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Abstract: This paper describes a basic summary about the transmission and distribution systems 

and their overhead lines in Czech Republic. In detail it also describes area around Ústí nad Labem 

which is very technically interesting for the design and the calculation of the overhead lines at vol-

tage level of 400 kV. Therefore, the paper gives the proposals of the most suitable solution how to 

connect significant power energy source to the transmission system. 
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1 ÚVOD 

V současnosti se často hledají a uplatňují takové nové zdroje elektrické energie, které zohledňují 

snižující se zásoby fosilních paliv a podstatný negativní vliv jejich spalování na životní prostředí. 

Aktuálně lze sledovat trend, kdy jsou upřednostňovány obnovitelné zdroje elektrické energie 

(OZE), potažmo se obecně zvyšuje podíl rozptýlené výroby v elektrizační soustavě. I přestože se 

možnosti předpovědi atmosférických podmínek velmi rychle vyvíjejí a zdokonalují, mají OZE stále 

tu nevýhodu, že jejich dodávky jsou závislé na těchto proměnlivých podmínkách. Provozovatel 

přenosové sítě (společnost ČEPS, a.s.) je smluvně zavázán zajistit kvalitu a spolehlivost dodávky 

elektrické energie. To znamená, že je povinen udržovat hodnotu napětí a frekvence na hodnotách 

daných kodexem. [1] Je nutné udržet rovnováhu mezi spotřebou a výrobou elektrické energie. 

S neustále se zvyšujícím počtem/podílem rozptýlené výroby tvořené OZE může růst požadavek na 

uplatňování zdrojů nabízející tzv. podpůrné služeb (PpS). Tyto zdroje zajišťují dodávku elektrické 

energie v situacích, kdy to řízení soustavy vyžaduje, například právě při nečekaném poklesu výro-

by OZE [2]. 

Energetické stavby na úrovni přenosové soustavy, tj. zařízení velmi vysokého napětí (VVN) 

a zvláště vysokého napětí (ZVN) musí být realizovány vždy v souladu s technickými norma-

mi/požadavky a obecně platnými právními zákonnými předpisy. Samotná výstavba těchto staveb, 

např. elektrické rozvodny, vedení 400 kV, zařízení stanice, představuje velmi komplexně technický 

a časově náročný proces. Následující text proto přináší hypotetický příklady, kdy je v rámci České 

republiky vybrána technicky velmi specifická lokalita. V této lokalitě se uvažuje výstavba přečer-

pávací vodní elektrárny (PVE) s instalovaným výkonem přibližně 400 MVA, která má nabízet PpS. 

Hypotetický příklad má demonstrovat výběr řešení pro vyvedení takto významného výkonu do 

elektrizační soustavy, resp. má demonstrovat dílčí postup výpočtu venkovního vedení procházející 

několika námrazovými oblastmi. 

2 VÝBĚR A POPIS LOKALITY 

Jako demonstrační lokalita je zvolena oblast severních Čech, konkrétně město Ústí nad Labem. 

Jedná se o velmi zajímavou oblast z hlediska složení své zdrojové základny. V této oblasti je velice 

rozmanité složení výrobních zdrojů elektrické energie. Díky velkým zásobám hnědého uhlí je zde 

řada elektráren zpracovávajících právě tuto surovinu, tj. Tušimice (4x 200 MW), Pruné-
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řov (5x210 MW) a Počerady (5x 200 MW)[3]. Oblast Podkrušnohoří je také vhodná pro umístění 

větrných elektráren (VTE), potažmo celých větrných parků. Samotný Ústecký kraj aktuálně dispo-

nuje nejvyšším instalovaným výkonem VTE v rámci jednotlivých krajů. Kromě zdrojové základy 

je lokalita specifická také množstvím rozvoden přenosové soustavy. 

V okolí Ústí nad Labem je instalováno velké množství OZE. K tomuto množství obnovitelných 

zdrojů energie je nutné zajistit výkon potřebný pro pokrytí dodávky elektrické energie při nevý-

hodných klimatických podmínkách. Vzhledem k poloze města a přítomnosti řeky Labe je tato loka-

lita vhodná k umístění přečerpávací vodní elektrárny. Uvažujme proto hypoteticky vybudování 

PVE v jižní části města Ústí nad Labem o výkonu 400 MVA. 

Na základě důkladného rozboru elektrizační sítě byla společností EGÚ Brno, a.s. zpracována ana-

lýza volné kapacity sítí v elektrizační soustavě České republiky, která poukázala na některé nedo-

statky. Rostoucí zájem investorů o vybudování nových obnovitelných zdrojů a následné připojení 

k distribuční síti způsobil, že je v mnoha oblastech kapacita pro připojení nových zdrojů zcela vy-

čerpána. Obecně je z hlediska možností vybudování nových zdrojů elektrické energie oblast sever-

ních Čech již na svém maximu. V této oblasti tak není možné za stávajících podmínek připojovat 

další nové zdroje bez dalších investic a úprav. [4] Bude-li se zvažovat vybudování PVE pro po-

skytnutí podpůrných služeb v okolí Ústí nad Labem, je nezbytné provést aktuální rozbor sítí.  

3 NÁVRH VARIANT PŘIPOJENÍ 

Na základě podrobné analýzy a veřejně dostupných podkladů jsou navrženy varianty vyvedení vý-

konu hypotetické PVE. Následující obrázek 1 ukazuje umístění PVE a ilustruje navržené varianty 

připojení do elektrizační soustavy. 

 

Obrázek 1: Varianty vyvedení výkonu z PVE. 

Jednotlivé varianty jsou členěny na varianty vedoucí směrem na západ a na východ od PVE. De-

tailní slovní popis variant je uveden níže. Tyto varianty vychází z předpokladu zrušení 220 kV lin-

ky V210 a její náhradou vedením 400 kV. 

3.1 VYVEDENÍ VÝKONU SMĚREM NA ZÁPAD 

Varianta 1: Vedení V210 vede do rozvodny Chotějovice. Možnost využít tuto trasu (cca 19 km). 

Jelikož se zde vedení už nachází, nestojí v cestě žádná zástavba nebo chráněné území. 
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Varianta 2: Vybudování nového vedení vedle V1513 do rozvodny Koštov. Výstavba asi 5 km no-

vého vedení. Realizaci nestojí v cestě zástavba ani chráněná území. V rozvodně Koštov je 

v současné době volná kapacita 16 MVA, což by vyžadovalo investici do rozšíření rozvodny. 

Varianta 3: Vyústění výkonu opět do rozvodny Koštov. Využití rušeného vedení V210 v délce 

cca 3 km a prudké odbočení na sever podél linek V349 a V360 do rozvodny Koštov. Vybudování 

3,5 km zcela nového vedení. Realizaci nestojí v cestě zástavba ani chráněná území.  

Varianta 4: Vyvedení do rozvodny Libochovany (jih). Opět možnost využití trasy rušené linky 

V210 o délce 3 km a prudké odbočení na jih podél linek V349 a V360. Tyto linky 110 kV jsou již 

bohužel dvojité, a proto by byla nutná výstavba nového vedení o celkové délce 6,5 km. Jelikož ve-

dení vede podél již stávajících linek, tak není problém z hlediska zástavby nebo chráněného území. 

Volná kapacita v rozvodně Libochovany činí 30 MVA (investice do rozšíření rozvodny). 

3.2 VYVEDENÍ VÝKONU SMĚREM NA VÝCHOD 

Varianta 5: Vedení V210 vede do rozvodny Bezděčín. Možnost využití trasy vedení (asi 80 km). 

Varianta 6: Vedení V210 těsně míjí rozvodnu Babylon. Připadá v úvahu odbočka do této rozvodny. 

Využilo by se asi 30 km trasy a poté nutná výstavba 2 km nové odbočky do rozvodny Babylon. Ta-

to odbočka by vedla paralelně s linkou V450 (400 kV) a nebrání jí zástavba nebo chráněné území. 

Varianta 7: Vyvedení směrem na jih (rozvodna Litoměřice sever) je komplikovaná z hlediska vý-

skytu CHKO České středohoří a četných přírodních památek tímto směrem. 

Varianta 8: Využití části trasy vedení V210 6,5 km a následně odbočení doleva (směrem na sever) 

a vybudování nového vedení podél dvojité linky V1513 a V1511 o délce cca 9 km. Vzhledem 

k existenci těchto dvou vedení není problém se zástavbou. Nevýhodou této možnosti je častá změ-

na směru vedení. Volná kapacita v rozvodně je 28 MVA (investice do rozšíření rozvodny). 

3.3 VÝSLEDNÁ VARIANTA  

Vzhledem k možnostem rozdělení výkonu do více částí, je možné zkombinovat varianty z obou 

skupin. Nejlepší se zdá varianta vyvedení výkonu do rozvodny Chotějovice a Babylon. Znamená to 

přebudování rušené linky V210 do obou směrů a vybudování krátké asi 2 km dlouhé odbočky do 

rozvodny Babylon. Tyto rozvodny jsou výhodné z hlediska své kapacity a napěťové úrovně a tudíž 

vyvedení výkonu do přenosové sítě.  

4 ZÁVĚR 

Na základě objektivního technického odhadu byla vybrána jedna konkrétní varianta, tj. konkrétní 

trasa venkovního vedení, která postoupí následnému výpočtu v kooperaci se společností ČEPS In-

vest, a.s. Ve spolupráci s touto společností bude provedena simulace vedení. Ve vybrané lokalitě 

jsou vybrány dva kotevní úseky vedení a bude proveden výpočet těchto úseků. Vzhledem 

k požadavkům editora na maximální rozsah příspěvku, budou kompletní výsledky předmětem sou-

visející ústní obhajoby tohoto příspěvku. 
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