡𝑚) + 𝛼3(𝑆𝑆) ∙ (𝑁1(𝑆𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁2(𝑆𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁3(𝑆𝑆) ∙ 𝑡𝑝(𝑉))

𝑁1(𝑆𝑆) + 𝑁2(𝑆𝑆) + 𝑁3(𝑆𝑆)

=
0,8015 ∙ (781 ∙ 268 + 499 ∙ 30 + 357 ∙ 30) + 0,7198 ∙ (781 ∙ 4 + 499 ∙ 268 + 357 ∙ 30) + 0,8477 ∙ (781 ∙ 4 + 499 ∙ 4 + 357 ∙ 268)

781 + 499 + 357

= 232,1369 min ∙ rok
−1

 

(8.3) 

Nyní je potřeba vypočítat spolehlivostní ukazatele pro nový stav oblasti po provedené 

kabelizaci. Na následujícím obrázku jsou uvedeny různé varianty uvažovaného nového stavu. 

 

Obr. 8.2 Zjednodušené schéma pro různé varianty nového stavu sítě 
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Z obrázku lze vidět, že uvažujeme o čtyřech různých variantách nového stavu uvažované 

oblasti DS. Jako výchozí nový stav bereme variantu 0. Ostatní varianty uvažují stejnou konfiguraci 

sítě, pouze jsou přidány či vyměněny spínací prvky ve vyznačených místech. Varianta 1 uvažuje 

s přidáním ochrany do TS kamnářská na úsek 3. Tím by byla zaručena nepřetržitost dodávky 

elektrické energie v případě vzniku poruchy v úseku 3, jelikož by byl v případě zkratu tento úsek 

vydělen a odběratelé v ostatních úsecích by nebyli ovlivněni. I když ve schématech nejsou 

znázorněny jednotlivé DTS s odběrateli, každý úsek má jistý počet odběratelů. Varianta 2 uvažuje 

na úseku 4 vložení mžikové nadproudové ochrany do jedné z DTS a tím rozdělení tohoto úseku na 

dva. Nové rozpadové místo by mělo napomoci větší spolehlivosti dodávky odběratelů ve vnitřním 

kruhu obce Drnholec. Poslední varianta uvažuje výměnu dálkově ovládaného úsečníku dělící úseky 

5 a 6 za recloser. Tato varianta by měla napomoci rychlejšímu vydělení postiženého úseku. 

Spolehlivostní výpočet pro nový stav, ukazatel SAIFI: 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑁𝑆

=
𝛼1(𝑁𝑆) ∙ (𝑁1(𝑁𝑆) + 𝑁2(𝑁𝑆) + 𝑁3(𝑁𝑆) + 𝑁4(𝑁𝑆) + 𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆))

𝑁1(𝑁𝑆) + 𝑁2(𝑁𝑆) + 𝑁3(𝑁𝑆) + 𝑁4(𝑁𝑆) + 𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆)

+
𝛼2(𝑁𝑆) ∙ (𝑁1(𝑁𝑆) + 𝑁2(𝑁𝑆) + 𝑁3(𝑁𝑆) + 𝑁4(𝑁𝑆) + 𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆))

𝑁1(𝑁𝑆) + 𝑁2(𝑁𝑆) + 𝑁3(𝑁𝑆) + 𝑁4(𝑁𝑆) + 𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆)

+
𝛼3(𝑁𝑆) ∙ (𝑁1(𝑁𝑆) + 𝑁2(𝑁𝑆) + 𝑁3(𝑁𝑆) + 𝑁4(𝑁𝑆) + 𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆))

𝑁1(𝑁𝑆) + 𝑁2(𝑁𝑆) + 𝑁3(𝑁𝑆) + 𝑁4(𝑁𝑆) + 𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆)

+
𝛼4(𝑁𝑆) ∙ (𝑁4(𝑁𝑆)) + 𝛼5(𝑁𝑆) ∙ (𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆)) + 𝛼6(𝑁𝑆) ∙ (𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆))

𝑁1(𝑁𝑆) + 𝑁2(𝑁𝑆) + 𝑁3(𝑁𝑆) + 𝑁4(𝑁𝑆) + 𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆)

=
0,5239 ∙ (45 + 2 + 0 + 575 + 383 + 357 + 158 + 112)

45 + 2 + 0 + 575 + 383 + 357 + 158 + 112

+
0,0297 ∙ (45 + 2 + 0 + 575 + 383 + 357 + 158 + 112)

45 + 2 + 0 + 575 + 383 + 357 + 158 + 112

+
0,0528 ∙ (45 + 2 + 0 + 575 + 383 + 357 + 158 + 112)

45 + 2 + 0 + 575 + 383 + 357 + 158 + 112

+
0,1672 ∙ (575) + 0,5345 ∙ (383 + 357) + 0,8477 ∙ (383 + 357)

45 + 2 + 0 + 575 + 383 + 357 + 158 + 112
= 1,2921 př𝑒𝑟𝑢š𝑒𝑛í ∙ rok

−1
 

(8.4) 

Ukazatel SAIDI: 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑁𝑆

=
𝛼1(𝑁𝑆) ∙ (𝑁1(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑝(𝑉) + 𝑁2(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑚 + 𝑁3(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑚 + 𝑁4(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑚 + 𝑁5(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑚 + 𝑁6(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑚 + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑚 + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑚)

𝑁1(𝑁𝑆) + 𝑁2(𝑁𝑆) + 𝑁3(𝑁𝑆) + 𝑁4(𝑁𝑆) + 𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆)

+
𝛼2(𝑁𝑆) ∙ (𝑁1(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁2(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑝(𝐾) + 𝑁3(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁4(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁5(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁6(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑)

𝑁1(𝑁𝑆) + 𝑁2(𝑁𝑆) + 𝑁3(𝑁𝑆) + 𝑁4(𝑁𝑆) + 𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆)

+
𝛼3(𝑁𝑆) ∙ (𝑁1(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁2(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁3(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑝(𝐾) + 𝑁4(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁5(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁6(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑)

𝑁1(𝑁𝑆) + 𝑁2(𝑁𝑆) + 𝑁3(𝑁𝑆) + 𝑁4(𝑁𝑆) + 𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆)

+
𝛼4(𝑁𝑆) ∙ (𝑁4(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑣) + 𝛼5(𝑁𝑆) ∙ (𝑁5(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑝(𝑉) + 𝑁6(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑚) + 𝛼6(𝑁𝑆) ∙ (𝑁5(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑑 + 𝑁6(𝑁𝑆) ∙ 𝑡𝑝(𝑉))

𝑁1(𝑁𝑆) + 𝑁2(𝑁𝑆) + 𝑁3(𝑁𝑆) + 𝑁4(𝑁𝑆) + 𝑁5(𝑁𝑆) + 𝑁6(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝑎𝑚𝑛ář𝑠𝑘á(𝑁𝑆) + 𝑁𝐾𝐷(𝑁𝑆)

=
0,5239 ∙ (45 ∙ 268 + 2 ∙ 30 + 0 ∙ 30 + 575 ∙ 30 + 383 ∙ 30 + 357 ∙ 30 + 158 ∙ 30 + 112 ∙ 30)

45 + 2 + 0 + 575 + 383 + 357 + 158 + 112

+
0,0297 ∙ (45 ∙ 4 + 2 ∙ 194 + 0 ∙ 4 + 575 ∙ 4 + 383 ∙ 4 + 357 ∙ 4 + 158 ∙ 4 + 112 ∙ 4)

45 + 2 + 0 + 575 + 383 + 357 + 158 + 112

+
0,0528 ∙ (45 ∙ 4 + 2 ∙ 4 + 0 ∙ 194 + 575 ∙ 4 + 383 ∙ 4 + 357 ∙ 4 + 158 ∙ 4 + 112 ∙ 4)

45 + 2 + 0 + 575 + 383 + 357 + 158 + 112

+
0,1672 ∙ (575 ∙ 45) + 0,5345 ∙ (383 ∙ 268 + 357 ∙ 30) + 0,8477 ∙ (383 ∙ 4 + 357 ∙ 268)

45 + 2 + 0 + 575 + 383 + 357 + 158 + 112
= 109,7581 min ∙ rok

−1
 

(8.5) 

Odchylka ukazatelů mezi stávajícím stavem a plánovaným (novým) stavem: 

𝛿𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑆𝑆 − 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑁𝑆

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑆𝑆
∙ 100 =

2,369 − 1,2921

2,369
∙ 100

= 45,4599 % 

(8.6) 
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𝛿𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑆𝑆 − 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑁𝑆

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑆𝑆
∙ 100 =

232,1369 − 109,7581

232,1369
∙ 100

= 52,7184 % 

(8.7) 

Výsledky spolehlivostních ukazatelů a odchylek od stávajícího stavu jednotlivých variant jsou 

shrnuty v následující tabulce. 

Tab. 8-2 Výsledky spolehlivosti jednotlivých variant 

 SAIFI 

(𝐩ř𝐞𝐫𝐮š𝐞𝐧í ∙ 𝐫𝐨𝐤−𝟏) 

SAIDI 

(𝐦𝐢𝐧 ∙ 𝐫𝐨𝐤−𝟏) 
ẟSAIFI (%) ẟSAIDI (%) 

Stávající stav 2,37 232,14   

Varianta 0 1,29 109,76 45,46 52,72 

Varianta 1 1,24 109,55 47,69 52,81 

Varianta 2 1,26 108,35 46,78 53,33 

Varianta 3 1,09 108,96 53,86 53,06 

 

Z výsledků lze vyčíst, že zlepšení ukazatele SAIDI je pro všechny varianty téměř stejné. Co 

se týče ukazatele SAIFI lze říci, že nejlepším řešením je varianta 3. Jelikož by ale přidání recloseru 

znamenalo zbytečné prodloužení časového zpoždění ostatních ochran, není vhodné tuto variantu 

aplikovat, případně by bylo potřeba použít například distanční ochrany. Protože ostatní varianty 

nepřináší oproti variantě 0 významné benefity z hlediska spolehlivosti, můžeme konstatovat, že na 

základě provedených výpočtů je vhodné zvolit variantu 0. 

8.2 Zkratové výpočty 

Způsob výpočtu zkratových proudů vyplývá z normy 60909-0 ed.2 [1]. Je možno počítat dva 

druhy zkratových proudů, a to maximální zkratový proud a minimální zkratový proud. Minimální 

zkratový proud slouží pro nastavení ochran a jistících prvků, maximální proud je naopak vhodný 

pro výpočet tepelného namáhání a namáhání dynamickými silami v průběhu zkratu. 

8.2.1 Výpočty minimálních zkratových proudů 

Pokud budeme počítat minimální zkraty, je vhodné si uvést obecná zjednodušení, která jsou 

uvedena ve výše zmíněné normě [1]. 

– Pro výpočet minimálních zkratových proudů je nutné použít napěťový součinitel cmin 

– Vybrat takovou konfiguraci soustavy a minimální příspěvky z elektráren a síťových 

napáječů, aby vedly k minimální hodnotě zkratového proudu v místě zkratu 

– Korekční součinitele musí být rovny 1 

– Příspěvky větrných elektrárenských bloků musí být zanedbány 

– Příspěvky fotovoltaických elektráren musí být zanedbány 

– Motory musí být zanedbány 

– Rezistance vedení se musí uvažovat při nejvyšší teplotě (pro návrh ochran je možné 

uvažovat nejvyšší dovolenou provozní teplotu) 

Tyto body jsou tu uvedeny, protože v tomto roce zaniká účinnost předchozí edice normy. Je 

proto vhodné si uvědomit změny, které jsou v nové edici normy uvedeny. V minulé edici nejsou 
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například zmíněny výslovně obnovitelné zdroje energie, jelikož jejich podíl na výrobě elektrické 

energie nebyl dříve tak významný. Dále také v minulé edici nebylo uvedeno, že je nutné počítat 

s hodnotou korekčních součinitelů rovnou 1. 

Podle normy PNE 38 4065 [18] je také vhodné uvažovat další zjednodušení a skutečnosti. 

Pokud je činný odpor prvku sítě menší než 1/3 reaktance prvku, můžeme činný odpor prvku ve 

výpočtech zanedbat. Norma také doporučuje uvažovat odpor oblouku během poruchy. Na obrázku 

16 uvedené normy je znázorněna závislost mezi poruchovým proudem a přechodovým odporem 

obloukových poruch v rozvodu VN. Jak bude na konci této podkapitoly uvedeno, výsledné 

poruchové proudy se pohybují v rozmezí 500 až 2000 A. To podle Warringtona odpovídá zhruba 

rozmezí odporu oblouku 0,15 až 1,2 Ω. Pro potřeby následujících výpočtů bude uvažováno 

s hodnotami odporu oblouku Robl =1 Ω. 

Zjednodušené schéma nového stavu zapojení sítě, ze kterého vycházíme pro výpočet 

minimálních zkratů, je zobrazeno na obr. 8.3. Na tomto obrázku je zobrazen stav sítě po plánované 

rekonstrukci a kabelizaci. Ve schématu jsou mimo samotnou oblast vývodu VN872 také 

znázorněny částečně přilehlé oblasti. Dále jsou také zakresleny ochrany a úsekové odpínače, které 

propojují jednotlivé oblasti. Jejich provozní stav je uvažován v normálním provozu. Nakonec jsou 

také vyznačena místa zkratů, které uvažujeme při výpočtech minimálních zkratových proudů. 

První místo zkratu je F1, které bylo zvoleno, protože je to nejvíce elektricky vzdálené místo 

v normálním provozu vývodu VN872. Ve většině případů jsou také vypočítány zkraty 

v jednotlivých místech pro případ odpojeného kabelu K8, či kabelu K9. F2 je místo zkratu na 

začátku kabelu K9 v případě, kdy je rozpojen vypínač v místě ochrany 2.1. Následují místa zkratu 

v místech přilehlých oblastí vývodu VN872, které jsou z tohoto vývodu v náhradním provozu 

napájeny. Pokud uvažujeme místo zkratu na přípojnici v rozvodně, přípojnice není ze samotné 

rozvodny napájena, nedochází tedy k napájení místa zkratu ze dvou stran. F3 je místo zkratu na 

přípojnici 22 kV v rozvodně Pohořelice. Místo zkratu F4 je na přípojnici 22 kV rozvodny Mikulov, 

v případě propojení přes linku VN85 sepnutím úsečníku na odbočce Novosledy. Místo zkratu F5 

je na začátku kabelu K1,Hrušovany,VN115 v případě napájení linky VN115 přes odbočku Novosledy 

Praga a odpojeném kabelu od přípojnice. Místo zkratu F6 je ten samý případ jako zkrat F5, jen je 

linka VN115 napájena přes odbočku Novosledy. Místo zkratu F7 se nachází na přípojnici 22 kV 

v rozvodně Mikulov v případě napájení místa přes linku VN115. Následně je uvažován zkrat 

v místě F8, kdy uvažujeme zkrat na začátku kabelu K1, kdy kabel je odpojen od přípojnice 

rozvodny Hrušovany nad Jevišovkou a oblast vývodu VN872 je napájena z rozvodny Pohořelice. 

Následně je také uvažován zkrat v místě F9, který je na stejném místě jako zkrat F1. Tento zkrat je 

ale napájen z rozvodny Pohořelice. Poslední zkrat F10 je uvažován v rozvodně TS Kamnářská. 

Odůvodnění výpočtu minimálního zkratu v tomto místě je vysvětleno dále v podkapitole o modelu 

v PSS Sincal. 
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Obr. 8.3 Zjednodušené schéma nového stavu síťě (minimální zkratové proudy) 
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Než přejdeme k výpočtu minimálního zkratu, je nutné vypočítat impedance jednotlivých prvků 

v soustavě. Nejdříve je nutné spočítat odpor vedení při maximální dovolené teplotě. Pro vedení 

AlFe 35 je výpočet následující: 

𝑅𝑘,𝐴𝑙𝐹𝑒 35(80°𝐶) = (1 + 𝛼 ∙ (𝑇𝑚𝑎𝑥,𝐴𝑙𝐹𝑒 − 20)) ∙ 𝑅𝑘,𝐴𝑙𝐹𝑒 35(20°𝐶)

= (1 + 0,004 ∙ (80 − 20)) ∙ 0,778 = 0,9647 Ω 
(8.8) 

Kde 𝛼 je teplotní součinitel odporu a podle normy je možné uvažovat s hodnotou 0,004 K−1. 

𝑇𝑚𝑎𝑥,𝐴𝑙𝐹𝑒 je maximální dovolená provozní teplota AlFe vedení, která je rovna 80 °C. Pro kabely 

můžeme většinou zjistit dovolenou provozní teplotu z katalogu výrobce, někdy i přímo hodnotu 

odporu při této teplotě. Pro kabely s izolací XLPE, jako je například kabel NA2XS(F)2Y, je 

dovolená provozní teplota 90 °C. Pro kabely s papírovou izolací, jako je například kabel 

ANKTOYPV, je dovolená provozní teplota 70 °C. 𝑅𝑘,𝐴𝑙𝐹𝑒 35(20°𝐶) je hodnota odporu při teplotě 

20 °C. 

Pro vedení AlFe 110/20 je nutné také vypočítat podélnou reaktanci, jelikož doložená hodnota 

firmou E.ON Distribuce uvažuje uložení na rovinné konzoli. Po rekonstrukci ale bude vedení 

uloženo na konzoli Pařát III, a proto je nutné vypočítat reaktanci pro jiné uspořádání vodičů [12]: 

𝑋𝑘,𝐴𝑙𝐹𝑒 110 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 0,46 ∙ log (
√𝑑12 ∙ 𝑑13 ∙ 𝑑23
3

𝑟𝐴𝑙𝐹𝑒 110
) + 0,05 ∙ 𝜇𝑟

= 2 ∙ 3,1416 ∙ 50 ∙ 0,46 ∙ log (
√1,6 ∙ 1,7 ∙ 1,73

14,96 ∙ 10−3

2

) + 0,05

∙ 1 = 0,355 Ω 

(8.9) 

Kde 𝑓 je frekvence sítě, 𝑑12, 𝑑13 a 𝑑23 jsou vzdálenosti mezi fázovými vodiči, 𝑟𝐴𝑙𝐹𝑒 110 je 

poloměr vodiče AlFe lan a 𝜇𝑟 je relativní permeabilita, kterou můžeme uvažovat rovnu 1. Průměr 

vodiče byl přejat z PNE 34 7509 Z1 [17] a tedy 𝑑𝐴𝑙𝐹𝑒 110 = 14,96 mm. Ve vzorci je tedy za 

poloměr vedení dosazena hodnota průměru podělena dvěma. Vzdálenosti mezi vodiči jsou převzaty 

z [7], jejich hodnoty jsou 𝑑12 = 1,6 m, 𝑑13 = 1,7 m a 𝑑23 = 1,6 m. 

Impedance vnější sítě napájející rozvodnu Hrušovany nad Jevišovkou pro výpočet 

minimálního zkratového proudu: 

𝑍𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑖𝑛 =
𝑐𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑈𝑛𝑄

√3 ∙ 𝐼𝑘𝑄𝑚𝑖𝑛,𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦
"

∙
1

𝑝𝑇
2

=
1 ∙ 22 ∙ 103

√3 ∙ 6,5 ∙ 103
∙

1

(
110
22 )

2 = 0,3908 Ω 
(8.10) 

Kde 𝑐𝑚𝑖𝑛 je napěťový součinitel, který je pro sítě VN roven 1. 𝑈𝑛𝑄 je jmenovité napětí vnější 

sítě, 𝐼𝑘𝑄𝑚𝑖𝑛,𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦
"  je minimální počáteční souměrný trojfázový rázový zkratový proud sítě a 𝑝𝑇 

je převod transformátoru. 
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Reaktance sítě: 

𝑋𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑖𝑛 = 0,995 ∙ 𝑍𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑖𝑛 = 0,995 ∙ 0,3908

= 0,3889 Ω 
(8.11) 

Odpor sítě: 

𝑅𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑖𝑛 = 0,1 ∙ 𝑋𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑖𝑛 = 0,1 ∙ 0,3889 = 0,0389 Ω (8.12) 

Komplexní impedance sítě: 

𝑍𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑖𝑛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑅𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑖𝑛 + 𝑗 ∙ 𝑋𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑖𝑛

= (0,0389 + 𝑗0,3889) Ω 
(8.13) 

Impedance transformátoru T101 s převodem110/22 kV v rozvodně Hrušovany nad 

Jevišovkou: 

𝑍𝑇101
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿ = 𝑗

𝑢𝑘𝑇101

100
∙

𝑈𝑛
2

𝑆𝑛𝑇101
= 𝑗

11,38

100
∙

(22 ∙ 103)2

40 ∙ 106
= 𝑗1,377 Ω (8.14) 

Kde 𝑢𝑘𝑇101 je napětí nakrátko transformátoru, 𝑈𝑛 je jmenovité napětí a 𝑆𝑛𝑇101 je jmenovitý 

zdánlivý výkon transformátoru. Jelikož nejsou známy ztráty nakrátko, uvažujeme impedanci 

transformátoru reaktivní. Není také třeba počítat korekční součinitel transformátoru, protože jak již 

bylo uvedeno výše, korekční součinitel pro výpočet minimálních zkratových proudů je roven 1. 

Následně je potřebné vypočítat impedance jednotlivých úseků vedení. Výpočet je uvažován 

pro vedení V1 při maximální dovolené provozní teplotě. Impedanci vedení lze vyjádřit: 

𝑍𝑉1(80°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿ = (𝑅𝑘,𝐴𝑙𝐹𝑒 110(80°𝐶) + 𝑗 ∙ 𝑋𝑘,𝐴𝑙𝐹𝑒 110) ∙

𝑙𝑉1

1000

= (0,9647 + 𝑗 ∙ 0,355) ∙
6170,41

1000
= (1,9817 + 𝑗2,1904) Ω 

(8.15) 

Kde 𝑙𝑉1 je délka vedení V1 uvedená v metrech. 

Nyní lze vyjádřit vztah pro celkovou impedanci v místě zkratu F1. Při výpočtech minimálních 

zkratových proudů uvažuje v chodu pouze transformátor T101. Celková impedance poruchové 

smyčky: 

𝑍𝑐𝐹1,𝑚𝑖𝑛
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿

= 𝑍𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑖𝑛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑍𝑇101

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑍𝐾1(90°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑍𝑉1(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑍𝑉3(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑍𝑉7(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑍𝐾6(90°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

+
𝑍𝐾8(90°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿ ∙ (𝑍𝐾9(90°𝐶)

̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿ + 𝑍𝐾10(90°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ + 𝑍𝐾11(90°𝐶)

̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ + 𝑍𝐾12(90°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ + 𝑍𝐾13(90°𝐶)

̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ + 𝑍𝐾14(90°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ )

𝑍𝐾8(90°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿ + (𝑍𝐾9(90°𝐶)

̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿ + 𝑍𝐾10(90°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ + 𝑍𝐾11(90°𝐶)

̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ + 𝑍𝐾12(90°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ + 𝑍𝐾13(90°𝐶)

̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ + 𝑍𝐾14(90°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ )

+ 𝑍𝐾15(90°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉41(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉52(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉54(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉67(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉69(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

+ 𝑍𝑉71(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉75(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉78(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉84(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉86(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉87(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉88(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑜𝑏𝑙

= (0,0389 + 𝑗0,3889) + 𝑗1,377 + (0,0252 + 𝑗0,0178) + (1,9817 + 𝑗2,1904) + (0,145 + 𝑗0,1602) + (0,1412 + 𝑗0,1561) + (0,0712 + 𝑗0,0507)

+
(0,1763 + 𝑗0,1256) ∙ ((0,1688 + 𝑗0,0787) + (0,1767 + 𝑗0,0824) + (0,1187 + 𝑗0,0554) + (0,1833 + 𝑗0,0855) + (0,12 + 𝑗0,056) + (0,1529 + 𝑗0,0713))

(0,1763 + 𝑗0,1256) + ((0,1688 + 𝑗0,0787) + (0,1767 + 𝑗0,0824) + (0,1187 + 𝑗0,0554) + (0,1833 + 𝑗0,0855) + (0,12 + 𝑗0,056) + (0,1529 + 𝑗0,0713))

+ (0,1208 + 𝑗0,0861) + (0,1036 + 𝑗0,1146) + (0,2295 + 𝑗0,2537) + (0,0756 + 𝑗0,0836) + (0,4348 + 𝑗0,4806) + (0,4871 + 𝑗0,5384) + (0,1693 + 𝑗0,1871)

+ (0,171 + 𝑗0,189) + (0,1287 + 𝑗0,1422) + (0,3502 + 𝑗0,3871) + (0,1357 + 𝑗0,15) + (2,1787 + 𝑗0,944) + (0,1523 + 𝑗0,066) + 1

= (8,2893 + 𝑗8,0625)  Ω 

(8.16) 

Minimální počáteční třífázový zkratový proud: 

𝐼𝑘3𝐹1,𝑚𝑖𝑛
" =

𝑐𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑈𝑛

√3 ∙ |𝑍𝑐𝐹1,𝑚𝑖𝑛
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ |

=
1 ∙ 22 ∙ 103

√3 ∙ |8,2893 + 𝑗8,0625|
= 1,0984 kA (8.17) 
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Počáteční dvoufázový zkratový proud: 

𝐼𝑘2𝐹1,𝑚𝑖𝑛
" =

√3

2
∙ 𝐼𝑘3𝐹1,𝑚𝑖𝑛

" =
√3

2
∙ 1,0984 ∙ 103 = 951,2634 A (8.18) 

Zkratový proud, který prochází kabelem K9 a je zaznamenán ochranou 2.1: 

𝐼𝑘𝐹1,2.1
"̅̅̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐼𝑘2𝐹1,𝑚𝑖𝑛

" ∙
𝑍𝐾8(90°𝐶)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿

𝑍𝐾8(90°𝐶)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿+(𝑍𝐾9(90°𝐶)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿+𝑍𝐾10(90°𝐶)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿+𝑍𝐾11(90°𝐶)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿+𝑍𝐾12(90°𝐶)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿+𝑍𝐾13(90°𝐶)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿+𝑍𝐾14(90°𝐶)̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿)
= 951,2634 ∙

(0,1763+𝑗0,1256)

(0,1763+𝑗0,1256)+((0,1688+𝑗0,0787)+(0,1767+𝑗0,0824)+(0,1187+𝑗0,0554)+(0,1833+𝑗0,0855)+(0,12+𝑗0,056)+(0,1529+𝑗0,0713))
=

(165,68 + 𝑗25,142)  A  

(8.19) 

Velikost zkratového proudu, který naměří ochrana 2.1: 

𝐼𝑘2𝐹1,2.1
" = |𝐼𝑘𝐹1,2.1

"̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ | = |165,68 + 𝑗25,142| = 167,5764 A (8.20) 

Jelikož musíme také uvažovat provozní stav, kdy je při poruše odpojen kabel K8 nebo K9, je 

zde uveden také postup v případě odpojeného kabelu K8. Výpočet celkové impedance pro zkrat F1 

na konci vedení V88: 

𝑍𝑐𝐹1,𝐾8,𝑚𝑖𝑛
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿ = 𝑍𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑖𝑛

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑇101
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑍𝐾1(90°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑍𝑉1(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

+ 𝑍𝑉3(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑍𝑉7(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑍𝐾6(90°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑍𝐾9(90°𝐶)

̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿

+ 𝑍𝐾10(90°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ + 𝑍𝐾11(90°𝐶)

̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ + 𝑍𝐾12(90°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ + 𝑍𝐾13(90°𝐶)

̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿

+ 𝑍𝐾14(90°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ + 𝑍𝐾15(90°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉41(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉52(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

+ 𝑍𝑉54(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉67(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉69(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉71(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

+ 𝑍𝑉75(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉78(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉84(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉86(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

+ 𝑍𝑉87(80°𝐶)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝑉88(80°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑅𝑜𝑏𝑙

= (0,0389 + 𝑗0,3889) + 𝑗1,377

+ (0,0252 + 𝑗0,0178) + (1,9817 + 𝑗2,1904)

+ (0,145 + 𝑗0,1602) + (0,1412 + 𝑗0,1561)

+ (0,0712 + 𝑗0,0507) + (0,1688 + 𝑗0,0787)

+ (0,1767 + 𝑗0,0824) + (0,1187 + 𝑗0,0554)

+ (0,1833 + 𝑗0,0855) + (0,12 + 𝑗0,056)

+ (0,1529 + 𝑗0,0713) + (0,1208 + 𝑗0,0861)

+ (0,1036 + 𝑗0,1146) + (0,2295 + 𝑗0,2537)

+ (0,0756 + 𝑗0,0836) + (0,4348 + 𝑗0,4806)

+ (0,4871 + 𝑗0,5384) + (0,1693 + 𝑗0,1871)

+ (0,171 + 𝑗0,189) + (0,1287 + 𝑗0,1422)

+ (0,3502 + 𝑗0,3871) + (0,1357 + 𝑗0,15)

+ (2,1787 + 𝑗0,944) + (0,1523 + 𝑗0,066) + 1

= 9,0606 + 𝑗8,3927 Ω 

(8.21) 

Minimální počáteční třífázový zkratový proud: 

𝐼𝑘3𝐹1,𝐾8,𝑚𝑖𝑛
" =

𝑐𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑈𝑛

√3 ∙ |𝑍𝑐𝐹1,𝐾8,𝑚𝑖𝑛
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿|

=
1 ∙ 22 ∙ 103

√3 ∙ |9,0606 + 𝑗8,3927|

= 1,0284 kA 

(8.22) 

 

Počáteční dvoufázový zkratový proud: 
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𝐼𝑘2𝐹1,𝐾8,𝑚𝑖𝑛
" =

√3

2
∙ 𝐼𝑘3𝐹1,𝐾8,𝑚𝑖𝑛

" =
√3

2
∙ 1,0284 ∙ 103 = 890,6619 A (8.23) 

V následující tabulce jsou shrnuty výsledky poruchových proudů ve vyznačených místech, 

které zaznamenaly jednotlivé ochrany. Žlutě jsou označeny hodnoty, které budou následně použity 

pro výpočet nastavení nadproudových ochran. 

Tab. 8-3 Vypočtené minimální proudy ochranami při jednotlivých zkratech 

 
Ochrana 

1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 

𝑰𝒌𝒎𝒊𝒏
"  (A) 

Porucha 

F1 951 168 951 x x X 

F1-K8 vypnuto 891 891 891 x x X 

F1-K9 vypnuto 948 x 948 x x X 

F2 1654 x x x 1654 X 

F3 572 101 x 572 x X 

F3-K8 vypnuto 549 549 x 549 x X 

F3-K9 vypnuto 571 x x 571 x X 

F4 709 125 709 x x X 

F4-K8 vypnuto 675 675 675 x x X 

F4-K9 vypnuto 707 x 707 x x X 

F5 934 164 934 x x X 

F5-K8 vypnuto 876 876 876 x x X 

F5-K9 vypnuto 931 x 931 x x X 

F6 869 153 869 x x X 

F6-K8 vypnuto 819 819 819 x x X 

F6-K9 vypnuto 867 x 867 x x X 

F7 879 155 879 x x X 

F7-K8 vypnuto 828 828 828 x x X 

F7-K9 vypnuto 876 x 876 x x x 

F8 x x x x 99 463 

F8-K8 vypnuto x x x x 538 x 

F8-K9 vypnuto x x x x x 559 

F9 x x 501 x x x 

F10 1994 x x x x x 

Pozn: x – ochrana nezaznamenala poruchový proud 

8.2.2 Výpočty maximálních zkratových proudů 

Pro ověření správného časového nastavení ochran je nutné vypočítat tepelné účinky zkratů. Na 

následujícím obrázku jsou zobrazena místa uvažovaných zkratů pro výpočet maximálních 

zkratových proudů. 
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Obr. 8.4 Zjednodušené schéma zapojení nového stavu sítě (maximální zkratové proudy) 
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Místa pro výpočet maximálního zkratového proudu jsou vybrána tak, aby hodnoty zkratového 

proudu byly co největší. To znamená vybrat místa co nejblíže napájecí síti. Dále je vhodné také 

vypočítat maximální zkratové proudy v místech, kde se mění průřez vedení nebo v místech, kde se 

mění kabelové vedení na venkovní a naopak. Místo F1 je tedy vybráno nejblíže k napájecí síti, tedy 

na začátku kabelu K1, které je typu AXEKVCEY 240. Místo zkratu F2 je na začátku V1, které 

bude po rekonstrukci typu AlFe 110/22. Místo zkratu F3 je na začátku vedení V2, které je typu 

AlFe 50. Zkrat F4 je uvažován na začátku vedení V4, které je typu AlFe 35. Zkrat F5 je poté 

uvažován na začátku kabelu K7 typu NA2XS(F)2Y 70. Poslední místo zkratu je na začátku kabelu 

K14, který je typu NA2XS(F)2Y 150, pro případ napájení z rozvodny Hrušovany nad Jevišovkou 

v náhradním provozu přes linku VN115 a odbočku Novosledy Praga. 

Pro názornost uvedeme postup výpočtu pro zkrat F1 na začátku vedení K1. Zde je nutné uvést, 

že místa zkratů pro výpočet maximálního zkratového proudu neodpovídají místu zkratu pro 

výpočet minimálního zkratového proudu se stejným označením. 

Impedance sítě napájející rozvodnu Hrušovany nad Jevišovkou pro výpočet maximálního 

zkratového proudu: 

𝑍𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑎𝑥 =
𝑐𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑛𝑄

√3 ∙ 𝐼𝑘𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦
"

∙
1

𝑝𝑇
2

=
1,1 ∙ 22 ∙ 103

√3 ∙ 9,5 ∙ 103
∙

1

(
110
22

)
2 = 0,2941 Ω 

(8.24) 

Kde 𝑐𝑚𝑎𝑥 je napěťový součinitel, který je pro napěťovou hladinu VN roven 1,1. 

𝐼𝑘𝑄𝑚𝑎𝑥,𝐻𝑟𝑢š𝑝𝑣𝑎𝑛𝑦
"  je maximální souměrný počáteční trojfázový rázový zkratový proud vnější sítě. 

Reaktance sítě: 

𝑋𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑎𝑥 = 0,995 ∙ 𝑍𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑎𝑥 = 0,995 ∙ 0,2941

= 0,2927 Ω 
(8.25) 

Odpor sítě: 

𝑅𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑎𝑥 = 0,1 ∙ 𝑋𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑎𝑥 = 0,1 ∙ 0,2927 = 0,0293 Ω (8.26) 

Komplexní impedance sítě: 

𝑍𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑎𝑥
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑅𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑎𝑥 + 𝑗 ∙ 𝑋𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑎𝑥

= (0,0293 + 𝑗0,2927) Ω 
(8.27) 

Výpočet impedance transformátoru s uvažováním korekčního součinitele. Reaktance 

transformátoru: 

𝑋𝑇101 = |𝑍𝑇101
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿| = 1,377 Ω (8.28) 
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Korekční součinitel: 

𝐾𝑇101 = 0,95 ∙
𝑐𝑚𝑎𝑥

1 + 0,6 ∙
𝑋𝑇101

(
𝑈𝑛

2

𝑆𝑛𝑇101
)

= 0,95 ∙
1,1

1 + 0,6 ∙
1,377

(
(22 ∙ 103)2

40 ∙ 106 )

= 0,9782 

(8.29) 

Komplexní impedance transformátoru: 

𝑍𝑇101,𝐾
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿ = 𝐾𝑇101 ∙ 𝑍𝑇101

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0,9782 ∙ 𝑗1,377 = 𝑗1,347 Ω (8.30) 

Maximální zkratové proudy se počítají pro teplotu vedení 20 °C. Impedance vedení V1 pro 

tuto teplotu: 

𝑍𝑉1(20°𝐶)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿ = (𝑅𝑘,𝐴𝑙𝐹𝑒 110(20°𝐶) + 𝑗 ∙ 𝑋𝑘,𝐴𝑙𝐹𝑒 110) ∙

𝑙𝑉1

1000

= (0,778 + 𝑗 ∙ 0,355) ∙
6170,41

1000
= (1,5981 + 𝑗2,1904) Ω 

(8.31) 

Následně vypočteme celkovou impedanci obvodu pro místo zkratu F2. Můžeme si všimnout, 

že pro výpočet impedance uvažujeme, že transformátory T101 a T102 pracují paralelně. Celková 

impedance pro místo zkratu F2:  

𝑍𝑐𝐹2,𝑚𝑎𝑥
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿ = 𝑍𝑄𝐻𝑟𝑢š𝑜𝑣𝑎𝑛𝑦,𝑚𝑎𝑥

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +
𝑍𝑇101,𝐾
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ 𝑍𝑇102,𝐾

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑍𝑇101,𝐾
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑍𝑇102,𝐾

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
+ 𝑍𝑉1(20°𝐶)

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

= (0,0293 + 𝑗0,2928) +
𝑗1,347 ∙ 𝑗1,3381

𝑗1,347 + 𝑗1,3381

+ (1,5981 + 𝑗2,1904) = (0,049 + 𝑗0,9817) Ω 

(8.32) 

Maximální trojfázový zkratový proud: 

𝐼𝑘3𝐹2,𝑚𝑎𝑥
" =

𝑐𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑛

√3 ∙ |𝑍𝑐𝐹1,𝑚𝑎𝑥
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿|

+ 𝐼𝑘,𝐹𝑉𝐸 𝐸𝑜𝑔𝑒𝑛 + 𝐼𝑘,𝐹𝑉𝐸 𝑉ý𝑠𝑙𝑢𝑛í

=
1,1 ∙ 22 ∙ 103

√3 ∙ |(0,049 + 𝑗0,9817)|
+ 66,3953 + 17,3205

= 14,298 kA 

(8.33) 

Kde 𝐼𝑘,𝐹𝑉𝐸 𝐸𝑜𝑔𝑒𝑛 a 𝐼𝑘,𝐹𝑉𝐸 𝑉ý𝑠𝑙𝑢𝑛í jsou příspěvky zkratového proudu od fotovoltaických 

elektráren. Fotovoltaické elektrárny se modelují jako proudové zdroje a jejich zkratový příspěvek 

závisí na použitém střídači. Zkratový příspěvek můžeme uvažovat jako 1,1 násobek jmenovitého 

proudu FVE. Platí tedy: 

𝐼𝑘,𝐹𝑉𝐸 𝐸𝑜𝑔𝑒𝑛 = 1,1 ∙
𝑃𝑛,𝐹𝑉𝐸 𝐸𝑜𝑔𝑒𝑛

√3 ∙ 𝑈𝑛

= 1,1 ∙
2300 ∙ 103

√3 ∙ 22 ∙ 103
= 66,3953 A (8.34) 

Příspěvek druhé FVE: 

𝐼𝑘,𝐹𝑉𝐸 𝑉ý𝑠𝑙𝑢𝑛í = 1,1 ∙
𝑃𝑛,𝐹𝑉𝐸 𝑉ý𝑠𝑙𝑢𝑛í

√3 ∙ 𝑈𝑛

= 1,1 ∙
600 ∙ 103

√3 ∙ 22 ∙ 103
= 17,3205 A (8.35) 

Ekvivalentní oteplovací proud: 
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𝐼𝑡ℎ𝐹2 = √𝑚 + 𝑛 ∙ 𝐼𝑘3𝐹2,𝑚𝑎𝑥
" = √0,1518 + 1 ∙ 14,298 ∙ 103

= 15,344 kA 
(8.36) 

Kde 𝑚 je součinitel pro tepelné účinky stejnosměrné složky zkratového proudu a 𝑛 je 

součinitel pro tepelné účinky střídavé složky zkratového proudu. Pro distribuční sítě (vzdálené 

zkraty) můžeme uvažovat n=1. Součinitel m lze vypočítat dle následujícího vztahu: 

𝑚 =
1

2 ∙ 𝑓 ∙ 𝑇𝑘 ∙ ln(𝜅 − 1)
∙ ln(𝑒4∙𝑓∙𝑇𝑘∙ln(𝜅−1) − 1)

=
1

2 ∙ 50 ∙ 0,45 ∙ ln(1,8638 − 1)

∙ ln(𝑒4∙50∙0,45∙ln(1,8638−1) − 1) = 0,1518 

(8.37) 

Kde 𝑇𝑘 je doba trvání zkratového proudu 

Nejdelší doba trvání zkratového proudu je dána nastavením zkratové spouště ochrany 

posledního úseku a vypínacího času použitého vypínače. Časové zpoždění ochrany posledního 

úseku je nastaven na 0,45 s, důvod pro zvolení tohoto času bude rozebrán blíže v následující 

podkapitole. Dobu trvání zkratového proudu 𝑇𝑘 můžeme uvažovat bez času vypnutí výkonového 

vypínače, lze tedy uvažovat 0,45 s. 

Součinitel 𝜅 lze vyjádřit následovně: 

𝜅 = 1,02 + 0,98 ∙ 𝑒−3∙
𝑅
𝑋 = 1,02 + 0,98 ∙ 𝑒

−3∙
0,049

0,9817 = 1,8638 (8.38) 

Kde 𝑅 je odpor poruchové smyčky a 𝑋 je reaktance poruchové smyčky. 

Následně lze vypočítat potřebný čas vypnutí zkratového proudu dle následujícího vztahu: 

𝑡𝑣𝑦𝑝 ≤ (
𝑘𝐴𝑙𝐹𝑒 ∙ 𝑆𝐴𝑙𝐹𝑒110

𝐼𝑡ℎ𝐹2
)

2

= (
94,1733 ∙ 110

15,344 ∙ 103
)

2

= 0,4558 s (8.39) 

Podle ČSN 38 1754 [2] lze koeficient 𝑘𝐴𝑙 vyjádřit následujícím vztahem: 

𝑘𝐴𝑙 = √
(𝜗𝑓 + 20) ∙ 𝑐𝐴𝑙

𝜌𝐴𝑙
 ∙ log

𝜗𝑓 + 𝜗𝑘,𝐴𝑙𝐹𝑒

𝜗𝑓 + 𝜗1,𝐴𝑙𝐹𝑒

= √
(228 + 20) ∙ 2,417

0,02941
 ∙ log

228 + 200

228 + 80

= 81,8898 A ∙ s
1
2 ∙ mm−2 

(8.40) 

Kde 𝜗𝑓 je fiktivní teplota, pro hliník uvažujeme hodnotu 228 °C, 𝑐𝐴𝑙 je skupenské teplo hliníku, 

pro hliník platí hodnota 2,417 J∙cm-3∙°C-1, 𝜌𝐴𝑙 je rezistivita hliníku, která je rovna 

0,02941 Ω∙mm2∙m-1, 𝜗𝑘,𝐴𝑙𝐹𝑒 je dovolená teplota při zkratu, pro vedení AlFe platí hodnota 200 °C, 

pro uvažované kabely AXEKVCEY a NA2XS(F)2Y platí hodnota 250 °C, 𝜗1,𝐴𝑙𝐹𝑒 je výchozí 

teplota (většinou se dosazuje maximální dovolená provozní teplota). 
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Podle stejné normy je poté koeficient 𝑘𝐴𝑙𝐹𝑒 pro kombinované lano AlFe 6 vyjádřen jako: 

𝑘𝐴𝑙𝐹𝑒 = 1,15 ∙ 𝑘𝐴𝑙 = 1,15 ∙ 81,8898 = 94,1733 A ∙ s
1
2 ∙ mm−2 (8.41) 

Následně můžeme pro jednotlivá místa zkratů a použité vedení v místě zkratu vypočítat 

pomocí výše uvedených vztahů maximální čas trvání zkratu. Výsledky jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tab. 8-4 Výsledné hodnoty pro různá místa zkratů 

Místo 
zkratu 

Maximální 
proud 

I"
kmax (kA) 

Ekvivalentní 
oteplovací 
proud Ith 

(kA) 

maximální 
čas 

vypnutí 
tvyp (s) 

F1 14,35 16,07 1,854 

F2 14,09 15,13 0,469 

F3 3,98 4,01 1,38 

F4 3,78 3,8 0,751 

F5 3,54 3,56 3,208 

F6 2,31 2,33 34,551 

 

Maximální možné trvání zkratu, které nelze překročit vyšlo v místě zkratu F2. Vyplývá tedy, 

že vypínací čas 𝑡𝑣𝑦𝑝 ≤ 0,4558 s. 

8.3 Nastavení nadproudové ochrany 

Z těchto výsledků je možno vypočítat nastavení jednotlivých nadproudových ochran. Samotné 

nastavení ochran vychází z PNE 38 4065 [18]. Rozběhový proud nadproudové ochrany musí 

vyhovět následujícím podmínkám: 

𝐼𝑟 ≤
𝐼𝑘𝑚𝑖𝑛

"

𝑘𝑐 ∙ 𝑝𝑃𝑇𝑃
=

549

1,2 ∙
400

1

= 1,1438 A (8.42) 

Kde 𝐼𝑟 je rozběhový proud nadproudové ochrany, 𝐼𝑘𝑚𝑖𝑛
"  je minimální počáteční zkratový proud 

naměřený ochranou, 𝑘𝑐 je koeficient citlivosti a 𝑝𝑃𝑇𝑃 je převod přístrojového transformátoru 

proudu. 

Podle normy je pro elektromechanické relé nutný koeficient citlivosti 𝑘𝑐 nejméně roven 1,5, 

pro digitální ochrany je nutný koeficient citlivosti alespoň 1,2. Převod přístrojového transformátoru 

proudu je nejčastěji použit 400/1 A nebo 300/1 A. Další podmínka je daná vztahem: 

𝐼𝑟 ≥
𝑘𝑏 ∙ 𝐼𝑑𝑜𝑣

𝑘𝑝 ∙ 𝑝𝑃𝑇𝑃
=

1,2 ∙ 153

0,95 ∙
400

1

= 0,4832 A (8.43) 

Kde 𝑘𝑏 je koeficient bezpečnosti, 𝑘𝑝 je přídržný poměr a 𝐼𝑑𝑜𝑣 je dovolené proudové zatížení 

vedení. 
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Dle normy je koeficient bezpečnosti možný zvolit v rozmezí 1,1 ÷ 1,35. V našem případě 

budeme tedy počítat s hodnotou 1,2. Přídržný poměr se pohybuje v rozmezí 0,85 ÷ 0,95. Nejmenší 

dovolená hodnota je 0,85. Pro ochrany SIPROTEC řady 4 a 5 je přídržný poměr 0,95 [23]. 

Dovolené proudové zatížení vedení uvažujeme pro vedení s nejmenším průřezem v chráněné 

oblasti. Uvažujeme tedy AlFe 35, které je možné zatěžovat proudem 𝐼𝑑𝑜𝑣 = 153 A. Nadproudové 

ochrany nastavíme ve dvou stupních. První stupeň je tzv. nadproudová spoušť, která slouží 

k ochraně při přetížení vedení. Nastavuje se na menší hodnoty rozběhového proudu a delší čas 

působení. Druhý stupeň se nazývá tzv. zkratová spoušť, která slouží pro chránění vedení při 

zkratech. Nastavuje se tedy na větší hodnoty rozběhového proudu a kratší čas působení. 

Vývod je rozdělen na několik úseků, musíme tedy zajistit správnou selektivitu jednotlivých 

ochran. Proto je nutné provést proudové odstupňování nadproudové spouště. Pro správné proudové 

odstupňování platí následující vztah: 

𝐼𝑟𝑛 = (1,1 ÷ 1,3) ∙
𝐼𝑟(𝑛−1)

𝑘𝑣
= 1,2 ∙

200

1
= 240 A (8.44) 

Kde 𝐼𝑟𝑛 je rozběhový proud nadproudové ochrany n-tého úseku, 𝐼𝑟(𝑛−1) je rozběhový proud 

nadproudové ochrany předchozího úseku, 𝑘𝑣 je koeficient větvení. 

Pro náš vývod budeme uvažovat koeficient větvení roven 1 a rozběhový proud budeme 

uvažovat jako 1,2 násobek rozběhového proudu předchozího úseku. 

Pro zajištění správné selektivity je také nutné časové odstupňování, a to jak nadproudového, 

tak zkratového stupně. Proto je nutné splnit následující podmínku: 

∆𝑡 = 𝑡𝑣(𝑛−1) + 𝑡𝑣𝑙𝑜𝑐ℎ + 𝑡𝑟(𝑛−1) + 𝑡𝑟𝑛 + 𝑡𝑏 = 0,045 + 0,01 + 0,01 + 0,1

= 0,165 s 
(8.45) 

Kde ∆𝑡 je rozdíl časového zpoždění mezi ochranami dvou sousedních úseků, 𝑡𝑣(𝑛−1) je doba 

vypnutí vypínače předchozího úseku, 𝑡𝑣𝑙𝑜𝑐ℎ je vlastní čas ochrany, 𝑡𝑟(𝑛−1) je celková absolutní 

nejvyšší kladná chyba časového členu ochrany předcházejícího úseku, 𝑡𝑟𝑛 je celková absolutní 

nejvyšší záporná chyba časového členu ochrany následujícího úseku a 𝑡𝑏 je časová rezerva. 

Z katalogu výrobce použitého vypínače je možné zjistit vypínací čas vypínače. V rozvodnách 

Kamnářská a KD je plánované instalovat rozváděče od firmy Ormazabal. Vlastní vypínací čas 

vypínače je 45 ms [15]. Jako ochrana bude použita SIPROTEC 5 7SJ85. V manuálu lze vyčíst, že 

tolerance (chyba) časového zpoždění je ∓10 ms [23]. V této chybě je již zahrnut vlastní čas 

ochrany. Podle normy je časová rezerva cca 0,1 s. V praxi to znamená, že časové odstupňování se 

u většiny ochran nastavuje v rozmezí 0,2 ÷ 0,5 s. Z předchozího výpočtu vyšel časový odstup 

ochran dvou přilehlých úseků minimálně ∆𝑡 = 0,165 s. Rozdíl mezi časovým zpožděním ochran 

přilehlých úseků 0,2 s je dostatečný, s tímto odstupem budeme tedy počítat. Nastavení časového 

zpoždění nadproudové spouště ochrany prvního úseku se nastavuje na 0,3 s. Je to kvůli zabránění 

nadbytečnému působení při přechodných jevech, které mohou v síti nastat. Časové odstupňování 

zkratového stupně ochran je vhodné nastavit s ohledem na dovolené oteplení vedení. Časové 

zpoždění zkratové spouště ochrany prvního úseku se nastavuje na hodnotu 0,05 s.  
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Pro shrnutí je v následující tabulce uvedeno nastavení jednotlivých ochran. Rozběhový proud 

je uveden jak v primárních, tak i v sekundárních hodnotách při uvažování převodu PTP 

400/1 A. 

Tab. 8-5 Nastavení ochran 

Úsek 3. úsek 2. úsek 1. úsek 

Ochrana 1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 

IPRIM> (A) 290 240 200 200 200 200 

ISEK> (A) 0,725 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

t> (s) 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

IPRIM>> (A) 450 450 410 450 440 380 

ISEK>> (A) 1,125 1,125 1,025 1,125 1,1 0,95 

t>> (s) 0,45 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 
 

Můžeme si všimnout, že časové zpoždění ochrany 1.1 je nastaveno na čas 0,45 s. Pokud 

k tomuto času připočteme ještě čas vypnutí vypínače 0,08 s [22], který je u této ochrany použit, 

dostaneme se na čas vypnutí poruchy 0,53 s. Tento čas je ale delší než maximální dovolený čas 

vypnutí, který je vypočítaný v předchozí kapitole. Řešením může být snížení časového odstupu 

ochran. Blíže je tento problém rozveden v podkapitole 8.5. 

8.4 Zemní ochrana 

Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, zemní spojení je nejčastější poruchou v DS 

vysokého napětí. V DS provozované společností E.ON Distribuce se zpravidla používá citlivá 

zemní ochrana. Podle PNE 38 4065 je nutno popudový proud nastavit dostatečně vysoko nad 

hodnotu rušivého proudu, který se vlivem nesymetrií v el. síti i samotných transformátorů proudů 

uzavírá přes sekundární obvod transformátoru. Vzhledem k připojování sekundárního odporníku 

při vzniku zemního spojení a tím zvýšení činné složky poruchového proudu, lze popudový proud 

nastavit dostatečně nad hodnotu těchto rušivých proudů. U citlivých zemních ochran je nutno 

nastavit dvě hodnoty. Je to hodnota činné složky rozběhového proudu trojnásobku netočivého 

proudu a hodnota netočivého napětí. Obecně lze říci, že se snažíme tyto dvě hodnoty nastavit co 

nejníže. Norma ČSN 33 3070 definuje zemní spojení jako stav, kdy hodnota netočivé složky napětí 

překročí 33 % napětí fázového. Z této definice tedy plyne, že by hodnota popudu netočivé složky 

napětí na ochraně měla být nastavena na 33 % napětí fázového. Musíme si ale uvědomit, že po 

připojení sekundárního odporníku hodnota netočivé složky napětí značně poklesne. Naopak 

hodnota netočivé složky proudu vzroste. Rozběhový proud musí také respektovat chybu měření 

přístrojových transformátorů proudu. Zvláště pak v Holmgreenově zapojení, kdy jsou sekundární 

vinutí jednotlivých transformátorů zapojené paralelně a chyba měření může být až trojnásobná. 

Nastavení zemní ochrany bude u všech ochran stejné. Hodnoty jsou uvedené v následující tabulce. 
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Tab. 8-6 Nastavení zemní ochrany 

zemní ochrana 

3I0(PRIM)> (A) 4 

U0(SEK)> (V) 20 

t> (s) 1 
 

8.5 Model v programu PSS Sincal 

V této podkapitole je popsán vytvořený model v programu PSS Sincal od firmy Siemens. 

Tento program je používán pro vytváření modelů elektrizačních soustav, pro které lze provést např. 

simulaci ustáleného chodu, kontingenční analýzu, výpočet zkratů, analýzu nastavení ochran a další. 

Model je vytvořen tak, aby reprezentoval plánovaný stav uvažované oblasti, i s možností 

náhradních provozů. Z důvodů použití studentské licence programu, která má omezený počet uzlů, 

bylo nutné vynechat nevýznamné odbočky a také několik vedení sloučit do jednoho prvku. 

Vytvořený model slouží pouze pro ověření časového a proudového nastavení jednotlivých ochran.  

Tepelné účinky zkratů nejsou v modelu kontrolovány, a proto jsou rezistance vedení zadány 

pro maximální dovolenou provozní teplotu. Tím je zaručen výpočet minimálního zkratového 

proudu. Napáječe respektující vnější síť jsou tedy také nastaveny tak, aby dodávaly minimální 

zkratový příspěvek. Korekční koeficienty transformátorů nejsou uvažovány. Transformátor T102 

je odpojen pro dosažení menších zkratových proudů. 

Výpočet zkratového proudu lze nastavit na různé metody výpočtu. PSS Sincal umožňuje 

výpočet podle různých standardů. Jsou to Ruský standard GOST R 52735, G74, ANSI C37, IEC 

61363-1 nebo IEC 909. Standardy IEC 61363-1 a IEC 909 také umožňují upřesnění podle roku 

vydání daného standardu. Pro správné provedení výpočtu je nutné vybrat IEC 909/2016, jelikož 

podle tohoto standardu je provedena i metoda výpočtu v české normě 60909-0 ed. 2. 

Na následujícím obrázku je znázorněn vytvořený model v programu PSS Sincal. 

Vyexportovaný obrázek z programu neumožňuje dostatečnou kvalitu, z tohoto důvodu byl obrázek 

překreslen. Velikosti a vzdálenosti prvků modelu v programu PSS Sincal se můžou tedy mírně lišit. 

Na obrázku byly také červeně vyznačeny ochrany a uzly, které jsou v provedených analýzách 

uvedeny. 
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Obr. 8.5 Schéma vytvořeného modelu v programu PSS Sincal 

 

Než přejdeme k samotným výsledkům analýzy ochran, je třeba si uvést nastavení použité při 

provedené analýze. Prvním parametrem, který lze nastavit je druh zkratu. Ten je nastaven jako 

dvoufázový, jelikož vede k minimální hodnotě zkratového proudu. Následně je uveden parametr 

vzdálenosti, který je nastaven na 10 %. Samotná analýza probíhá tak, že program si schéma rozdělí 

do několika zón podle ochranných prvků. Poté v každé této zóně, nebo lépe řečeno úseku, program 

postupně po jisté vzdálenosti počítá zkratové proudy. Nastavení 10 % tedy znamená, že porucha je 

počítána po kroku 10 % délky každého úseku. Následně je uveden parametr uvažovaných fází při 

poruše. I když je parametr nastaven tak, aby byly uvažovány tři fáze, protože jsme nastavili druh 

zkratu jako dvoufázový, program automaticky vybere pouze dvě fáze, ve kterých nastane porucha. 

Dalším parametrem je přidání poruchových dat. V našem případě byl přidán odpor oblouku 𝑅𝑜𝑏𝑙 

o hodnotě 1 Ω. Analýza také umožňuje ověření jen části oblasti vytvořeného modelu, v našem 

případě uvažujeme celou napájenou oblast. Program také umožňuje dodatkové ověření například 

dodržení dovoleného oteplení vodičů. Ze zbývajících parametrů je vhodné zmínit možnost kontroly 

selektivity při poruše ochranných prvků, kontrola činnosti frekvenční ochrany, či možnost výpočtu 

zkratů na přípojnicích. 

V následující tabulce je uveden report z analýzy ochran provedený v programu PSS Sincal. 

Ochrany jsou nastaveny dle tabulky 8-5. Vypínací čas vypínačů je nastaven na 0,045 s. Protože 

vypínač ochrany 1.1 má delší vypínací čas (0,08 s) [22], než byl v analýze nastaven, byly hodnoty 

času vypnutí poruchy upraveny, aby tuto skutečnost respektovaly. 
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Tab. 8-7 Výsledek analýzy ochran při normálním provozu a napájení přilehlých oblastí přes 

vývod VN872 

Hrušovany nad Jevišovkou_VN872 

 Settings  

 

 

ShortCircuit Method 
Distance 
Fault Phase 
Additional Fault Data 
Check Area 
Extended Check Type 

  

SC2 
10,00 % 
L123 
Robl (Id:4) 
All 
None 

     

Backward Routes 
DIFF Devices 
Malfunction Devices 
Busbar Faults 
Frequency 
Protection 
Stop at Transformer 

  

No 
No 
No 
No 
No 
No 

 

 

 Results  

  Filter:  

 Only routes with problems: No  

 11 Routes      11 Selective      0 Not 
Cleared      0 Underfunction      0 

Overfunction      0 Not 
calculable  

 
 Zones   Start   End   1 %   10 %   20 %   30 %   40 %   50 %   60 %   70 %   80 %   90 %   99 %  

  Zone 1   Ochrana 
1.1   N88   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53  

 Zone 1   Ochrana 
1.1   Ochrana 

3.4   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53  

 Zone 1   Ochrana 
3.4   Ochrana 

3.3   0,53   0,53   0,53   0,39   0,345   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,39  

 Zone 1   Ochrana 
3.4   N88   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53   0,53  

 Zone 2   Ochrana 
2.1   Ochrana 

3.3   0,39   0,39   0,345   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,39  

 Zone 3   Ochrana 
3.1   N49   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095  

 Zone 3   Ochrana 
3.1   Ochrana 

MI9 VN115   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095  

 Zone 3   Ochrana 
3.1   Ochrana HJ 

VN115   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095  

 Zone 3   Ochrana 
3.1   N49   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095  

 Zone 3   Ochrana 
3.1   Ochrana 

MI9 VN85   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095  

 Zone 4   Ochrana 
3.2   

Ochrana 
Pohořelice 
VN85 

  0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095  

 

Z výsledků analýzy vyplývá, že pokud napájíme vývod linky VN872 v normálním provozu 

nebo v náhradním provozu, kdy napájíme i přilehlé oblasti z rozvodny Hrušovany nad Jevišovkou 

přes oblast vývodu VN872, tak je zajištěna selektivita ochran. Pokud se nyní zaměříme na výsledky 

analýzy pro úsek mezi ochranou 2.1 a ochranou 3.3 v zóně 2, můžeme si na začátku a na konci 

úseku všimnout času vypnutí 0,39 s. Je to dáno rozdělením proudu při zkratu na tomto úseku. 

V těchto místech reaguje pouze ochrana na jedné straně úseku a teprve po vybavení této ochrany 

zareaguje ochrana na druhé straně úseku. 

Právě z tohoto důvodu není možné snížit časové odstupňování ochran. Pokud to vyjádříme 

číselně i s uvážením chyb ochran, bude čas vypnutí poruchy vyjádřen následovně: 

𝑡𝑣𝑦𝑝 = 𝑡3.3 + 𝑡𝑣3.3 + 𝑡𝑟3.3 + 𝑡2.1 + 𝑡𝑣2.1 + 𝑡𝑟2.1

= 0,05 + 0,045 + 0,01 + 0,2 + +0,045 + 0,01

= 0,36 s 

(8.46) 

Kde 𝑡2.1 a 𝑡3.3 je časové nastavení ochran. 

Při uvažovaném časovém odstupu ochran 0,15 s by ochrana 1.1 byla nastavena na zpoždění 

0,35 s. Z provedeného výpočtu vyplývá, že by nebyla zajištěna selektivita, jelikož by ochrana 1.1 
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vybavila dříve, než by stačily vybavit ochrany 2.1 a 3.3. Je tedy nutné ponechat časový odstup 

ochran 0,2 s. Stále tedy přetrvává problém možné tepelné destrukce při zkratu na začátku vedení 

V1. Jedním z možných řešení je přidání dalšího stupně ochrany 1.1. Kromě dvou časově 

nezávislých stupňů nadproudové ochrany, by bylo možné nastavit ještě stupeň s časově závislou 

charakteristikou. Tento stupeň by sloužil pouze pro rychlejší vypnutí vyšších hodnot zkratového 

proudu. Charakteristika nesmí zbytečně zasahovat do úseků dalších ochran. Z tohoto důvodu jsme 

vypočítali minimální zkratový proud F10 v místě TS Kamnářská. Popudový proud nastavíme tedy 

mírně nad tuto hodnotu: 

𝐼𝑝 = 2000 A (8.47) 

Pro potřeby správného nastavení je dostatečné použít charakteristiku typu A, tedy normálně 

inversní časově závislou charakteristiku. Dle [8] platí pro tuto charakteristiku koeficient 𝑘 roven 

0,14 a koeficient 𝛼 roven 0,02. Časový násobitel 𝑇𝑝 volíme 0,05. Pro maximální hodnotu 

zkratového proudu v místě F2 následně vypočteme čas působení ochrany pomocí níže uvedeného 

vztahu: 

𝑡 =
𝑘

(
𝐼
𝐼𝑝

)
𝛼

− 1

∙ 𝑇𝑝 =
0,14

(
14,09 ∙ 103

2000 )
0,02

− 1

∙ 0,05 = 0,1759 s 
(8.48) 

Toto nastavení zaručuje dostatečně rychlé vybavení ochrany pro zaručení bezpečného 

rozpojení obvodu a nepřekročení maximálního času vypnutí v místě zkratu F2. 

Výsledky analýz v náhradních provozech jsou uvedeny v příloze D. Vývodové ochrany při 

uvažovaných náhradních provozech v rozvodnách Hrušovany nad Jevišovkou, Pohořelice a 

Mikulov jsou nastaveny na časové zpoždění 0,25 s. Ve skutečnosti jsou ale momentálně nastaveny 

na zpoždění 0,05 s. Pro správnou selektivitu při náhradním provozu je třeba tyto ochrany 

přenastavit. Z výsledků náhradního provozu vyplývá, že ochrany působí v celém rozsahu oblasti 

selektivně, až na úsek mezi ochranou 2.1 a 3.3. V tomto úseku zapůsobí při zkratu ochrana 3.4 

dříve, než ochrana 2.1. Je to dáno časovým odstupem ochrany 2.1, který je nutný kvůli správné 

funkčnosti v normálním provozu. Tato skutečnost není výrazným problémem, nicméně je třeba ji 

uvést.  
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9 ZÁVĚR 
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku návrhu systému chránění vedení vysokého 

napětí a také přibližuje problematiku spolehlivosti distribuce elektrické energie. 

V práci jsou nejdříve uvedeny způsoby provozu elektrizačních soustav. To znamená, že jsou 

uvedeny základní zapojení elektrických rozvodů dle možného propojení jednotlivých napájecích 

míst a spínacích či transformačních stanic. Do problematiky provozu elektrizačních soustav také 

patří možnosti spojení nulového bodu transformátoru se zemnící soustavou. Jak je v práci uvedeno, 

provoz elektrizační soustavy má značný vliv na použití určitého typu ochran, které slouží k ochraně 

vedení. Diplomová práce se následně věnuje základním požadavkům na ochrany a jsou popsány 

základní druhy ochran. Poté je také přiblížena problematika spolehlivosti sítí, tedy určení 

ukazatelů, které nám jistým způsobem vypovídají o nepřetržitosti distribuce elektrické energie 

v dané oblasti. 

V navazující kapitole je nastíněn stávající stav uvažované oblasti DS, tedy vývod linky 

VN872. V této kapitole je z počátku popsán rozsah vývodu, tedy uvedení obcí, které jsou napájeny 

tímto vývodem. Také jsou uvedeny možnosti náhradního provozu v případě vzniku poruchy na 

vývodu. Dále jsou uvedeny plánované změny, které se mají na vývodu VN872 uskutečnit. 

Z důvodu obnovy uvedené oblasti budou po celé kmenové lince vyměněny použité AlFe vodiče za 

nové a také se budou sloupy osazovat konzolami Pařát III, které nahradí momentálně použité 

konzoly, vesměs konzoly rovinné. Po prohlídce technického stavu sloupů vedení budou 

nevyhovující sloupy rekonstruovány či nahrazeny novými. 

Pro návrh systému ochran bylo nejdříve nutno rozhodnout o umístění jednotlivých spínacích 

prvků. Pro tento účel byly představeny 4 varianty, které počítají s různým rozmístěním spínacích 

prvků. Vhodnost variant byla posuzována na základě výpočtu spolehlivostních ukazatelů. 

Nejdůležitějším poznatkem z těchto výsledků je volba varianty 0, pro kterou by mělo dojít ke 

zlepšení ukazatelů přibližně dvojnásobně. U spolehlivostních výpočtů je třeba si říci, že velice 

závisí na přesnosti vstupních parametrů. Jelikož vstupními parametry byly průměrné hodnoty, které 

odráží situaci v celkové provozované distribuční síti, nelze očekávat, že zlepšení spolehlivostních 

ukazatelů bude přesně odpovídat výpočtům. Skutečné zlepšení je možné zjistit pouze dlouhodobým 

sledováním provozu oblasti po provedení plánovaných změn. 

Po ujasnění umístění jednotlivých spínacích prvků lze pokračovat návrhem systému ochran 

vedení. Pro správné nastavení ochran bylo třeba spočítat minimální zkratové proudy v různých 

místech sítě, s respektováním normálního i náhradního provozu oblasti. Z výsledků bylo možné 

nastavit rozběhové proudy jednotlivých stupňů nadproudových ochran. Z výsledků výpočtu 

maximálních zkratových proudů bylo následně zjištěno, že časové zpoždění ochrany umístěné 

v rozvodně Hrušovany nad Jevišovkou (ochrana 1.1.) nezaručuje dostatečně rychlý čas vypnutí a 

hrozí tedy překročení dovoleného oteplení v případě zkratu na začátku vedení V1. Časové 

odstupňování nelze ale zmenšit, jelikož by nebyla zaručena selektivita, jak následně vyplývá 

z analýzy ochran v programu PSS Sincal.  

Pro ověření korektního nastavení ochran, byl vytvořen model sítě v programu PSS Sincal od 

firmy Siemens. I když program nabízí různé funkce, jako možnost výpočtu ověření dovoleného 
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oteplení prvků při zkratu, model je použit pouze pro určení minimálních zkratových proudů, a tedy 

i správného nastavení ochran, které z výpočtu minimálních zkratů vychází. 

Nedodržení selektivity bylo následně vyřešeno dodatečným aktivováním normálně inversní 

časově závislé charakteristiky v ochraně 1.1. Tím je zaručen dostatečně krátký čas vypnutí při 

větších zkratových proudech. 

Závěrem této diplomové práce lze konstatovat, že nový způsob napájení obce Drnholec, by 

měl přispět ke zlepšení spolehlivosti distribuce a je to tedy způsob, jak provozovatel distribuční 

sítě může splnit zpřísňující se podmínky Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Také lze říci, že 

s přibýváním projektů, ve kterých bude proveden nový způsob napájení obcí, bude čím dál 

obtížnější zajistit selektivitu nasazovaných ochran. Z tohoto důvodu bude v budoucnu 

pravděpodobně nutné přejít z aktuálně nejvíce používané časově nezávislé charakteristiky 

nadproudové ochrany na časově závislou, případně použít distanční či rozdílové ochrany. 
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PŘÍLOHA A KATASTRÁLNÍ MAPA OBCE DRNHOLEC 

S PLÁNOVANOU KABELIZACÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ VN 
 

 

Obr. A.1 Katastrální mapa obce Drnholec s vyznačenou rekonstrukcí vedení [19] 
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PŘÍLOHA B VSTUPNÍ PARAMETRY 
 

Tab. B-1 Součet délek vedení v jednotlivých úsecích 

  Délka (m) 

Stávající stav   

Součet délek venkovních vedení v úseku   l1,V(SS) 12870,42 

Součet délek kabelov ch vedení v úseku   l1,K(SS) 315,47 

Součet délek venkovních vedení v úseku   l2,V(SS) 11597,09 

Součet délek kabelov ch vedení v úseku   l2,K(SS) 234,89 

Součet délek venkovních vedení v úseku   l3,V(SS) 13852,60 

Součet délek kabelov ch vedení v úseku   l3,K(SS) 27,06 

Nový stav  

Součet délek venkovních vedení v úseku   l1,V(NS) 8097,59 

Součet délek kabelov ch vedení v úseku   l1,K(NS) 608,62 

Součet délek venkovních vedení v úseku   l2,V(NS) 239,89 

Součet délek kabelov ch vedení v úseku   l2,K(NS) 315,00 

Součet délek kabelov ch vedení v úseku   l3,K(NS) 1102,00 

Součet délek kabelov ch vedení v úseku   l4,K(NS) 3490,00 

Součet délek kabelov ch vedení v úseku  a l4a,K(NS) 1760,00 

Součet délek kabelov ch vedení v úseku  b l4b,K(NS) 1730,00 

Součet délek venkovních vedení v úseku   l5,V(NS) 7971,56 

Součet délek kabelov ch vedení v úseku   l5,K(NS) 989,89 

Součet délek venkovních vedení v úseku   l6,V(NS) 27,06 

Součet délek kabelov ch vedení v úseku   l6,K(NS) 13852,60 
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Tab. B-2 Počet odběratelů jednotlivých úseků na vývodu VN872 [19] 

 Odběratelé (-) 

Stávající stav  

 očet odběratelů úseku   N1(SS) 781 

 očet odběratelů úseku   N2(SS) 499 

 očet odběratelů úseku   N3(SS) 357 

Nový(plánovaný) stav  

 očet odběratelů úseku   N1(NS) 45 

 očet odběratelů úseku   N2(NS) 2 

 očet odběratelů úseku   N3(NS) 0 

 očet odběratelů úseku   N4(NS) 575 

 očet odběratelů úseku  a N4a(NS) 355 

 očet odběratelů úseku  b N4b(NS) 181 

 očet odběratelů úseku   N5(NS) 383 

 očet odběratelů úseku   N6(NS) 357 

 očet odběratelů  S  amnářská NKamnářská(NS) 158 

 očet odběratelů  S    NKD(NS) 112 

 

 

Tab. B-3 Vstupní parametry vedení [19] 

Typ Rk(20°C) (Ω) Rk(max) (Ω) Xk (Ω) 

AlFe 35 0,778 0,9647 0,418 

AlFe 50 0,615 0,7626 0,411 

AlFe 42/7 0,678 0,8407 0,404 

AlFe 70 0,434 0,5382 0,4 

AlFe 70/11-1 0,401 0,4972 0,396 

AlFe 95 0,301 0,3732 0,388 

AlFe 110/22 0,259 0,3212 0,355 

AXEKVCEY 150 0,206 0,2637 0,119 

AXEKVCEY 240 0,125 0,16 0,113 

NA2XS(F)2Y 70 0,443 0,567 0,138 

NA2XS(F)2Y 150 0,206 0,2637 0,123 

NA2XS(F)2Y 240 0,125 0,16 0,114 

SAX-W 50 0,72 0,89 0,35* 

SAX-W 70 0,493 0,6100 0,35* 

 Pozn: * převzato z [16]  
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Tab. B-4 Vstupní parametry sítě [19] 

Veličina Hodnota 

Soustava   

 menov té napětí sítě Un 22 kV 

 menov té napětí vněj í sítě (napáječe  UnQ 110 kV 

frekvence sítě f 50 Hz 

 ax mální počáteční souměrn  rázov  trojfázov  zkratov  proud ( ru ovany  
I"

kQmax,Hrušovany 
9,5 kA 

  n mální počáteční souměrn  rázov  trojfázov  zkratov  proud ( ru ovany  
I"

kQmin,Hrušovany 
6,5 kA 

 očáteční souměrn  rázov  trojfázov  zkratov  proud ( ohořel ce     k   I"
kQ,Pohořelice 5,85 kA 

 očáteční souměrn  rázov  trojfázov  zkratov  proud (  kulov     k   I"
kQ,Mikulov 8,4 kA 

Transformátory   

 menov t  v kon transformátoru      SnT101 40 MVA 

 apětí nakrátko transformátoru      ukT101 11,38 % 

 řevod transformátoru      pT101 110/22 

 menov t  v kon transformátoru      SnT102 40 MVA 

 apětí nakrátko transformátoru      ukT102 11,30 % 

 řevod transformátoru      pT102 110/22 

Fotovoltaické elektrárny   

 menov t  v kon      rnholec  o en Pn,FVE Eogen 2300 kW 

 menov t  v kon      rnholec   sluní   Pn,FVE Výsluní 600 kW 
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PŘÍLOHA C VYPOČÍTANÉ HODNOTY 
 

Tab. C-1 Vypočítané hodnoty intenzit poruch v jednotlivých úsecích 

  intenzita poruch (rok-1∙100 km-1) 

Stávající stav  

 ntenz ta poruch v úseku   α1(SS) 0,8015 

 ntenz ta poruch v úseku   α2(SS) 0,7198 

 ntenz ta poruch v úseku   α3(SS) 0,8477 

Nový stav  

 ntenz ta poruch v úseku   α1(NS) 0,5239 

 ntenz ta poruch v úseku   α2(NS) 0,0297 

 ntenz ta poruch v úseku   α3(NS) 0,0528 

 ntenz ta poruch v úseku   α4(NS) 0,1672 

 ntenz ta poruch v úseku  a α4a(NS) 0,0843 

 ntenz ta poruch v úseku  b α4b(NS) 0,0928 

 ntenz ta poruch v úseku   α5(NS) 0,5345 

 ntenz ta poruch v úseku   α6(NS) 0,8477 

 

 

Tab. C-2 Vypočítané hodnoty vedení 

Vedení Typ R(20°C) (Ω) R(Tmax) (Ω) X (Ω) Z(20°C) (Ω) Z(Tmax) (Ω) l (m) 

K1 AXEKVCEY 240 0,0197 0,0252 0,0178 0,0266 0,0309 157,61 

K2 AXEKVCEY 150 0,0012 0,0016 0,0007 0,0014 0,0017 6,01 

K3 NA2XS(F)2Y 150 0,0313 0,0400 0,0187 0,0364 0,0442 151,85 

K4 NA2XS(F)2Y 150 0,0484 0,0619 0,0289 0,0564 0,0683 234,89 

K5 NA2XS(F)2Y 150 0,0056 0,0071 0,0033 0,0065 0,0079 27,06 

K6 NA2XS(F)2Y 240 0,0556 0,0712 0,0507 0,0753 0,0874 445 

K7 NA2XS(F)2Y 70 0,1395 0,1786 0,0435 0,1462 0,1838 315 

K8 NA2XS(F)2Y 240 0,1378 0,1763 0,1256 0,1864 0,2165 1102 

K9 NA2XS(F)2Y 150 0,1318 0,1688 0,0787 0,1536 0,1862 640 

K10 NA2XS(F)2Y 150 0,1380 0,1767 0,0824 0,1608 0,1950 670 

K11 NA2XS(F)2Y 150 0,0927 0,1187 0,0554 0,1080 0,1309 450 

K12 NA2XS(F)2Y 150 0,1432 0,1833 0,0855 0,1667 0,2022 695 

K13 NA2XS(F)2Y 150 0,0937 0,1200 0,0560 0,1092 0,1324 455 

K14 NA2XS(F)2Y 150 0,1195 0,1529 0,0713 0,1392 0,1688 580 

K15 NA2XS(F)2Y 240 0,0944 0,1208 0,0861 0,1277 0,1483 755 

K16 NA2XS(F)2Y 240 0,0144 0,0184 0,0131 0,0195 0,0226 115 

V1 AlFe 110/22 1,5981 1,9819 2,1905 2,7115 2,9540 6170,41 

V2 AlFe 50 0,2178 0,2701 0,1455 0,2619 0,3068 354,12 

V3 AlFe 110/22 0,1169 0,1450 0,1602 0,1983 0,2161 451,35 
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V4 AlFe 35 0,1175 0,1457 0,0631 0,1334 0,1588 151,05 

V5 AlFe 42/7 0,0007 0,0008 0,0004 0,0008 0,0009 1 

V6 AlFe 35 0,0310 0,0385 0,0167 0,0352 0,0419 39,87 

V7 AlFe 110/22 0,1139 0,1412 0,1561 0,1932 0,2105 439,69 

V8 AlFe 35 0,0891 0,1105 0,0479 0,1011 0,1204 114,51 

V9 AlFe 42/7 0,1172 0,1453 0,0698 0,1365 0,1613 172,89 

V10 AlFe 42/7 0,0514 0,0637 0,0306 0,0598 0,0707 75,78 

V11 AlFe 42/7 0,0867 0,1075 0,0517 0,1010 0,1193 127,92 

V12 AlFe 35 0,7177 0,8899 0,3856 0,8147 0,9698 922,45 

V13 AlFe 35 0,0137 0,0170 0,0074 0,0156 0,0185 17,61 

V14 AlFe 35 0,5331 0,6610 0,2864 0,6051 0,7204 685,16 

V15 AlFe 42/7 0,0915 0,1135 0,0545 0,1066 0,1259 135,01 

V16 AlFe 35 0,0015 0,0018 0,0008 0,0017 0,0020 1,88 

V17 AlFe 35 0,2893 0,3587 0,1554 0,3284 0,3909 371,84 

V18 AlFe 42/7 0,3113 0,3860 0,1855 0,3624 0,4283 459,17 

V19 AlFe 95 0,0976 0,1210 0,1258 0,1592 0,1746 324,26 

V20 AlFe 35 0,1866 0,2314 0,1003 0,2119 0,2522 239,89 

V21 AlFe 95 0,0573 0,0710 0,0739 0,0935 0,1025 190,34 

V22 AlFe 42/7 0,0614 0,0762 0,0366 0,0715 0,0845 90,63 

V23 AlFe 95 0,1497 0,1857 0,1930 0,2443 0,2678 497,5 

V24 AlFe 35 0,2681 0,3324 0,1440 0,3043 0,3623 344,58 

V25 AlFe 95 0,0088 0,0109 0,0114 0,0144 0,0158 29,28 

V26 AlFe 35 0,0519 0,0643 0,0279 0,0589 0,0701 66,69 

V27 AlFe 95 0,0833 0,1032 0,1073 0,1358 0,1489 276,59 

V28 AlFe 42/7 0,0013 0,0016 0,0008 0,0015 0,0018 1,93 

V29 AlFe 95 0,0470 0,0582 0,0606 0,0766 0,0840 156,07 

V30 AlFe 70 0,1656 0,2053 0,1526 0,2252 0,2558 381,48 

V31 AlFe 35 0,0537 0,0666 0,0289 0,0610 0,0726 69,07 

V32 AlFe 70 0,0414 0,0514 0,0382 0,0563 0,0640 95,45 

V33 AlFe 42/7 0,3443 0,4270 0,2052 0,4008 0,4737 507,88 

V34 AlFe 70 0,4458 0,5528 0,4109 0,6063 0,6888 1027,18 

V35 AlFe 42/7 0,2644 0,3278 0,1575 0,3078 0,3637 389,97 

V36 AlFe 70 0,0426 0,0528 0,0392 0,0579 0,0658 98,09 

V37 AlFe 70 0,0882 0,1094 0,0813 0,1200 0,1363 203,32 

V38 AlFe 35 0,0751 0,0932 0,0404 0,0853 0,1016 96,59 

V39 AlFe 70 0,2234 0,2771 0,2059 0,3039 0,3452 514,86 

V40 AlFe 35 0,1584 0,1964 0,0851 0,1798 0,2140 203,59 

V41 AlFe 110/22 0,0836 0,1037 0,1146 0,1418 0,1545 322,73 

V42 AlFe 70/11-1 0,0853 0,1058 0,0842 0,1199 0,1352 212,71 

V43 AlFe 35 0,0286 0,0355 0,0154 0,0325 0,0386 36,75 

V44 AlFe 70/11-1 0,5647 0,7002 0,5577 0,7937 0,8952 1408,33 

V45 SAX-W 50 0,1205 0,1490 0,0586 0,1340 0,1601 167,42 

V46 AlFe 42/7 0,0066 0,0082 0,0039 0,0077 0,0091 9,72 

V47 AlFe 70/11-1 0,0405 0,0502 0,0400 0,0569 0,0642 101,04 

V48 AlFe 42/7 0,0167 0,0208 0,0100 0,0195 0,0230 24,69 

V49 AlFe 70/11-1 0,0792 0,0982 0,0782 0,1113 0,1255 197,52 
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V50 AlFe 35 0,0246 0,0305 0,0132 0,0279 0,0332 31,62 

V51 AlFe 70/11-1 0,0215 0,0267 0,0212 0,0302 0,0341 53,65 

V52 AlFe 110/22 0,1851 0,2295 0,2537 0,3140 0,3421 714,61 

V53 AlFe 42/7 0,0319 0,0396 0,0190 0,0372 0,0439 47,08 

V54 AlFe 110/22 0,0610 0,0756 0,0836 0,1035 0,1127 235,43 

V55 AlFe 70 0,5942 0,7368 0,5476 0,8081 0,9181 1369,09 

V56 AlFe 35 0,0642 0,0796 0,0345 0,0729 0,0867 82,5 

V57 AlFe 70 0,1518 0,1883 0,1399 0,2065 0,2346 349,8 

V58 AlFe 42/7 0,0705 0,0875 0,0420 0,0821 0,0970 104,03 

V59 AlFe 42/7 0,1108 0,1374 0,0660 0,1290 0,1524 163,41 

V60 AlFe 42/7 0,1463 0,1814 0,0872 0,1703 0,2013 215,81 

V61 AlFe 42/7 0,0176 0,0218 0,0105 0,0205 0,0242 25,95 

V62 AlFe 42/7 0,1081 0,1341 0,0644 0,1259 0,1487 159,47 

V63 SAX-W 70 0,2442 0,3021 0,1733 0,2994 0,3483 495,25 

V64 AlFe 70 0,3319 0,4116 0,3059 0,4514 0,5128 764,79 

V65 SAX-W 70 0,0422 0,0523 0,0300 0,0518 0,0602 85,66 

V66 SAX-W 70 0,1035 0,1281 0,0735 0,1269 0,1476 209,93 

V67 AlFe 110/22 0,3506 0,4348 0,4806 0,5949 0,6481 1353,7 

V68 AlFe 42/7 0,2735 0,3391 0,1630 0,3184 0,3763 403,41 

V69 AlFe 110/22 0,3928 0,4871 0,5384 0,6664 0,7260 1516,55 

V70 AlFe 42/7 0,1970 0,2442 0,1174 0,2293 0,2710 290,53 

V71 AlFe 110/22 0,1365 0,1693 0,1871 0,2316 0,2523 527,04 

V72 AlFe 35 0,1132 0,1404 0,0608 0,1285 0,1530 145,5 

V73 AlFe 42/7 0,0027 0,0034 0,0016 0,0032 0,0037 4 

V74 AlFe 35 0,1245 0,1543 0,0669 0,1413 0,1682 159,98 

V75 AlFe 110/22 0,1379 0,1710 0,1890 0,2340 0,2549 532,47 

V76 AlFe 42/7 0,0236 0,0293 0,0141 0,0275 0,0325 34,81 

V77 AlFe 35 0,0212 0,0263 0,0114 0,0241 0,0287 27,26 

V78 AlFe 110/22 0,1038 0,1287 0,1422 0,1761 0,1918 400,68 

V79 AlFe 42/7 0,0834 0,1035 0,0497 0,0971 0,1148 123,07 

V80 AlFe 35 0,0754 0,0935 0,0405 0,0856 0,1018 96,87 

V81 AlFe 35 0,2511 0,3114 0,1349 0,2851 0,3394 322,78 

V82 AlFe 42/7 0,2241 0,2779 0,1335 0,2609 0,3083 330,51 

V83 AlFe 35 0,4397 0,5453 0,2363 0,4992 0,5943 565,23 

V84 AlFe 110/22 0,2824 0,3503 0,3871 0,4792 0,5221 1090,48 

V85 AlFe 42/7 0,0203 0,0252 0,0121 0,0236 0,0279 29,92 

V86 AlFe 110/22 0,1094 0,1357 0,1500 0,1857 0,2023 422,51 

V87 AlFe 35 1,7570 2,1786 0,9440 1,9945 2,3743 2258,34 

V88 AlFe 35 0,1228 0,1523 0,0660 0,1394 0,1660 157,88 

V89 AlFe 35 0,0733 0,0909 0,0394 0,0833 0,0991 94,27 

V90 AlFe 35 0,0538 0,0668 0,0289 0,0611 0,0728 69,21 

V91 AlFe 35 0,0082 0,0101 0,0044 0,0093 0,0110 10,5 

V92 AlFe 35 0,0108 0,0133 0,0058 0,0122 0,0145 13,83 

V93 AlFe 110/22 0,8427 1,0451 1,1551 1,4299 1,5578 3253,84 

K1Hrušovany,VN115 AXEKVCEY 240 0,0069 0,0089 0,0063 0,0093 0,0108 55,35 
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K2Hrušovany,VN115 NA2XS(F)2Y 240 0,0419 0,0536 0,0382 0,0567 0,0658 334,86 

V1Hrušovany,VN115 AlFe 70 1,3546 1,6798 1,2485 1,8422 2,0930 3121,17 

V2Hrušovany,VN115 AlFe 110/22 0,7222 0,8957 0,9899 1,2254 1,3350 2788,49 

V3Hrušovany,VN115 AlFe 110/22 0,3257 0,4039 0,4464 0,5526 0,6021 1257,6 

V4Hrušovany,VN115 AlFe 70/11-1 0,3193 0,3959 0,3153 0,4487 0,5061 796,23 

V5Hrušovany,VN115 AlFe 110/22 0,2485 0,3081 0,3406 0,4216 0,4593 959,37 

V6Hrušovany,VN115 SAX-W 70 0,0238 0,0294 0,0169 0,0291 0,0339 48,2 

K1Mikulov,VN115 AXEKVCEY 240 0,0076 0,0098 0,0069 0,0103 0,0120 61,14 

V1Mikulov,VN115 AlFe 110/22 2,2046 2,7341 3,0218 3,7405 4,0751 8512,04 

V2Mikulov,VN115 AlFe 70 0,0256 0,0317 0,0236 0,0348 0,0395 58,88 

K1Mikulov,VN85 AXEKVCEY 240 0,0158 0,0202 0,0142 0,0212 0,0247 126 

V1Mikulov,VN85 AlFe 70 1,9539 2,4230 1,8008 2,6572 3,0189 4502 

V2Mikulov,VN85 AlFe 70/11-1 1,0907 1,3524 1,0771 1,5329 1,7289 2720 

V3Mikulov,VN85 AlFe 110/22 0,0041 0,0051 0,0057 0,0070 0,0077 15,99 

V4Mikulov,VN872 AlFe 110/22 0,0028 0,0034 0,0038 0,0047 0,0051 10,7 

V5Mikulov,VN872 AlFe 110/22 0,0118 0,0147 0,0162 0,0201 0,0219 45,75 

K1Pohořelice,VN85 AXEKVCEY 240 0,0540 0,0691 0,0488 0,0728 0,0846 432 

K2Pohořelice,VN832 NA2XS(F)2Y 240 0,0144 0,0184 0,0131 0,0195 0,0226 115 

V1Pohořelice,VN85 AlFe 70/11-1 0,0610 0,0756 0,0602 0,0857 0,0966 152 

V2Pohořelice,VN85 AlFe 70 3,5367 4,3858 3,2596 4,8097 5,4644 8149 

V3Pohořelice,VN85 AlFe 70/11-1 0,1095 0,1357 0,1081 0,1539 0,1735 273 

V4Pohořelice,VN832 AlFe 95 0,0536 0,0664 0,0691 0,0874 0,0958 178 

V5Pohořelice,VN832 AlFe 70/11-1 2,6695 3,3099 2,6362 3,7517 4,2314 6657 

V6Pohořelice,VN832 AlFe 70 2,2716 2,8169 2,0936 3,0892 3,5097 5234 

 

Tab. C-3 Vypočítané hodnoty transformátorů 

 �̅� (Ω) 𝒁𝑲
̅̅ ̅̅  (Ω) 

T101 j1,3770 j1,3470 

T102 j1,3673 j1,3381 

 

Tab. C-4 Vypočítané hodnoty vnějších sítí (napáječů) 

 𝒁𝑸𝒎𝒂𝒙
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (Ω) 𝒁𝑸𝒎𝒊𝒏

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (Ω) 

Hrušovany nad Jevišovkou (HJ) 0,0293+j0,2927 0,0389+j0,3889 

Mikulov (MI9) 0,1655+j1,6550 0,1505+j1,5045 

Pohořelice 0,2376+j2,3764 0,2160+j2,1604 
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PŘÍLOHA D VÝSLEDKY ANALÝZY OCHRAN 

V PROGAMU PSS SINCAL 
 

Tab. D-1 Výsledek analýzy ochran v náhradním provozu při napájení oblasti vývodu VN872 

z rozvodny Hrušovany nad Jevišovkou přes vývod VN115 

Hrušovany nad Jevišovkou_VN115 

 Settings  

  Short Circuit Method 
Distance 
Fault Phase 
Additional Fault Data 
Check Area 
Extended Check Type 

  SC2 
10,00 % 
L123 
Robl (Id: 4) 
All 
None 

     Backward Routes 
DIFF Devices 
Malfunction Devices 
Busbar Faults 
Frequency 
Protection 
Stop at Transformer 

  No 
No 
No 
No 
No 
No 

 

 

 Results  

  Filter:  
 Only routes with problems: No  

 13 Routes      11 Selective      0 Not Cleared      2 Underfunction      0 Overfunction      0 Not calculable  
 
 Zones   Start   End   1 %   10 %   20 %   30 %   40 %   50 %   60 %   70 %   80 %   90 %   99 %  

  Zone 1   Ochrana 2.1   Ochrana 3.3   0,19   0,19   0,19   0,095   0,095   0,095   0,095   0,19   0,19   0,19   0,19  
 Zone 2   Ochrana 3.1   N49   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana 3.1   N63   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana 3.1   Ochrana HJ VN115   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana 3.1   N49   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana 3.1   N82   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana HJ VN115   N49   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana HJ VN115   N82   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana HJ VN115   N63   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana HJ VN115   N49   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 3   Ochrana 3.4   Ochrana 3.3   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,095   0,095   0,095   0,19   0,19   0,19  
 Zone 3   Ochrana 3.4   N88   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19  
 Zone 3   Ochrana 3.4   Ochrana 1.1   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19  
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Tab. D-2 Výsledek analýzy ochran v náhradním provozu při napájení oblasti vývodu VN872 

z rozvodny Pohořelice 

Pohořelice 

 Settings  

  Short Circuit Method 
Distance 
Fault Phase 
Additional Fault Data 
Check Area 
Extended Check Type 

  SC2 
10,00 % 
L123 
Robl (Id: 4) 
All 
None 

     Backward Routes 
DIFF Devices 
Malfunction Devices 
Busbar Faults 
Frequency Protection 
Stop at Transformer 

  No 
No 
No 
No 
No 
No 

 

 

 Results  

  Filter:  

 Only routes with problems: No  

 8 Routes      6 Selective      0 Not Cleared      2 Underfunction      0 Overfunction      0 Not calculable  
 
 Zones   Start   End   1 %   10 %   20 %   30 %   40 %   50 %   60 %   70 %   80 %   90 %   99 % 

  Zone 1   Ochrana 2.1   Ochrana 3.3   0,19   0,19   0,19   0,19   0,345   0,345   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19 

 Zone 2   Ochrana 3.1   N63   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095 

 Zone 2   Ochrana 3.1   N49   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095 

 Zone 2   Ochrana 3.1   N82   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095   0,095 

 Zone 3   Ochrana 3.4   Ochrana 3.3   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,345   0,345   0,19   0,19   0,19   0,19 

 Zone 3   Ochrana 3.4   N88   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19 

 Zone 3   Ochrana 3.4   Ochrana 1.1   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19 

 Zone 4   Ochrana Pohořelice VN85   Ochrana 3.2   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,745 
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Tab. D-3 Výsledek analýzy ochran v náhradním provozu při napájení oblasti vývodu VN872 

z rozvodny Mikulov přes vývod VN85 

Mikulov_VN85 

 Settings  

  Short Circuit Method 
Distance 
Fault Phase 
Additional Fault Data 
Check Area 
Extended Check Type 

  SC2 
10,00 % 
L123 
Robl (Id: 4) 
All 
None 

     Backward Routes 
DIFF Devices 
Malfunction Devices 
Busbar Faults 
Frequency Protection 
Stop at Transformer 

  No 
No 
No 
No 
No 
No 

 

 

 Results  

  Filter:  
 Only routes with problems: No  

 9 Routes      7 Selective      0 Not Cleared      2 Underfunction      0 Overfunction      0 Not calculable  
 
 Zones   Start   End   1 %   10 %   20 %   30 %   40 %   50 %   60 %   70 %   80 %   90 %   99 %  

  Zone 1   Ochrana 2.1   Ochrana 3.3   0,19   0,19   0,19   0,19   0,095   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19  
 Zone 2   Ochrana 3.1   N63   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana 3.1   N49   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana 3.1   Ochrana MI9 VN85   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana MI9 VN85   N49   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana MI9 VN85   N63   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 3   Ochrana 3.4   Ochrana 3.3   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,095   0,19   0,19   0,19   0,19  
 Zone 3   Ochrana 3.4   N88   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19  
 Zone 3   Ochrana 3.4   Ochrana 1.1   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19  
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Tab. D-4 Výsledek analýzy ochran v náhradním provozu při napájení oblasti vývodu VN872 

z rozvodny Mikulov přes vývod VN115 

Mikulov_VN115 

 Settings  

  Short Circuit Method 
Distance 
Fault Phase 
Additional Fault Data 
Check Area 
Extended Check Type 

  SC2 
10,00 % 
L123 
Robl (Id: 4) 
All 
None 

     Backward Routes 
DIFF Devices 
Malfunction Devices 
Busbar Faults 
Frequency Protection 
Stop at Transformer 

  No 
No 
No 
No 
No 
No 

 

 

 Results  

  Filter:  
 Only routes with problems: No  

 9 Routes      7 Selective      0 Not Cleared      2 Underfunction      0 Overfunction      0 Not calculable  
 
 Zones   Start   End   1 %   10 %   20 %   30 %   40 %   50 %   60 %   70 %   80 %   90 %   99 %  

  Zone 1   Ochrana 2.1   Ochrana 3.3   0,19   0,19   0,19   0,095   0,095   0,095   0,095   0,19   0,19   0,19   0,19  
 Zone 2   Ochrana 3.1   Ochrana MI9 VN115   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana 3.1   N49   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana 3.1   N82   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana MI9 VN115   N49   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 2   Ochrana MI9 VN115   N82   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295   0,295  
 Zone 3   Ochrana 3.4   Ochrana 3.3   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,095   0,095   0,095   0,19   0,19   0,19  
 Zone 3   Ochrana 3.4   N88   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19  
 Zone 3   Ochrana 3.4   Ochrana 1.1   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19   0,19  

 


