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Abstract: This paper deals with the impact of 22 kV overhead cable routing in a designated node 

area, which includes legislative and legal steps in terms of drafting documentation, the reasons for 

realizing cable routines and the risks involved. Furthermore, the designated nodal area will be pre-

sented in technical terms, followed by the design of the cabling of the overhead line in the urban 

area of Telč. 
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1 ÚVOD 

Tento článek se zabývá vlivem plošné kabelizace venkovního vedení 22 kV v určené uzlové oblas-

ti, který zahrnuje legislativně-právní kroky z pohledu přípravy dokumentace, důvody, proč realizo-

vat kabelová vedení a jaká to s sebou nese rizika. Dále bude určená uzlová oblast představena po 

technické stránce, na kterou naváže návrh kabelizace venkovního vedení v intravilánu města Telč.   

2 VLIV PLOŠNÉ KABELIZACE VENKOVNÍCH VEDENÍ 22 KV URČENÉ UZLOVÉ OB-

LASTI 

V následujících kapitolách je popsáno, jaké legislativní úkony musí projektant dodržet při navrho-

vání tras kabelových vedení v intravilánech i extravilánech obcí, dále jsou představena úskalí kabe-

lových vedení, a nakonec představena vybraná uzlová oblast, kde bude provedena kabelizace stáva-

jících venkovních vedení. 

2.1 LEGISLATIVA 

Při návrhu a následné realizaci kabelového vedení je třeba dbát na dodržení příslušné legislativy, 

zejména pak zákony, vyhlášky, nařízení a předpisy. Z pozice energetiky jsou pro nás důležité 

zejména tyto zákony a vyhlášky: Energetický zákon [1], Stavební zákon [2], Vyhláška o technic-

kých požadavcích na stavby [3] a Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území [4]. 

Poslední zmíněná vyhláška na využívání území je z pohledu kabelizace velice důležitá, protože po-

kud bychom se podívali na dřívější znění této vyhlášky tak zjistíme, že dříve vyhláška pouze dopo-

ručovala umístění vedení pod zem. Z toho plyne, že pokud se budou zřizovat elektrické vedení 

v zastavěných částích obce, tak musí být provedena kabelovým vedením. Pokud to však z nějakého 

opodstatněného důvodu nebude možné, lze zvolit jiný způsob na základě opodstatněné výjimky.  

Dále při návrhu plánované kabelové trasy musí být dodrženy technické normy, například Podniko-

vé normy energetiky, které dle zdroje [5] řeší navrhování, montáž a provoz rozvodných zařízení 

v soustavách. 
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2.2 ÚSKALÍ KABELOVÝCH VEDENÍ 

S přírůstem kabelových vedení v distribučních sítích nejsou spojena jenom pozitiva (např.: 

z pohledu krajinářského) ale také i negativa. Pokud bychom měli popsat trendy v oblasti kabelo-

vých vedení, můžeme je rozdělit a odůvodnit dle faktorů jako jsou například: 

• technický pokrok a vývoj kabelové techniky, 

• snaha o zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti, 

• změna legislativy, 

• rozvoj distribuční soustavy 

Rozvoj kabelových vedení v distribučních soustavách sebou přináší i nevýhody. Mezi největší ne-

výhodu kabelizace patří bezesporu fakt, že kabelová vedení dosahují vyšších kapacit. Dále přichází 

v úvahu i horší chlazení vedení, které je pod zemí a často ještě v souběhu s jinými kabely, které má 

za následek nižší přenosovou kapacitu oproti stejné trase venkovního vedení. Skutečností také je, 

že trasa venkovního vedení vede téměř vzdušnou čarou, oproti delším kabelovým vedením, které se 

zpravidla projektují tak, aby vedení šla po hranicích pozemků, a ne vždy mohou jít kvůli jakýmko-

liv překážkám přímo. 

 

2.3 TECHNICKÝ POPIS URČENÉ UZLOVÉ OBLASTI A NÁVRH PROVEDENÍ KABELIZACE 

Řešená uzlová oblast se nachází v regionu E.ON Východ v útvaru Jihlava – oblast Telč a je ohrani-

čena hraničními úsekovými odpojovači. Oblast spadá do námrazové oblasti III.  

Pro napájení této oblasti slouží transformační rozvodna Telč 110/22 kV.  

Instalovaný transformátor: 40 MVA, 110/23 kV. 

Kompenzace tlumivkou s uzlovým odporníkem 2500 kVAr, 18,8 - 188 A 

Rozvodna využívá provozu na dvou přípojnicích: 

• přípojnice A: 3 vývody, 

• přípojnice B: 5 vývodů.  

Vedení v dotčené oblasti jsou vyvedena z rozvodny na přípojnici B. Jedná se o vedení č. V86, 

V379, V159, V184, kde v převážné většině se jedná o venkovní vedení VN.  

 

Obrázek 1: Řešená uzlová oblast [6]. 
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V řešené uzlové oblasti jsou venkovní vedení naznačena červenou přerušovanou čárou. Tyto ven-

kovní vedení budou nahrazeny navrženým kabelovým vedení v celé oblasti. Celkově bude nahra-

zeno přes 60 km venkovního vedení. 

2.4 NÁVRH KABELIZACE MĚSTA TELČ 

Na obrázku vpravo je naznačen současný stav venkovního a kabelového vedení VN ve městě Telč. 

Na druhém je proveden návrh nových kabelových vedení, který vychází z koncepce společnosti 

E.ON Distribuce o návrhu projektování kabelových vedení. 

  

  

Obrázek 2: Vlevo: současný stav vedení VN [6], vpravo: návrh kabelového vedení VN [6]. 

3 ZÁVĚR 

V rámci článku jsou představeny jak legislativní kroky, které projektant při zpracování projektové 

dokumentace musí dodržovat, tak i faktory, které vedou k větší potřebě realizovat právě kabelová 

vedení. V další části je proveden technický popis vybrané uzlové oblasti v současném stavu, který 

je nezbytně nutným podkladem pro nový návrh kabelových linek vysokého napětí, tak jak je před-

staveno v kapitole 2.4, kde nadzemní venkovní vedení v intravilánu města Telč je nahrazeno pod-

zemním kabelovým vedením. 
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