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ABSTRAKT  
Teoretická část této diplomové práce se zabývá distribučními sítěmi z hlediska rozdělení 

podle různých kritérií, popisuje hlavní prvky distribučních sítí a jejich vlastnosti. Dále je 
proveden rozbor používaných metod výpočtu ustáleného chodu elektrických sítí, které v současné 
době slouží jako základní stavební kámen výpočetních programů. Zásady používané pro rozvoj 
stávajících sítí a také výstavbu nových sítí jsou shrnuty v předposlední kapitole teoretické části 
práce. 

Cílem praktické části práce je posouzení současného stavu sítě 22 kV v dané části města 
Brna a stavu této sítě po instalaci transformace 110/22 kV ve spínací stanici Brno-sever. Po 
vyhodnocení výsledků ustáleného chodu a zjištění určitých problémů je dalším cílem práce návrh 
způsobu řešení vzniklých problémů v síti. Výsledkem by měla být provozuschopná, funkční a 
spolehlivá distribuční síť. Diplomová práce je zpracována pomocí výpočetního programu PAS 
DAISY Off-Line V4 Bizon.    

 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  distribuční soustava; transformovna; spínací stanice; ustálený chod sítí; 
výstavba a rekonstrukce distribučních sítí; konfigurace distribučních 
sítí; síť 22 kV; vysoké napětí;  
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ABSTRACT 
The theoretical part of this thesis deals with distribution networks in terms of distribution 

according to different criteria, describes the main elements of electric distribution networks and 
their qualities. The following describes the methods of calculating the steady state of electrical 
networks. These methods are nowadays used as basics for computer programs. In the penultimate 
chapter of the theoretical part are summarized the principles for the development of present 
networks and construction of new electrical networks.  

The aim of practical part of the thesis is to assess the current condition of the network 22 kV 
in the city of Brno and assess the condition after installation of 110/22 kV transformation in 
Brno-Sever switching substation. After evaluating the results of steady state electrical network 
and identifying certain problems is the following aim a proposal of solving problems that 
emerged in the network. The result should be operational, functional and reliable electric 
distribution network. This thesis used to calculate the steady state electrical networks by software 
PAS DAISY Off-Line Bizon V4. 

 

 

 

KEY WORDS:  electric distribution network; transformer station; switching substation; 
steady state electrical networks; construction and reconstruction of 
electric distribution networks; configuration of electric distribution 
networks; 22 kV network; medium voltage;    
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SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK  
 

AlFe ocelohliníkové lano 

AXEKVCEY typ kabelu vn 

AYKY typ kabelu nn �� kapacitní susceptance na jednotku délky, (S/km) 

BNP9  Brno Příkop 

BNS9 Brno-sever 

BNT9 Brno Teplárna 

CML Brno Červený Mlýn �� kapacita vedení proti zemi, (F/km) �� provozní kapacita, (F/km) �� vzájemná kapacita, (F/km) �� konduktance vedení na jednotku délky, (S/km) 

d vzdálenosti fázových vodičů, (m) 

DS distribuční soustava �	 funkce proměnné x 

HUV9 Brno Husovice 

i označení uzlu (dolní index)  
�̅ fázor kapacitního proudu, (A) 
̅ fázor svodového proudu, (A) 
�̅∗
 komplexně združený fázor zadaného proudu v i-tém uzlu, (A) 

j označení uzlu - dolní index 

j imaginární jednotka � vliv skinefektu na provozní indukčnost - vlastnosti vedení � počet uzlů třídy (P,Q) - určitost chodu sítě � pořadí iterace - výpočet ustáleného chodu � délka vodiče. (m) 

LDS lokální distribuční soustava �� provozní indukčnost vodiče, (mH/km) 

MEY9  Brno Medlánky � počet uzlů sítě kromě uzlu referenčního 
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NA2XS(F)2Y typ kabelu vn 

nn nízké napětí �� činný výkon v uzlu i, (W) �� jalový výkon v uzlu i, (VAr) � poloměr vodiče, (m) �� rezistance vedení na jednotku délky, (Ω) ��� rezistance vodiče při teplotě ��, (Ω) � průřez vodiče, (mm2) ��̅ fázor zdánlivého výkonu v uzlu i, (VA) ��̅∗
 komplexně združený fázor zdánlivého výkonu v uzlu i, (VA) ��� ztrátový činitel 

TR transformovna - 110/22 kV 

TS  transformační stanice - 22/0,4 kV �  fázové napětí, (V) �!� fázor neznámého napětí v i-tém uzlu, (V) �!�∗
 komplexně združený fázor neznámého napětí v i-tém uzlu, (V) �!" fázor neznámého napětí v j-tém uzlu, (V) 

vn vysoké napětí  

vvn velmi vysoké napětí #� induktivní reaktance vedení na jednotku délky, (Ω/km) $	 n-tá proměnná x %&�� součet všech admitancí připojených v uzlu ', (S/km) %&�" záporně vzatý součet admitancí spojujících uzly ' a ( , (S/km)   %&� příčná admitance na jednotku délky, (S/km) *	 n-tá proměnná y +̅� podélná impedance na jednotku délky, (Ω/km) 

  ,- teplotní součinitel odporu, (K-1) .- teplotní součinitel odporu, (K-2) ∆ označení diference � ztrátový úhel (vlastnosti kabelů), (°) � úhel fázoru napětí, (°) 
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0 označení parciální derivace 1 zadaná přesnost výpočtu � teplota, (°C) 2- relativní permeabilita materiálu vodičů 3�� rezistivita materiálu při teplotě ��, (Ω.mm2/m) 4	 funkce proměnné x 

 

Ostatní symboly a zkratky jsou vysvětleny přímo v textu nebo u příslušných tabulek. 
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1 ÚVOD 
Problematika rozvoje a úprav distribučních sítí je aktuální v každé době. Neustále dochází 

k růstu zatížení ve stávajících sítích, je třeba dodržovat požadavky na kvalitu elektrické energie a 
spolehlivost její dodávky. K ovlivnění sítí dochází i ze strany výrobců elektrické energie, v DS 
pak zvláště tzv. vnořenou výrobou. Stávající sítě je proto nutné udržovat v odpovídajícím stavu, 
což se provádí pravidelnou údržbou a rekonstrukcemi. Dochází k posilování vedení nebo jeho 
výměně, výstavbě nových elektrických stanic a změnám konfigurace sítí. Všechny tyto úkony 
jsou prováděny podle předem stanovených pravidel odpovídajících normám. 

Z důvodu nové výstavby sídel, průmyslových komplexů nebo nákupních center je nutno 
stávající sítě rozšiřovat. Tím dochází i ke změnám v síti stávající (změny toků výkonů, změny 
napěťových a zkratových poměrů). Před prováděnými úpravami v sítích se tyto změny nejdříve 
modelují pomocí výpočetní techniky a vyhodnocuje se následný stav, případně se provádí další 
úpravy. Výsledkem by pak měla být opět funkční síť splňující požadavky na ní kladené.   
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zajišťuje přes příslušné transformovny propojení s nadřazenou přenosovou soustavou. Do sítí vvn 
jsou připojeni velkoodběratelé i zdroje o výkonech desítek MW. 

 Na sítě vvn 110 kV navazují sítě vn. Nejpoužívanější napěťovou hladinou vn je 22 kV, 
v menší míře pak 35 kV (pouze ve Východních Čechách a v části Severních Čech). Dříve 
používaná napětí byla 3, 6 a 10 kV. Ze sítí vn odebírají elektrickou energii velkoodběratelé, a je 
zde také tzv. vnořená (distribuovaná, rozptýlená) výroba menších výkonů v řádech desítek kW až 
jednotek MW.  

Poslední částí distribuční soustavy tvoří sítě nízkého napětí, na které jsou připojeni 
maloodběratelé. Také do sítí nn jsou dnes připojovány malé zdroje elektrické energie. 
Nejběžnější napěťovou hladinou je 0,4 kV. V těchto sítích je vyveden uzel transformátoru a je zde 
tedy také fázové napětí 230 V. Na Obr. 2-1 je schematicky znázorněna celá elektrizační soustava.  

Diplomová práce se zabývá návrhem úprav a konfigurace sítě 22 kV, proto právě sítím vn 
bude dále věnována největší pozornost. 

2.1.2 Uspořádání sítí  
Dva základní způsoby uspořádání sítí jsou rozvody: 

• otevřené (napájení pouze z jedné strany)  
- paprskový rozvod  
 

• uzavřené (napájení zajištěno ze dvou či více stran) 
- okružní rozvod  
- mřížový rozvod  

Sítě s paprskovým rozvodem, někdy také nazývané radiální jsou takové, u nichž vedení 
vycházející z napájecího místa (transformovna, spínací stanice) zásobuje jednotlivé odběry. 
Každý vývod je samostatný a nelze je vzájemně spojovat. Paprskový rozvod je obvykle 
nejlacinější, ovšem zabezpečenost dodávky je nejmenší. Jsou používány v malých městech a 
venkovských oblastech jak na hladinách vn (Obr. 2-2 a) tak i nn (Obr. 2-2 b). [3] 

 

Obr. 2-2 Paprskový rozvod [3] 
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S okružním rozvodem se nejčastěji provozují sítě vvn 110 kV a sítě nn, ale i vn. Jak je vidět 
na Obr. 2-3 okružní síť se skládá z více polosmyček, které jsou vedeny takovým způsobem, aby 
mohly být vzájemně sepnuty do smyček uzavřených. Proto se tomuto druhu rozvodu říká také 
smyčkový. Okružní síť je tedy možno provozovat i jako paprskovou (rozepnutou). Mezi výhody 
patří lepší zabezpečenost dodávky než u paprskového rozvodu. Tomu ale odpovídá vyšší cena, 
protože pro vzájemné propojení je potřeba větší délka vedení.  

 

Obr. 2-3 Okružní síť vn [3] 

 
V hustých městských sítích nn se uplatňuje rozvod mřížový principiálně zobrazený na Obr. 

2-4. Vedení je nejčastěji kabelové. Síť je pospojována pomocí uzlů, z nichž některé jsou napájecí 
a jsou do nich vyvedeny transformátory vn/nn.  

 

Obr. 2-4 Mřížová síť nn [3] 
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2.2 Elektrické stanice v distribučních sítích 
Elektrická stanice je souhrn staveb a zařízení v uzlech elektrizační soustavy [4]. Řadíme 

mezi ně transformovny, spínací stanice, měnírny a kompenzační stanice. Podstatnou částí velkých 
elektrických stanic je rozvodna. 

Rozvodna je uzavřený technický celek s rozvodným zařízením pro rozvádění a odvádění 
elektrické energie se stejným napětím. Budovány jsou jako venkovní (skříňové vn, čistě venkovní 
vn i vvn nebo zapouzdřené vvn) nebo vnitřní (kobkové, skříňové, halové či zapouzdřené). Dále se 
rozvodny rozdělují např. podle počtu přípojnic nebo uspořádání odboček.  

2.2.1 Transformovny 
K propojení dvou nebo více elektrických sítí s různým napětím slouží transformovny (TR). 

Mezi jednotlivé prvky TR patří: transformátory (výkonové a vlastní spotřeby, rozvodná zařízení 
(přípojnice, odbočky atd.), reaktory (k omezení zkratových proudů), kompenzační zařízení 
(kondenzátory, tlumivky) a další zařízení jako například dozorna, ochrany nebo zařízení HDO. 
[4] 

Rozvodny 22 kV napájecích transformoven jsou přednostně provedeny s jednoduchým 
systémem přípojnic s podélným dělením, s vypínačem v podélném dělení. Dvojitý systém 
přípojnic (bez podélného dělení) je používán pouze ve vybraných případech.  
 

TR 110/22 kV jsou budovány nejčastěji jako venkovní. Tam, kde je nutno zmenšit celkové 
rozměry TR, se uplatňují zapouzdřené systémy s izolačním plynem SF6. Pro transformovny vn/nn 
se častěji používá název transformační stanice (TS). Pro transformaci vn/nn se používají TS 
umístěné přímo na sloupech elektrického vedení, kioskové provedení TS nebo také TS umístěné 
v budovách.  

TS v kabelových sítích velkých měst, kde jsou přívodní pole 22 kV vybavena vypínači a 
ochranami se nazývají rozpadové body. Jsou zřizovány z důvodu omezení dopadů poruchových 
vypínání na zákazníky. Cílem je prostřednictvím selektivního působení ochran minimalizovat 
počet omezených zákazníků.  

2.2.2 Spínací stanice 
Spínací stanice slouží ke spínání vedení o stejném jmenovitém napětí a stejné proudové 

soustavy, čímž zajišťuje rozvod elektrické energie. Mohou pracovat samostatně nebo jako 
součást jiného zařízení nebo stanice, například transformovny. 

Rozvodny 22 kV spínacích stanic jsou v případě menšího zatížení a jednoho směru trvalého 
napájení zpravidla provedeny jako jednopřípojnicové bez podélného dělení. V případě vyššího 
zatížení a dvou a více směrů trvale využívaného napájení je používán dvojitý systém přípojnic, 
tak aby bylo možné rozdělit zatížení napájecích vedení dle potřeby a přenosových možností.  

2.2.3 Měnírny 
Změny proudové soustavy se docílí v měnírnách. Tím je myšleno: změna střídavého proudu 

na stejnosměrný (nebo opačně), změna frekvence proudu a jiné. Příkladem mohou být trakční 
měnírny pro napájení elektrifikovaných železnic popř. tramvají či trolejbusů. 
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2.2.4 Kompenzační stanice 
Kompenzační stanicí nazýváme souhrn zařízení sloužících zejména ke kompenzaci jalového 

výkonu.  

2.3 Vedení v distribučních sítích 
Podle typu můžeme vedení rozdělit na venkovní a kabelová. Vedení vvn 110 kV jsou v drtivé 

většině venkovní, výjimkou mohou být kabelová vedení vvn pro účely rozvodů této napěťové 
hladiny po městech. U sítí vn a nn je situace taková, že pokud je dostatek prostoru, budují se 
z důvodu nižších investičních nákladů venkovní vedení. Provozní náklady na kabelová vedení 
jsou naopak nižší než u venkovních. Velké městské sítě jsou převážně budovány jako kabelové, 
ve venkovských oblastech a menších městech pak venkovní.  

2.3.1 Venkovní vedení 
V kapitole jsou popsány používané typy vodičů a nosných konstrukcí vedení DS a také jejich 

elektrické parametry. 

2.3.1.1 Vodiče a podpěrné body 
V sítích vvn jsou používány ocelohliníková lana AlFe (Obr. 2-6 a). Pro vedení vn jsou to opět 

holé vodiče v podobě AlFe lan. Používanými typy jsou: AlFe 42/7, AlFe 70/11-1, AlFe 110/22, 
AlFe 180/31. V menší míře a v odůvodněných případech se v sítích vn používá izolovaných 
vodičů a slaněných závěsných kabelů. V sítích nn se postupně upouští od holých vodičů (AlFe 
lana) a preferují se slaněné izolované vodiče (Obr. 2-6 b) a závěsné kabely. [2] 

 

Obr. 2-6 Vodiče venkovních vedení [5] 

Vedení vvn 110 kV bývají nesena příhradovými stožáry typu soudek nebo jednodříkovými. 
Jako podpěrné body venkovních vedení vn jsou používány betonové, dřevěné a ocelové plechové 
sloupy a příhradové stožáry. Pro vedení nn se používají opět betonové, dřevěné a ocelové 
plechové sloupy, dále pak střešníky a konzoly umístěné na budovách nejčastěji požívané u 
přípojek odběrných míst.  

Na sloupech betonových, dřevěných a ocelových plechových se umísťují konzoly různých 
tvarů a velikostí podle typu stožáru, uspořádání vodičů a napěťové hladiny. Vodiče jsou 
připevněny ke konzolám přes izolátory, které mohou být podpěrné nebo závěsné. Příhradové 
stožáry mají vlastně konzolu zabudovanou do své konstrukce a instalují se tak pouze izolátory. 

2.3.1.2 Elektrické parametry  
Parametry vedení je zvykem vyjadřovat v jednotkách na jeden kilometr délky. Jsou závislé 

na materiálu, konstrukci vodičů (dráty, lana, dvoumateriálová lana), izolaci a uspořádání vodičů 
v hlavě stožáru. Mezi elektrické parametry podle [1] patří: 
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• Podélná impedance na jednotku délky 

 +̅� = �� + (#�      7Ω/�:; (2.1) 

• Příčná admitance na jednotku délky 

 %&� = �� + (��      7S/�:; (2.2) 

Kde �� je rezistance vedení na jednotku délky, #� je induktivní reaktance vedení na jednotku 
délky, �� je konduktance vedení na jednotku délky a �� je kapacitní susceptance na jednotku 
délky. 

Rezistance 

Na rezistanci má vliv použitý materiál (vyjádřen rezistivitou), průřez a délka vedení, teplota, 
průhyb zavěšených vodičů, skinefekt a další. Rezistanci vodiče při určité teplotě ��vypočteme 
podle následujícího vztahu:    

 ��� = 3�� ∙ ��       7>; (2.3) 

Rezistivita materiálu při teplotě �� se značí 3��, � je délka vodiče a � jeho průřez. Rezistivitu 
vodiče s teplotou � určíme podle vztahu (2.4), kde ,- a .- jsou teplotní součinitelé odporu.  

 �� = ���71 + ,-7� − ��; + .-7� − ��;A;      7>; (2.4) 

 

Člen .-7� − ��;A lze v rozsahu teplot vodičů při ustáleném provozním stavu (tj. asi do 80 ℃) zanedbat, protože .- ≪ ,- [1]. 

Zvýšení rezistance vlivem skinefektu je pro hliníkové vodiče a dvoumateriálová lana při 
kmitočtu 50 Hz zanedbatelné - nepřesahuje hodnotu 1,5 %. Kroucení drátů v lanech zvyšuje 
rezistivitu oproti samotnému drátu asi o 2 až 5 %. Průhyb zavěšeného vodiče pak asi o 2 %. [1] 

Induk čnost 

Indukčností vyjadřujeme vliv magnetického pole od proudů ve vodičích na daný vodič. U 
vícevodičových vedení, vzhledem k nevelké vzdálenosti vodičů, vznikají vzájemně magneticky 
vázané proudové obvody jednotlivých vodičů, tj. časově proměnné magnetické pole od proudu v 
jednom vodiči způsobuje indukci napětí nejen v tomto vodiči ale i v ostatních vodičích. [1] 

Při výpočtu parametrů vedení zjišťujeme provozní indukčnost. Ta zahrnuje indukční vliv 
magnetického pole působeného proudem ve vodiči i od polí sousedních vodičů. Provozní 
indukčnost transponovaného vedení se vypočítá podle vztahu (2.5). Jednotlivé rozměry jsou na 
Obr. 2-7 Rozměry potřebné ke zjištění provozní indukčnosti. Symbol 2- označuje relativní 
permeabilitu materiálu vodičů. Koeficient � vyjadřuje vliv skinefektu na provozní indukčnost. 
Koeficient je vždy menší než jedna, a fiktivně se tak zmenší poloměr vodiče. Provozní 
indukčnost tedy vlivem skinefektu roste. Pokud vedení nebude transponované, musíme vypočítat 
provozní indukčnost pro každý fázový vodič zvlášť.  

 �� = 0,46 ∙ �I� ∙ JKLA ∙ KAM ∙ KLMN � ∙ � + 0,05 ∙ 2-      7:P/�:; (2.5) 
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Obr. 2-7 Rozměry potřebné ke zjištění provozní indukčnosti 

Konduktance [1] 

Reálná složka příčné admitance se nazývá konduktance a způsobuje činné ztráty. Ty se 
mohou dělit na ztráty svodem přes izolátory a na ztráty korónou. Tyto ztráty činného výkonu jsou 
vždy způsobeny zhoršeným stavem izolace nebo jejími nedokonalými vlastnostmi.  

Např.: použitý izolant má konečnou hodnotu izolačního odporu, takže propouští proud 
vodivostí svého materiálu. Tento jev se nazývá svod.  

Velikost konduktance nelze vyjádřit přesnými matematickými vztahy. Velmi přibližně je 
možno předpokládat hodnotu konduktance řádově 10QA 2�/�:. V nepříznivých případech může 
vzrůst až 10M krát. Při běžných výpočtech ustáleného stavu na vedení se konduktance obvykle 
zanedbává. 

Kapacita 

Kapacitou vyjadřujeme zpětný vliv elektrického pole působeného v prostoru vedení napětím 
mezi vodiči na dané vedení. Časově proměnné elektrické pole od napětí ve vodiči indukuje 
proudy nejenom v tomto vodiči ale i ve vodičích ostatních. [1] 

 

Obr. 2-8 Kapacity třífázového vedení bez zemních lan 

Kapacity �L, �A a �M se nazývají vlastní, �LA, �AM a �LM jsou kapacity vzájemné. Jejich 
velikosti se určují tzv. metodou zrcadlení. Pokud budeme uvažovat transponované trojvodičové 
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vedení bez zemního lana (Obr. 2-8), tak ve výsledku bude vedení charakterizováno pouze jednou 
kapacitou proti zemi �� = �L = �A = �M a jednou vzájemnou kapacitou �� = �LA =  �AM = �ML. 
Používá se také kapacita provozní ��, kterou lze vypočítat podle vztahu (2.6). 

 �� = �� + 3 ∙ ��      7S/�:; (2.6) 

Provozní kapacita trojvodičového vedení se zemním lanem je stejná jako u trojvodičového 
vedení bez zemního lana za předpokladu, že jsou fázové vodiče u obou vedení stejně uspořádané. 
Použitím zemního lana se zvětšuje kapacita vodičů proti zemi a zmenšuje se kapacita 
vzájemná.[1] 

2.3.2 Kabelová vedení 
Důvody pro použití kabelových vedení mohou být i jiné než prostorové jak bylo zmíněno 

v úvodu kapitoly 2.3. Může se jednat například o bezpečnost nebo o problémy vyskytující se 
v prostředí instalace vedení (chemicky agresivní prostředí, silná námrazová oblast) [1]. 

2.3.2.1 Používané typy kabelů 
Vysokonapěťové kabely nacházejí uplatnění hlavně v rozvodu elektrické energie po městech. 

Nejčastěji jsou používány jednožilové kabely s  hliníkovým jádrem. Uspořádání kabelů je buď 
rovinné, nebo v těsném trojúhelníku. Na kabely jsou kladeny vysoké nároky, co se týče izolace, 
zvláště pak odolnost proti vniku vody. V rozvodech nn se používají kabely typu 1-AYKY 
v provedení se čtyřmi žílami. 

Příkladem používaného kabelu vn je typ 22-AXEKVCEY. Samotný kabel a jeho elektrické 
parametry pro 20 ℃  a vybrané průřezy zjištěné z katalogu výrobce jsou na Obr. 2-9. Dalším 
typem vn kabelu v sítích 22 kV je NA2XS(F)2Y. 

 

Obr. 2-9 Kabel 22-AXEKVCEY [6] 
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2.3.2.2 Elektrické parametry  
Parametry kabelových vedení závisí na materiálu vodičů a izolace, uspořádání vlastního 

kabelu (jednovodičový, vícevodičový, samostatné nebo společné stínění vodičů, materiál a 
provedení ochranného pláště proti mechanickému a chemickému poškozování) a způsobu použití 
v sestavě pro vedení (vedení sestavené z jednožilových kabelů nebo vedení z vícežilového 
kabelu). [1] 

Rezistance 

Rezistance kabelů se určuje obdobně jako u venkovních vedení, průhyb vodiče se ale 
neuvažuje. U kabelů s kovovým pláštěm může docházet ke zvýšení rezistance vlivem vířivých 
proudů, hystereze a jevem blízkosti (proximity efekt). Toto navýšení rezistance způsobuje 
zvýšené ztráty a zjišťuje se měřením. Pohybuje se v intervalu od 0,0003 Ω�:QL až 0,014 Ω�:QL. [7]  

Induk čnost 

 Zjištění provozní indukčnosti třífázových kabelových vedení můžeme přirovnat ke způsobu 
uvedeného u venkovního transponovaného vedení. Provozní indukčnost kabelových vedení bude 
menší v porovnání s odpovídajícím venkovním vedením (asi třetinová [7]), což je dáno menšími 
vzdálenostmi vodičů. 

Konduktance 

Příčinou konduktance kabelových vedení jsou především ztráty v dielektriku vznikající při 
namáhání izolace střídavým napětím, v menší míře také konečná hodnota izolačního odporu. 
Svodovou konduktanci lze přibližně stanovit pomocí měření naprázdno. [1] 

Charakteristickým údajem pro určení kvality izolace je ztrátový úhel �. Někdy se také 
používá ztrátový činitel, což je tangens tohoto úhlu (���). Ztrátový úhel vyjadřuje velikost 
ohmických ztrát v kabelu. Kabelové vedení představuje kondenzátor (vodič-plášť), a pokud by 
byl ideální, tekl by pouze kapacitní proud 
�̅ předbíhající napětí �!  o 90°. Následkem 

nedokonalosti izolace teče svodový proud 
̅ ve fázi s napětím �! . Proud 
 ̅ je vektorovým 

součtem kapacitního a svodového proudu. Vztah mezi 
�̅ a 
̅ vyjadřuje ��� (2.7). Všechny 
popisované veličiny jsou ve fázorovém diagramu na Obr. 2-10. [7] 

 ��� = 

�       7:P/�:; (2.7) 

 

Obr. 2-10 Ztrátový úhel delta 
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Kapacita 

U kabelů s kovovými plášti pro každou žílu (jednožilové: Obr. 2-11 a, vícežilové: Obr. 2-11 
b) je pouze jeden typ kapacity, a to kapacita proti zemi ��. Vícežilové kabely se společným 
kovovým pláštěm (Obr. 2-11 c) mají navíc také kapacitu vzájemnou ��. Provozní kapacita se určí 
stejně jako u venkovního vedení podle vztahu (2.6). 

 

Obr. 2-11 Kapacity kabelů [7] 

Provozní kapacity kabelových vedení jsou mnohonásobně větší než u vedení venkovních. 
Kabelové sítě tak mají velké kapacitní (tzv. nabíjecí) proudy. 
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3 VÝPOČET USTÁLENÉHO CHODU SÍTÍ VN  
Podle [1] můžeme ustálený chod sítě definovat následovně: Jedná se o provozní stav, při 

kterém v síti nedochází k přechodným dějům způsobeným poruchami, údery blesku do vedení 
nebo jeho blízkosti, připojováním a odpojováním vedení, zdrojů, spotřebičů, kompenzačních 
prostředků, přepínání odboček transformátorů za provozu atd. V podstatě se ale dá říci, že 
ustálený chod sítě vlastně neexistuje, což je v největší míře způsobeno kolísajícím odběrem i 
dodávkou elektrické energie. Jedná se však o změny pomalé a není nutné je uvažovat. 

Vypočtené hodnoty ustáleného chodu slouží k posouzení současného stavu sítí, k řízení 
provozu i dalšímu rozvoji. Dále jsou také využívány jako výchozí údaje při řešení přechodných 
dějů (zkraty, statická a dynamická stabilita) nebo optimalizačních úloh (např. hospodárné 
rozdělení výroby). V praxi jsou odběry a dodávky zadávány činnými a jalovými výkony což 
v důsledku vede k řešení ustáleného chodu soustavou nelineárních rovnic. Nabízejí se dvě 
možnosti řešení. U obou dále uvedených budeme vycházet z předpokladu, že řešená síť je 
souměrná, jak co se týká zdrojů, odběrů i všech ostatních parametrů. Pak jsou veškeré výpočty 
prováděny pro jednu fázi, uvažujeme tedy fázová napětí a výkony přenášené jednou fází. 

 Tam kde nepotřebujeme velkou přesnost řešení, můžeme úlohu linearizovat tak, že se 
zadané výkony v jednotlivých uzlech převedou na proudy. Tento převod se provede podělením 
výkonů hodnotou napětí, kterou v těchto uzlech očekáváme. Řešení se potom provádí metodou 
smyčkových proudů nebo častěji metodou uzlových napětí. 

Druhou možností je řešit nelineární rovnice některou z iteračních metod. Používá se metoda 
Newtonova a Gauss-Seidlova. 

Celá kapitola 3 vychází z literatury [8].  

3.1 Výpočet ustáleného chodu jako lineární úloha 
Pro výpočet ustáleného chodu jako lineární úlohy musíme mít zadány odebírané a dodávané 

proudy do uzlů sítě a prvky sítě jsou zadány jejich podélnými a příčnými admitancemi. Jako 
nejčastější nahrazení reálných prvků se používá W článků (vedení) a X článků (transformátory). 

 

Obr. 3-1 Náhradní schéma sítě [8] 
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Na Obr. 3-1 je obecný příklad sestaveného náhradního schématu sítě pomocí příčných a 
podélných admitancí. Toto schéma lze popsat pomocí metody uzlových napětí následující 
soustavou rovnic: 

 YZZ
Z[
L̅
A̅
M̅
\̅ ]̂̂

_̂ = YZZ
Z[%&LL %&LA %&LM %&L\%&AL%&ML%&\L

%&AA%&MA%&\A
%&AM%&MM%&\M

%&A\%&M\%&\\ ]̂̂
_̂ ∙ YZZ

Z[�!L�!A�!M�!\ ]̂̂
_̂
 (3.1) 

kde �!L, �!A, �!M, �!\ jsou neznámá uzlová napětí a 
L̅, 
A̅, 
M̅, 
\̅ zadané uzlové proudy (proud ve 
smyslu dodávky uvažujeme se znaménkem +, odběry se znaménkem -). 

Maticový zápis rovnic (3.1) lze také zapsat zkráceně (3.2) nebo pomocí sumy (3.3). 

 `
a̅ = b%&c ∙ b�!c (3.2) 

 
�̅ = d %&�"�!" ,          ' = 1, 2, 3, … , � 	
"fL  (3.3) 

� značí počet uzlů sítě kromě uzlu referenčního, označeného ve schématu číslem 0.  

3.1.1 Admitanční matice 
Algoritmus sestavení admitanční matice b%&c je následující: 

Diagonální prvky %&�� jsou tvořeny součtem všech admitancí připojených v příslušném uzlu '. 
Mimodiagonální prvky %&�"  7' ≠ (; jsou tvořeny záporně vzatým součtem admitancí 

spojujících příslušné uzly ' a (. 
Prvky admitanční matice jsou psány velkými písmeny, admitance ve schématu (Obr. 3-1) 

malými písmeny. Pro příklad je uveden výpočet jednoho diagonálního a jednoho 
mimodiagonálního prvku. %&AA = *&LA + *&AM + *&A� %&AL = %&LA = −*&LA 

Pokud bychom v síti neuvažovali příčné admitance, pak by admitanční matice byla 
singulární a soustava rovnic (3.1) závislá. Závislost se odstraní eliminací bilančního uzlu. 

3.1.2 Eliminace bilančního uzlu 
Je nutné, aby jeden z uzlů sítě hradil neznámé proudy tekoucí v příčných větvích a 

vyrovnával bilanci mezi dodávkami a odběry. Takový uzel se označuje jako bilanční a bude 
označován číslem 1. V tomto uzlu se zadává známé napětí a uzlový proud je neznámá. Pokud 
tedy známe napětí �!L, pak lze soustavu (3.1) přepsat do tvaru (3.4), kterému odpovídá rovnice 
(3.5). Provedená operace se nazývá eliminace bilančního uzlu.  

 h
A̅
M̅
\̅
i =  h%&AL�!L%&ML�!L%&\L�!L

i + h%&AA %&AM %&A\%&MA %&MM %&M\%&\A %&\M %&\\
i ∙ h�!A�!M�!\

i (3.4) 
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�̅ = %&�L�!L + d %&�"�!" = d %&�"�!" ,          ' = 2, 3, … , �  	
"fL

	
"fA  (3.5) 

3.2 Výpočet ustáleného chodu jako nelineární úloha 
Jak bylo zmíněno v úvodu třetí kapitoly, v praxi jsou dodávky a odběry v uzlech zadávány 

činnými a jalovými výkony. Pro zdánlivý výkon v '-tém uzlu platí: 

 ��̅ = �� + (�� = �!� 
�̅∗
 (3.6) 

Určení znamének pro činné a jalové výkony (odebírané i dodávané) jsou v Tab. 3-1.  

Tab. 3-1 Znaménková konvence výkonů [8] 

Posun proudu 
Uzel 

Zdroj Odběr 
P > 0 P < 0 

Induktivní   φ > 0 Q > 0 Q < 0 
Kapacitní    φ < 0 Q < 0 Q > 0 
  

Vyjádříme-li z rovnice (3.6) proud 

 
�̅ = ��̅∗
�!�∗ = �� − (���!�∗  (3.7) 

pak dosazením do vztahu (3.5) dostaneme: 

 
�̅ = �� − (���!�∗ = d %&�"�!" ,          ' = 2, 3, … , �  	
"fL  (3.8) 

Z uvedeného vztahu (3.8) je zřejmé, že byla provedena eliminace bilančního uzlu. V tomto 
případě bude bilanční uzel hradit rozdíl mezi dodávkami a odběry, dále pak ztráty činného a 
jalového výkonu v síti. 

3.2.1 Klasifikace uzlů a podmínky určitosti chodu sítě 
Ustálený chod je jednoznačně určen znalostí čtyř uzlových veličin: modul napětí U, úhel 

napětí δ, činný výkon P a jalový výkon Q. Uzly potom dělíme do následujících tříd podle: 

• Třída 7j, k; - bilanční uzel: je zadán napětím a jeho úhlem, dopočítává se činný a 
jalový výkon. Úkolem bilančního uzlu je zajistit rovnovážnou bilanci uzlových výkonů a 
krýt ztráty v síti.  

• Třída 7l, m; - uzly odběrové nebo zdrojové: je zadán činný a jalový výkon, 
dopočítáváme napětí a jeho úhel. 

• Třída 7j, l; – uzly regulační nebo kompenzační: je zadán činný výkon a modul 
napětí. Dopočítává se jalový výkon, který je potřebný k dodržení zadané hodnoty napětí. 
Dále se určuje ještě úhel tohoto napětí. 

Aby chod sítě nebyl přeurčen ani neurčitý, musí být dodrženy následující pravidla při volbě 
uzlů výše zmíněných tříd: 
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• Jeden uzel bilanční 7�, �; 
• � uzlů třídy 7�, �; 
• 7� − � − 1; uzlů třídy 7�, �;  

3.2.2 Výpočet ustáleného chodu Gauss-Seidlovou metodou 

3.2.2.1 Obecný popis metody 
Máme řešit soustavu nelineárních rovnic ve tvaru: 

 

�L7$L,  $A, … ,  $L; = *L�A7$L,  $A, … ,  $	; = *A∙∙∙�	7$L,  $A, … ,  $	; = *	
 (3.9) 

Vhodně zvolenou úpravou ji přepíšeme do tvaru: 

 

$L = *L + ΦL7$L,  $A, … ,  $	;$A = *A + ΦA7$L,  $A, … ,  $	;∙∙∙$	 = *	 + Φo7$L,  $A, … ,  $	;
 (3.10) 

Iterační postup výpočtu kořenů můžeme zapsat: 

 

$L7�pL; = *L + ΦLq$L7�;,  $A7�;, … ,  $	7�;r$A7�pL; = *A + ΦAq$L7�pL;,  $A7�;, … ,  $	7�;r∙∙∙$	7�pL; = *	 + Φoq$L7�pL;,  $A7�pL;, … ,  $	QL7�pL;,  $	7�;r
 (3.11) 

V rovnicích (3.11) horní index 7� + 1; označuje 1. , 2, … iteraci. Při výpočtu první iterace 7� = 0; vycházíme z nulté aproximace, což je odhad kořenů: $L7�;,  $A7�;, … ,  $	7�;.  
Výpočet je ukončen až splněním podmínky (3.12), kde 1 je zadaná přesnost výpočtu.  

 t$�7�pL; − $�7�;t ≤ 1          pro všechna  ' = 1, 2, … , � (3.12) 

3.2.2.2 Aplikace na výpočet ustáleného chodu 
Obecně popsanou metodu použijeme na řešení soustavy (3.8). Soustavu je nutno upravit do 

tvaru podle (3.11). To se provede tak, že výraz na pravé straně rovnice (3.8) rozepíšeme na tři 
části a tím dostaneme: 

 
�� − (���!�∗ = d %&�"�!" + %&���!� + d %&�"�!" ,          ' = 2, 3, … , � 	

"f�pL
�QL
"fL  (3.13) 

Ze vztahu (3.13) se vyjádří napětí �!� a výsledný výraz (3.14) se převede do iteračního tvaru 
(3.15).  
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 �!� = 1%&�� v�� − (���!�∗ − d %&�"�!" − d %&�"�!" ,          ' = 2, 3, … , �	
"f�pL  �QL

"fL w (3.14) 

 

 �!�7�pL; = 1%&�� v�� − (��x�!�7�;y∗ − d %&�"�!"7�pL;�QL
"fL − d %&�"�!"7�;	

"f�pL w (3.15) 

Výpočet bude ukončen, pokud pro všechna ' bude splněna podmínka (3.16), kde z je zadaná 
přesnost výpočtu.  

 {�!�7�pL; − �!�7�;{ ≤ z (3.16) 

3.2.3 Výpočet ustáleného chodu Newtonovou iterační metodou 

3.2.3.1 Obecný popis metody 
Máme řešit stejnou soustavu rovnic (3.9) jako u předchozí metody. Soustavu přepíšeme na 

následující tvar: 

 

�Lq$L7�; + ∆$L,  $A7�; + ∆$A, … , $	7�; + ∆$	r = *L�Aq$L7�; + ∆$L,  $A7�; + ∆$A, … , $	7�; + ∆$	r = *A∙∙∙�	q$L7�; + ∆$L,  $A7�; + ∆$A, … , $	7�; + ∆$	r = *	
 (3.17) 

V nulté iteraci provedeme odhad kořenů $L7�;,  $A7�;, … , $	7�;. Tyto odhady se liší od jejich 
přesné hodnoty o ∆$L, ∆$A, … , ∆$	. Potom přesná hodnota kořenů je: $L = $L7�; + ∆$L,  $A =$A7�; + ∆$A, … , $	 = $	7�; + ∆$	. 

Každou rovnici soustavy (3.17) je možno rozepsat v Taylorovu řadu funkce více 
proměnných v bodě  $�7�;. Například pro první rovnici platí: 

�Lq$L7�;,  $A7�;, … , $	7�;r + 0�L0$L|� ∆$L + 0�L0$A|� ∆$A + ⋯ + 0�L0$	|� ∆$	 + ΦL = *L (3.18) 

~ �~��{� je hodnota parciální derivace v bodě $L7�; atd.,  ΦL zahrnuje členy s vyššími 

mocninami ∆$L, ∆$A, … , ∆$	 a druhé a vyšší derivace funkce �L. 

Pokud jsou odhady kořenů blízké přesné hodnotě, jsou pak diference ∆$� malé a všechny 
členy s vyššími mocninami ∆$� můžeme zanedbat, protože ΦL → 0. 

Když označíme výraz �Lq$L7�;,  $A7�;, … , $	7�;r = *L7�; pak lze rovnici (3.18) upravit na 
tvar: 0�L0$L|� ∆$L + 0�L0$A|� ∆$A + ⋯ + 0�L0$	|� ∆$	 = *L−*L7�; = ∆*L7�; (3.19) 

∆*L7�; je rozdíl zadané hodnoty pravé strany *L a hodnoty *L7�; určené dosazením odhadu 
kořenů do rovnice (3.18). 



  3 Výpočet ustáleného chodu sítí vn 

 

32

Stejně lze upravit všechny rovnice soustavy (3.17). Tím dostaneme soustavu lineárních 
rovnic pro výpočet neznámých diferencí ∆$L, ∆$A, … , ∆$	. Maticový zápis soustavy rovnic je 
zapsán (3.20), zkrácený maticový zápis potom v (3.21). 

YZZ
ZZZ
ZZZ
[0�L0$L|� ,   0�L0$A|� , … , 0�L0$	|�0�A0$L|� ,   0�A0$A|� , … , 0�A0$	|�∙∙∙0�	0$L|� ,   0�	0$A|� , … , 0�	0$	|� ]̂̂

^̂̂
^̂̂
_

∙
YZZ
Z[∆$L∆$A∙∙∙∆$	 ]̂̂

_̂ =
YZZ
ZZ[
∆*L7�;∆*A7�;∙∙∙∆*	7�; ]̂̂

^̂_ (3.20) 

     

 b �c ∙ b∆$c = b∆*c (3.21) 

Matice b �c parciálních derivací se nazývá Jacobián. Ze soustavy rovnic (3.20) se vypočítá 
vektor hledaných diferencí b∆$c a určí se nové, opravené kořeny podle (3.22). Ty budou dále 
použity pro výpočet v dalším kroku iterace. 

 $�7L; = $�7�; + ∆$�          ' = 1, 2, … , � (3.22) 

Iterační proces postupného zpřesňování kořenů soustavy rovnic (3.9) lze zapsat pomocí 
úpravy rovnic (3.21) a (3.22) do iteračního tvaru: 

 �∆$7�;� = � �7�;�QL ∙ �∆*7�;� (3.23) 

Potom můžeme ' − �ý kořen určit podle (3.24). Index � značí � − �I� iteraci. 

 $�7�pL; = $�7�; + ∆$�7�;           (3.24) 

3.2.3.2 Aplikace na výpočet ustáleného chodu 
Rovnice (3.8) popisující ustálený chod se upraví do tvaru podle (3.9). 

 �� − (�� = �!�∗ d %&�"�!" ,          ' = 2, 3, … , �  	
"fL  (3.25) 

Pravá strana rovnice se rozepíše na reálnou a imaginární část pomocí polárního tvaru. �!� = ��∠��           �!�∗ = ��∠−��          %&�" = %�"∠,�" 

 Dosazením těchto polárních tvarů do (3.25) a následnou úpravou při uvažování, že cos7−x; = cos $ a sin7−$; = − sin $, dostaneme následující vztahy: 

      

�� = d �� �" %�"  cosq�� − �" − ,�"r	
"fL

�� = d �� �"  %�"  sinq�� − �" − ,�"r	
"fL ���

��           ' = 2, 3, … , �   (3.26) 
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 Pro iterační výpočet diferencí Δ�!� a Δ�� podle (3.20) s použitím rovnic (3.26) dostaneme 
soustavu (3.27). Zkráceně lze tuto soustavu zapsat pomocí matic rozdělením na pole (3.28).  

YZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
[ ∆�A∆�M∙∙∙∆�	∆�A∆�M∙∙∙∆�	 ]̂

^̂
^̂
^̂
^̂
_

=  

YZ
ZZZ
ZZZ
ZZZ
ZZZ
ZZZ
Z[ 0�A0�A , 0�A0�M , … , 0�A0�	 0�M0�A , 0�M0�M , … , 0�M0�	∙∙∙0�	0�A , 0�	0�M , … , 0�	0�	

0�A0�A , 0�A0�M , … , 0�A0�	 0�M0�A , 0�M0�M , … , 0�M0�	∙∙∙0�	0�A , 0�	0�M , … , 0�	0�	0�A0�A , 0�A0�M , … , 0�A0�	 0�M0�A , 0�M0�M , … , 0�M0�	∙∙∙0�	0�A , 0�	0�M , … , 0�	0�	

0�A0�A , 0�A0�M , … , 0�A0�	  0�M0�A , 0�M0�M , … , 0�M0�	∙∙∙0�	0�A , 0�	0�M , … , 0�	0�	 ]̂
^̂̂
^̂̂
^̂̂
^̂̂
^̂̂
_̂

∙

YZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
[ ∆�A∆�M∙∙∙∆�	∆0A∆�M∙∙∙∆�	 ]̂

^̂
^̂
^̂
^̂
_
 (3.27) 

 

 �b∆�cb∆�c� = ��0�0�� �0�0��
�0�0�� �0�0��� ∙ �b∆�cb∆�c� (3.28) 

Jednotlivé prvky Jacobiánu (parciální derivace) se vypočítají derivováním rovnic (3.26). 

a) Prvky matice 
~�~� 

• Diagonální prvky 

 
0��0�� = 2 �� %�� �I� ,�� + d �" %�" cos7�� − �" − ,�";	

"fL"��
 (3.29) 

• Mimodiagonální prvky pro ' ≠ ( 
 

0��0�" = �� %�" cos 7�� − �" − ,�"; (3.30) 

b) Prvky matice 
~�~� 

• Diagonální prvky 

 
0��0�� = − d �� �" %�" sin7�� − �" − ,�";	

"fL"��
 (3.31) 
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• Mimodiagonální prvky pro ' ≠ ( 
 

0��0�" = �� �"  %�"  sin7�� − �" − ,�"; (3.32) 

 

c) Prvky matice 
~�~�  

• Diagonální prvky 

 
0��0�� = −2 �� %�� �'� ,�� + d �"  %�"  sinq�� − �" − ,�"r	

"fL"��
 (3.33) 

• Mimodiagonální prvky pro ' ≠ ( 
 

0��0�" = �� %�" sin7�� − �" − ,�"; (3.34) 

 

d) Prvky matice 
~�~�  

• Diagonální prvky 

 
0��0�� = d �� �"  %�"  cosq�� − �" − ,�"r	

"fL"��
 (3.35) 

• Mimodiagonální prvky pro ' ≠ ( 
 

0��0�" = −�� �" %�" cos7�� − �" − ,�"; (3.36) 

 

Shrnutí postupu výpočtu ustáleného chodu Newtonovou iterační metodou lze popsat 
v následujících bodech: 

1) V nultém iteračním kroku 7� = 0; se odhadne napětí v uzlech sítě a jejich úhly. 
Běžně se volí stejné hodnoty, jako jsou zadány v bilančním uzlu. 

2) Do rovnic (3.26) se dosadí odhadnutá napětí a vypočítají se diference výkonů. ∆��7�; = ��7����	é; − ��7�L, �A7�;, … , �	7�;, �L, �A7�;, … , �	7�;  ∆��7�; = ��7����	é; − ��7�L, �A7�;, … , �	7�;, �L, �A7�;, … , �	7�; 
3) Odhadnutá napětí v nultém iteračním kroku se dosadí do rovnic (3.29) až (3.36). Tím 

dojde k naplnění Jacobiánu. 

4) Řešením soustavy (3.27) jsou diference ∆��7�; a ∆��7�; v nulté iteraci. 
5) Dopočítají se opravené hodnoty napětí a jejich úhlů na konci prvního iteračního 

kroku. ��7L; = ��7�; + ∆��7�;��7L; = ��7�; + ∆��7�;           ¡�I ' = 2, 3, … , � 
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6) Zpřesněnými napětími a jejich úhly se nahradí původní odhady a iterační výpočet 
probíhá znovu od bodu 2. Výpočet ukončí splnění podmínky: t∆��7�;t ≤ 1t∆��7�;t ≤ 1¢           ¡�I £š¥�ℎ�§ ' = 2, 3, … , � 

3.2.4 Porovnání metod  
Gauss-Seidlova metoda se vyznačuje jednoduchým algoritmem výpočtu a oproti jiným 

metodám poměrně krátkou dobou výpočtu jednoho iteračního kroku. Relativně pomalu ovšem 
konverguje, zvláště u málo zauzlených sítí. Je nutno volit vysokou přesnost výpočtu (velmi malé 1) z toho důvodu, že nepřesně vypočítaná napětí způsobují velkou chybu v tocích výkonů a 
uzlových bilancí výkonů. 

Newtonova iterační metoda, někdy také zvaná Newton-Raphsonova, velmi rychle 
konverguje a obvykle potřebný počet iterací k dosažení přesnosti výpočtu 1 téměř nezávisí na 
velikosti řešené sítě. Dříve byly nevýhodou této metody velké nároky na paměť počítače, což už 
při dnešní úrovni výpočetní techniky neplatí.   
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4 ZÁSADY PRO ROZVOJ A VÝSTAVBU SÍTÍ VN  
Problematika rozvoje a výstavby sítí vn (22 kV) je rozebrána za použití literatury [9] – 

Koncepce sítí 22 kV. Zásady v ní popsané jsou určeny pro potřeby společnosti E.ON. 
Z technicko-ekonomického hlediska je však lze požadovat za obecně platné. 

4.1 Obecné zásady pro návrh sítí vn 
Sítě vn by měly být zásadně navrhovány tak, aby byly co nejjednodušší a nejpřehlednější 

s minimem redundantních propojení, což je požadováno hlavně s cílem na: 

• přehlednost pro řízení provozu a lokalizaci poruch a 
• úspory investičních nákladů. 

S ohledem na zajištění dodávky el. energie jsou sítě vn navrhovány tak, aby jen 
manipulacemi na stávajícím zařízení bylo možno v plném rozsahu dodávku obnovit při 
poruchovém výpadku i maximálním zatížení: 

• jednoho transformátoru v napájecí TR, 
• jednoho vývodu z TR nebo spínací stanice, nebo také 
• uvolnění jedné přípojnice (části přípojnice) vn v TR nebo spínací stanici. 

Pro plánované práce v době nižšího zatížení má být možno krátkodobě uvolnit: 

• dva transformátory v TR, 
• celou rozvodnu/spínací stanici 22 kV (v krajním případě za použití provizorních 

propojení transformátorů a vybraných vývodů), 
• oba potahy dvojnásobného vedení vn, 
• jeden přímý kabel mezi napájecí rozvodnou a spínací stanicí. 

Pokud se zabýváme městskými sítěmi a zastavěnými oblastmi, pak je v dnešní době trendem 
příklon ke kabelovým sítím, což je dáno následujícími důvody: 

• zvyšování spolehlivosti provozu sítí (snížení přerušení dodávky jak plánované, tak i 
neplánované způsobené poruchou), 

• nutnost respektovat ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek o 
řešení sítí v zastavěném území, 

• snižování provozních nákladů (je nutnost uvážit, zda zvýšené investiční náklady na 
kabelové vedení budou vyváženy odpovídající úsporou na provozních nákladech). 

Dále budou v této kapitole uvedeny obecné zásady pro návrh kabelových a venkovních sítí, 
jejich dimenzování a zajištění dodávky. 

4.1.1 Zásady pro návrh kabelových sítí vn 
Úseky kabelových sítí lze dělit na: 

• běžné distribuční kabely – napájení běžných distribuční a velkoodběratelských TS, 
• přímé (páteřní) kabely – propojují TR a spínací stanice, 
• ostatní – samostatné vývody pro významné zákazníky nebo výrobny. 

Kabelové sítě vn jsou navrhovány jako kruhové. TS v těchto sítích jsou připojovány 
zasmyčkováním průběžného kabelu (tj. 2 přívody). Každý napájecí kruh začíná odbočením od 
přípojnice napájecí TR a je ukončen buď: 
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• na jiné přípojnici stejné napájecí TR, 
• ve spínací stanici nebo 
• na přípojnici jiné TR. 

Kruhy jsou provozovány jako otevřené s možností sepnutí. Propoje mezi dvěma kruhy jsou 
zřizovány pouze ojediněle v odůvodněných případech. S používáním „T-odboček“ v úseku mezi 
dvěma stanicemi se v kabelové vn síti nepočítá. Připojování stožárových TS na kabelový přívod 
není přípustné. 

Volba průřezu kabelových vedení vn se provádí podle: 
• předpokládaného zatížení při náhradním napájení (výhledová výkonová bilance pro 

kritérium n-1), 
• požadované zkratové odolnosti. 

Standardně se používá průřez 150 mm2, v některých případech pak 240 mm2. Hodnoty 
zatížitelnosti a ekvivalentního zkratového proudu pro kabel NA2XS(F)2Y jsou v Tab. 4-1. 

Tab. 4-1 Používané kabely ve společnosti E.ON [9] 

Kabel 
NA2XS(F)2Y 

Zatížitelnost svazkovaného kabelu v 
zemi (nejméně příznivý stav) 

Ekvivalentní 
zkratový proud 

1x150/25 319 A 14,1 kA 
1x240/25 417 A 22,6 kA 

4.1.2 Zásady pro návrh venkovních sítí vn 
Úseky vedení ve venkovních sítích se dělí na: 

• Kmenové linky – nejčastěji propojení dvou napájecích TR nebo TR a spínací stanice. 
Kmenová linka je rozdělena na části pomocí úsečníků podle jistých pravidel. 

• Propojky – propojení dvou kmenových linek. V místě odbočení od kmenové linky je 
do odbočky i obou směrů kmenové linky řazen úsečník. 

• Spojky – zvláštní případ propojek. Liší se od nich tím, že jsou kratší a není na nich 
žádný odběr. 

• Odbočky – slouží k připojení více TS na kmenovou linku. V místě odbočky od 
kmenové linky bývá řazen úsečník.  

• Přípojky k TS – připojení jednotlivých transformačních stanic. 

Na Obr. 4-1 jsou jednotlivé úseky venkovního vedení názorně vidět. 

Při volbě průřezu venkovních vedení je nutno zohlednit nejen stávající využití vedení ale i 
výhledový stav sítě. Typy použitých vodičů pro jednotlivé úseky jsou uvedeny v Tab. 4-2. 
Vývody z TR venkovním vedením jsou zpravidla navrhovány jako dvojnásobná vedení s tím, že 
je možné jeden potah ponechat nevyzbrojený jako rezervu pro budoucí nárůst zatížení. 
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Tab. 4-3 Hodnoty uvažované při výpočtu v sítích 22 kV [9] 

Napětí v napájecí transformovně - základní řazení   23,1 kV Závazná hodnota 
Napětí v napájecí transformovně - náhradní napájení   23,5 kV Závazná hodnota 

Napětí na konci vedení v základním stavu ve výhledu v 
základním řazení 

21 kV Doporučená hodnota 

Napětí na konci vedení při náhradním napájení  20,5 kV Závazná hodnota 

Max. proudové zatížení v základním stavu ve výhledu - 
venkovní sítě, max. však 75 % jmenovitého proudu vodičů 

160 A Doporučená hodnota 

Max. proudové zatížení v náhradním napájení - venkovní 
sítě, max. však 100 % jmenovitého proudu vodičů 

240 A  Závazná hodnota 

Max. proudové zatížení v základním stavu ve výhledu - 
kabelové sítě, max. však 75 % jmenovitého proudu vodičů 

300 A Doporučená hodnota 

Max. proudové zatížení v náhradním napájení - kabelové 
sítě, max. však 90 % jmenovitého proudu vodičů 

400 A  Závazná hodnota 

Max. hodnota napětí v síti 22 kV  24 kV Závazná hodnota 
 

4.2 Obnova stávajících sítí vn 
Rozsáhlejší obnově stávajících sítí předchází vypracování studie dané napájecí oblasti. Cílem 

takové studie je vyhodnocení stávajícího rozsahu sítí (zejména kmenové linky, příp. kabelové 
vývody atd.) a posouzení, jestli není tento rozsah nadbytečný. Tato nadbytečnost může být 
způsobena nedávnou (nebo v blízké budoucnosti plánovanou) výstavbou další napájecí 
transformovny nebo výraznými změnami na straně velkých odběratelů ze sítě vn. Pokud by 
taková situace nastala, je nutné na to ve zpracovávané studii příslušným způsobem reagovat. 

Při obnově stávajících sítí se vychází z předem stanovených dob životnosti jednotlivých 
zařízení pracujících v síti. Překročení této životnosti však automaticky neznamená nutnost 
nějakého zásahu do těchto zařízení. Doby životnosti jsou uvedeny v Tab. 4-4. 

Tab. 4-4 Doby životnosti zařízení dle E.ON Distribuce, a.s. [9] 

Druh zařízení  Doba životnosti 
(roky) 

Transformátory VVN/VN  35 
Transformátory VN/NN  35 
Tlumivky a odporníky VN  35 
Technologie VN  30 
Vstupní rozvodny VN 30 
Venkovní vedení VN  45 
Kabelové vedení VN  40 
Energetické stavby  50 
Telekomunikace  30 
HDO  10 
Měření  15 
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4.2.1 Obnova kabelových sítí 
Jak již bylo zmíněno, zařízení mohou být v provozu i po delší dobu než je jejich uvažovaná 

životnost. Podle Tab. 4-4 je životnost kabelů 40 let. Při posuzování nutnosti obnovy kabelových 
vedení se zjišťuje poruchovost daného konkrétního úseku kabelu. Vychází se zejména z výsledků 
diagnostických měření pomocí měřících kabelových vozů. Výsledky měření a také obecné 
zkušenosti s daným konkrétním typem kabelu slouží jako podklady k rozhodnutí o provedení 
rekonstrukce. Tyto podklady jsou shrnuty v následujících bodech podle důležitosti: 

• informace o poruchovosti daného úseku (popř. prvku) – poruchy bez cizího zavinění 
– indikací pro rekonstrukci jsou tři a více poruch v daném úseku (popř. prvku) za 
poslední dva roky, 

• informace o stavu konkrétního kabelu – diagnostika, vizuální kontrola stavu kabelů 
při opravě poruch atd., 

• informace o poruchovosti daného úseku způsobené cizím zaviněním, 
• stáří kabelu a obecné zkušenosti s tímto kabelem, 
• důvody pro urychlení rekonstrukce např. při souběhu výkopových prací - tyto 

důvody je možné zohlednit pouze tehdy, pokud by rekonstrukce byla nutná do pěti 
let. 

4.2.2 Obnova venkovních sítí 
U sítí venkovních je obnova vyvolána dožitím zařízení. Způsob obnovy je různý podle 

oblasti, ve které je vedení umístěno. 

Volná krajina bez lesních porostů  

• Stávající vedení se nahrazuje opět venkovním vedením s holými vodiči ve stávající 
trase. 

• Při souběhu dvou vedení obdobného stáří bude obnovené vedení řešeno jako 
dvojnásobné. 

Lesní úseky, úseky zarostlé náletovými dřevinami 

Při obnově těchto úseků je třeba vždy zvážit poruchovost za minulé období. V případě 
potřeby úplné obnovy (výměna podpěrných bodů i vodičů) budou tyto úseky přednostně 
nahrazeny kabelovým vedením v trase nebo v těsné blízkosti stávající trasy, neboť v těchto 
úsecích je předpoklad zvýšené poruchovosti a zvýšených provozních nákladů. 

Zastavěné území 
Na zastavěném území se zvažuje rozsah obnovy s ohledem na zbytkovou životnost 

podpěrných bodů. 
• Zbytková životnost stávajících podpěrných bodů je minimálně 20 let – vedení se 

ponechá, případně se mění vodiče nebo se provádí přeizolace. 
• Zbytková životnost stávajících podpěrných bodů je menší než 20 let a je nutno řešit 

posílení přenosové schopnosti – obnova se provede kabelizací. 
• Zbytková životnost stávajících podpěrných bodů je menší než 20 let ale není 

vyžadován bezprostřední zásah – vedení bude dále provozováno s co nejnižšími 
náklady s cílem co nejvíce využít zbytkové životnosti podpěrných bodů a následně 
bude přikročeno ke kabelizaci.  

• Stav vedení bezprostředně vyžaduje rekonstrukci včetně podpěrných bodů -  pro 
rekonstrukci volena kabelizace. 
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4.3 Výstavba nových sítí vn 
Při výstavbě nových sítí je pozornost opět zaměřena na oblast, ve které se bude nová síť 

nacházet. 

4.3.1 Nové sítě v zastavěném území 
Zastavěným územím se zde rozumí i území, kde se stavba již připravuje. Nové sítě jsou zde 

navrhovány přednostně jako kabelové. Pokud je v zastavěném území již umístěno také venkovní 
vedení, tak je ponecháno a dále využíváno. 

V případě potřeby připojit novou TS na stávající venkovní vedení v zastavěném území, je 
volena přednostně varianta kioskové nebo vestavěné TS s jedním kabelovým přívodem (svod z 
venkovního vedení). V TS je ponechána rezerva pro druhý přívodní kabel (resp. třetí – podle 
koncepce rozvoje v daném místě sítě). Případné venkovní TS se umisťují jen na okraji 
zastavěného území. 

4.3.2 Nové sítě ve volné krajině 
Ve volné krajině, kde není předpoklad výstavby, se přednostně staví venkovní vedení 

(standardně s holými vodiči). Izolované vodiče se používají pouze tam, kde to je vhodné 
z hlediska blízkosti vzrostlé vegetace. 

Pokud se jedná o lesní úseky, je nutné zvážit možnost použití kabelového vedení. 
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5 PAS DAISY  OFF-L INE V4 BIZON  
Produkt Bizon je členem produktové řady PAS DAISY Off-Line zaměřené na výpočty 

elektroenergetických sítí. Je určen především pro plánování rozvoje, projektování, dlouhodobou i 
krátkodobou přípravu provozu rozvodných sítí nn, vn a vvn. Výpočetní metody programu Bizon 
jsou dále rozebrány. 

Výpočet topologie 

Vyhledává a označuje galvanicky spojené souvislé části sítě nebo ostrovy. Každá taková 
topologicky souvislá jinam nepřipojená část sítě se nazývá komponenta sítě. Využití této metody 
spočívá v následném obarvení komponent podle zadaných požadavků uživatele. Například stejné 
barevné označení komponent napájených z jednoho zdroje. To slouží k lepší orientaci ve 
schématu i přehlednosti. 

Výpočet ustáleného chodu sítě – LFOFF 

Základním cílem tohoto výpočtu je poskytnutí přehledu o současném stavu sítě. Umožňuje 
ověřovat přípustnost plánovaných zásahů do provozu sítě a dále porovnávat jednotlivé provozní 
varianty. K výpočtu je použito modifikované Newton-Raphsonovi metody popsané v kapitole 
3.2.3. Tím je zaručena rychlá a spolehlivá konvergence výpočtu. Výstupem výpočtu jsou veškerá 
napětí v soustavě (kromě vztažného uzlu), toky výkonů, proudy, zatížení, ztráty atd.  

Výpočet zkratových poměrů sítě – ZKOFF 

K výpočtu zkratů slouží metoda souměrných složek. Je možno počítat jakýkoliv druh zkratu 
(třífázový, jednofázový, dvoufázový i dvoufázový zemní). Jako hodnoty před poruchou jsou 
využity výsledky výpočtu ustáleného chodu LFOFF. Výsledkem výpočtu zkratů jsou rázové 
hodnoty, tedy v čase t=0.  

Výpočet zabezpečenosti chodu sítě – CNOFF 

Tento výpočet umožňuje trvalou kontrolu odolnosti stavu sítě proti náhodné poruše v síti. 
Teoreticky je třeba kontrolovat chod sítě po výpadku libovolného prvku v síti (vedení, generátor, 
transformátor, uzel atd.) a ověřovat možnosti pro další provoz soustavy po dané poruše. 
Provádění těchto výpočtů umožňuje zabránit vzniku nebezpečných provozních situací. Pro 
zjednodušení program kontroluje pouze výpadky vedení a transformátorů. Výsledkem výpočtu 
jsou odpadlé činné výkony při výpadku linky. 

Mezi další výpočetní metody patří Dopočet kapacitních proudů – IKP, a Kontrolní výpočet 
nastavení pojistek PJOFF. První jmenovaná metoda slouží k součtu kapacitních proudů vedení 
galvanicky připojených k určitému vývodu transformátoru. Druhá metoda se týká sítí nn, a proto 
se jí nebudeme zabývat. 

Veškeré informace o programu Bizon jsou čerpány z manuálu [10] poskytnutého výrobcem. 
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6 AKTUÁLNÍ STAV SÍT Ě V ZADANÉ OBLASTI  
Cílem kapitoly je popsat současné napěťové a výkonové poměry v oblasti napájené ze 

spínací stanice 22 kV Brno-Sever (BNS9) před instalací transformace 110/22 kV v této stanici. 
Jedná se o části města Brna napájené převážně z následujících TR 110/22 kV: Medlánky (MEY9), 
Husovice (HUV9) a Brno-Příkop (BNP9). Model sítě v programu Bizon byl zaktualizován podle 
dispečerského schématu příslušnému ke dni posledního provedeného zimního měření v lednu 
2013. Upravena tedy byla konfigurace sítě v dané oblasti, doplněna nová vedení a odběry, které 
doposud nebyly v modelu zahrnuty. Model byl dále doplněn již zmíněnými naměřenými 
hodnotami z dispečinku, kdy se jednalo o maximální proudové zatížení všech vývodů kmenových 
linek u výše uvedených rozvoden v den zimního měření. Dále bylo zadáno napětí na těchto 
vývodech a to 22,8 kV a účiník �I�¨ = 0,98. Tyto hodnoty napětí a účiníku jsou voleny podle 
doporučení techniků rozvoje sítě firmy E.ON.  Poté byl proveden výpočet ustáleného chodu sítě. 

6.1 Zatížení transformoven a kmenových linek 
Zatížení TR 110/22 kV uvedené v Tab. 6-1 je vypočteno ze zatížení kmenových linek vyvedených 
z těchto TR (Tab. 6-2) jako součet všech odebíraných výkonů na jednotlivých přípojnicích. V 
uvedených TR jsou instalovány vždy dva transformátory každý o jmenovitém výkonu �	 =40 ©ª« pracující do vlastní přípojnice. V Tab. 6-1 je tak v podstatě vidět zatížení jednotlivých 
transformátorů i celkové zatížení TR. Celkové procentní zatížení TR Medlánky a Husovice 
přesahuje 50 %, což znamená, že v případě výpadku jednoho transformátoru by zbylý 
transformátor nepokryl celé zatížení napájené z těchto TR. 

Tab. 6-1 Zatížení transformoven v dané oblasti 

TR Přípojnice Sn (MVA)  Pz (MW) Q z (MVAr)  Sz (MVA)  Sz% (%) 

Medlánky 
MEY9_A 40 33,04 6,709 33,71 84,29 

MEY9_B 40 15,07 3,060 15,38 38,44 

MEY9_A+B 80 48,11 9,769 49,09 61,36 

Husovice 
HUV9_A 40 29,49 5,988 30,09 75,23 

HUV9_B 40 15,74 3,197 16,06 40,16 

HUV9_A+B 80 45,23 9,185 46,16 57,70 

Příkop 
BNP9_A 40 12,50 2,538 12,76 31,89 

BNP9_B 40 14,90 3,025 15,20 38,00 

BNP9_A+B 80 27,40 5,563 27,96 34,94 
(Sn - jmenovitý výkon transformátoru, Pz – odebíraný činný výkon, Qz – odebíraný 

jalový výkon, Sz – odebíraný zdánlivý výkon, Sz% – poměrný odebíraný zdánlivý výkon 
vztažený k jmenovitému výkonu transformátoru)  

Příklad výpočtu pro MEY9_B: 

 �� = ¬��A + ��A = J15,07A + 3,060A = 15,38 ©ª« (6.1) 

 ��% = ���	 ∙ 100 = 15,3840 ∙ 100 = 38,44 %  (6.2) 
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Tab. 6-2 Zatížení kmenových linek v dané oblasti 

El. stanice Kmenová linka Přípojnice Pz (MW) Q z (MVAr)  I z (A) 
M

ed
lá

nk
y 

KM_MEY9_VN1245 MEY9_A 5,687 1,155 146,95 
KM_MEY9_VN1249 MEY9_A 2,488 0,505 64,29 
KM_MEY9_VN1279 MEY9_A 6,809 1,383 175,94 
KM_MEY9_VN1280 MEY9_A 2,305 0,468 59,55 
KM_MEY9_VN1339 MEY9_A 7,679 1,559 198,42 
KM_MEY9_VN246 MEY9_A 6,571 1,334 169,79 
KM_MEY9_VN247 MEY9_A 1,501 0,305 38,79 
KM_MEY9_VN1273 MEY9_B 3,089 0,627 79,81 
KM_MEY9_VN1296 MEY9_B 4,099 0,832 105,92 
KM_MEY9_VN209 MEY9_B 3,377 0,686 87,27 
KM_MEY9_VN244 MEY9_B 2,444 0,496 63,14 
KM_MEY9_VN366 MEY9_B 2,061 0,418 53,25 

H
us

ov
ic

e 

KM_HUV9_VN1262 HUV9_A 0,890 0,181 23,00 
KM_HUV9_VN1310 HUV9_A 2,245 0,456 58,00 
KM_HUV9_VN1311 HUV9_A 4,691 0,952 121,20 
KM_HUV9_VN1374 HUV9_A 2,872 0,583 74,20 
KM_HUV9_VN217 HUV9_A 1,533 0,311 39,60 
KM_HUV9_VN218 HUV9_A 1,974 0,401 51,00 
KM_HUV9_VN219 HUV9_A 5,441 1,105 140,60 
KM_HUV9_VN1386 HUV9_A 5,488 1,114 141,80 
KM_HUV9_VN279 HUV9_A 4,358 0,885 112,60 
KM_HUV9_VN1331 HUV9_B 1,014 0,206 26,20 
KM_HUV9_VN194 HUV9_B 0,116 0,024 3,00 
KM_HUV9_VN195 HUV9_B 2,910 0,591 75,20 
KM_HUV9_VN307 HUV9_B 3,127 0,635 80,80 
KM_HUV9_VN317 HUV9_B 4,396 0,893 113,60 
KM_HUV9_VN343 HUV9_B 0,929 0,189 24,00 
KM_HUV9_VN345 HUV9_B 3,251 0,660 84,00 

P
ří

ko
p 

KM_BNP9_VN1301 BNP9_A 0,548 0,111 14,17 
KM_BNP9_VN1303 BNP9_A 3,782 0,768 97,72 
KM_BNP9_VN1321 BNP9_A 1,732 0,352 44,76 
KM_BNP9_VN1322 BNP9_A 4,071 0,827 105,18 
KM_BNP9_VN1326 BNP9_A 0,260 0,053 6,71 
KM_BNP9_VN245 BNP9_A 2,107 0,428 54,45 
KM_BNP9_VN1205 BNP9_B 3,204 0,651 82,80 
KM_BNP9_VN1206 BNP9_B 2,079 0,422 53,71 
KM_BNP9_VN1207 BNP9_B 2,309 0,469 59,67 
KM_BNP9_VN1208 BNP9_B 1,992 0,404 51,47 
KM_BNP9_VN1209 BNP9_B 2,194 0,446 56,69 

KM_BNP9_VN1210 BNP9_B 3,118 0,633 80,56 
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El. stanice Kmenová linka Přípojnice Pz (MW) Q z (MVAr)  I z (A) 

 B
rn

o-
se

ve
r 

KM_BNS9_VN260 BNS9_A 4,214 0,856 108,91 

KM_BNS9_VN247 BNS9_A 0,462 0,094 11,93 
KM_BNS9_VN277 BNS9_A 2,280 0,463 58,93 
KM_BNS9_VN1325 BNS9_A 2,194 0,455 56,69 
KM_BNS9_VN1293 BNS9_A 2,713 0,551 70,12 
KM_BNS9_VN268 BNS9_A 5,513 1,120 142,47 
KM_BNS9_VN1302 BNS9_B 6,091 1,237 157,39 
KM_BNS9_VN1303 BNS9_B 5,225 1,061 135,01 

( Pz – odebíraný činný výkon, Qz – odebíraný jalový výkon, Iz – odebíraný proud) 

6.2 Zatížení vedení a ztráty 
Vedení se běžně provozují až na 75 % svého maximálního dovoleného proudu (Podle Tab. 

4-3 – zatížení v základním stavu). Pokud je tato hodnota dlouhodobě překračována, je nutno 
vedení posílit. A to buď volbou většího průřezu, nebo zdvojením takového vedení. 

Tab. 6-3 Nejvíce zatížené úseky vedení v dané oblasti 

Název vedení Úsek vedení Typ kabelu Imax (A) I z% (%) 

VN1374 SLOUCENI760 K_AXEKVCEY_240 417 53 

VN1326 SLOUCENI102 K_AXEKVCEY_240 417 51 

VN1221 KABEL8358 K_AXEKVCEY_240 417 50 

VN279 SLOUCENI766 K_AXEKVCEY_240 417 50 

VN1306 KABEL20381 K_ANKTOYPV_240 413 47 

VN1339 USV_000009 K_AXEKVCEY_240 417 47 

VN1306 KABEL20384 K_ANKTOYPV_240 413 46 

VN1306 KABEL20386 K_ANKTOYPV_240 413 45 

VN1312 KABEL8041 K_AXEKCY_240 417 44 

VN1339 SLOUCENI575 K_AXEKVCEY_240 417 44 

VN1312 SLOUCENI741 K_AXEKVCEY_240 417 44 

VN1312 SLOUCENI742 K_AXEKVCEY_240 417 44 

VN1339 USV_000010 K_AXEKVCEY_240 417 44 

VN1312 SLOUCENI714 K_AXEKCEY_240 417 42 

VN1312 SLOUCENI716 K_AXEKCY_240 417 42 

VN1279 KABEL17592 K_AXEKVCEY_240 417 41 

VN1279 KABEL19505 K_AXEKCEY_240 417 41 

VN1279 SLOUCENI581 K_AXEKCY_240 417 41 

VN1279 SLOUCENI584 K_AXEKCEY_240 417 41 
(Imax – maximální zátěžný proud, Iz% - poměrný proud tekoucí vedením 

k proudu Imax)   

Dalším řešením problému přetíženého vedení může být také změna konfigurace sítě, tedy 
přepojení části odběrů z přetíženého vedení na jiné. V oblasti napájené z transformoven MEY9, 
HUV9 a BNP9 se při současném zatížení přetížená vedení (nad 75 % maximálního dovoleného 
proudu) nevyskytují. Nejvíce zatížené úseky vedení (Iz% > 40 %) jsou informativně uvedeny v 
Tab. 6-3.  
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Ztráty činného výkonu na vedeních v dané oblasti byly zjištěny sečtením ztrát vypočtených 
programem Bizon pro všechny úseky těchto vedení. Jedná se převážně o kabelová vedení 
s celkovou délkou přes 480 km. Celkové ztráty činného výkonu na těchto vedeních činí 814 kW.  

6.3 Úbytky napětí 
Hodnocení úbytků napětí na vedeních je provedenou kontrolou napětí v jednotlivých TS 22/0,4 
kV. V uvedené oblasti se nachází 679 TS 22/0,4 kV s celkovým instalovaným výkonem přes 588 
MVA . V  

Tab. 6-4 jsou uvedeny TS umístěné na konci kmenových linek dané oblasti. Protože síť 22 
kV je v podstatě provozována jako paprsková, pak právě v TS na koncích vedení je napětí nejnižší 
z důvodu největšího úbytku napětí na vedeních. Podle Tab. 4-3 je doporučená hodnota napětí na 
konci vedení 21 kV. Na tak nízkou hodnotu napětí se nedostala žádná z TS, proto lze úbytky 
napětí na všech vedeních považovat za vyhovující. 

 

Tab. 6-4 Napětí v TS na konci kmenových linek 

Kmenová linka Název TS 22/0,4 kV Sinst 

(kVA)  
Pz  

(kW) 
Qz 

(kVAr)  
U 

(kV)  

KM_MEY9_VN1245 1826 Brno Hlinky 138 630 198,94 40,40 22,89 
KM_MEY9_VN1249 700970 Rastislavovo nám. 400 109,49 22,23 23,00 
KM_MEY9_VN1279 505 Strmá 800 208,91 42,42 22,82 
KM_MEY9_VN1280 647 Brno Purkyňova VUT TS1 1260 179,81 36,51 23,07 
KM_MEY9_VN1339 1126 Brno T26 TEYSCHLOVA 630 166,08 33,72 22,86 
KM_MEY9_VN246 496 Brno DP Komín 6390 1572,62 319,33 22,82 
KM_MEY9_VN247 603 Brno T3 Kamanova 800 147,54 29,96 23,07 
KM_MEY9_VN1273 7117 Jinačovice Závist Kopan 630 128,33 26,06 22,72 
KM_MEY9_VN1296 124 Brno T24 Vránova 630 183,68 37,30 23,06 
KM_MEY9_VN209 186 Brno Maříkova Badger me 630 188,80 38,34 22,96 
KM_MEY9_VN244 297 Brno DP Hudcova 4550 808,01 164,07 23,07 
KM_MEY9_VN366 8324 Česká Ivanovická 630 169,72 34,46 22,97 
KM_HUV9_VN1262 802 Tomkovo náměstí 630 118,06 23,97 22,90 
KM_HUV9_VN1310 822 Brno Francouzská 40 630 266,82 54,18 22,85 
KM_HUV9_VN1374 791 Brno Plavecký stadion 800 306,63 62,26 22,74 
KM_HUV9_VN217 311 Brno Tech. dvůr T11 800 130,15 26,43 22,88 
KM_HUV9_VN218 316 Brno Studená T16 800 180,25 36,60 22,87 
KM_HUV9_VN1331 8143 Brno Kr.Pole Kociánka 250 87,11 17,69 23,06 
KM_HUV9_VN194 195 Brno Karásek  LACHEMA 11000 108,23 21,98 23,10 
KM_HUV9_VN195 1637 Brno Svatoplukova 63 630 164,44 33,39 22,98 
KM_HUV9_VN307 295 Brno Hudcova ORGREZ 1260 675,83 137,23 22,89 
KM_HUV9_VN317 8288 Chocholky 630 118,67 24,10 22,77 
KM_HUV9_VN345 7164 Lelekovice Záhumení 400 75,85 15,40 22,56 
KM_BNP9_VN1301 722 Brno Botanická Domov ml 630 29,86 6,06 23,10 
KM_BNP9_VN1303 701 Brno Lidická 81 Meta 400 133,40 27,09 23,07 
KM_BNP9_VN1321 814 Merhautova 228 1260 332,21 67,46 23,08 
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Kmenová linka Název TS 22/0,4 kV Sinst 
(kVA)  

Pz 

 (kW) 
Qz 

(kVAr)  
U 

(kV)  

KM_BNP9_VN1322 689 Janouškova 630 200,82 40,78 23,05 
KM_BNP9_VN1326 698 Brno Sportovní ČML výto 12600 3035,21 616,32 22,82 
KM_BNP9_VN245 1993 Brno Město Brno-Joštova 800 187,11 37,99 23,08 
KM_BNP9_VN1205 1923 Brno Peroutkova 1260 324,40 65,87 23,06 
KM_BNP9_VN1207 1996 Brno Biskupská 1260 288,66 58,62 23,07 
KM_BNP9_VN1208 1922 Brno Starobrněnská 14 1260 331,99 67,41 23,07 
KM_BNP9_VN1209 1983 Brno Husova 14 Galerie 630 129,06 26,21 23,07 
KM_BNP9_VN1210 1986 Brno Husova kryt CO 630 171,10 34,74 23,06 
KM_BNS9_VN260 644 Brno DP Palackého 6020 1364,92 277,16 22,81 
KM_BNS9_VN247 693 Brno Berkova plastika 800 258,30 52,45 22,92 
KM_BNS9_VN277 0531 IBM_B 4800 749,29 152,15 22,87 
KM_BNS9_VN1302 832 Brno kpt. Jaroše IPB 1260 342,63 69,57 22,46 
KM_BNS9_VN1303 748 Brno Dřevařská Povodí M 800 233,00 47,31 22,55 

(Sinst – instalovaný výkon v TS, Pz – odebíraný činný výkon, Qz – odebíraný jalový výkon,  
U – napětí na vn straně transformátorů) 
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7 INSTALACE TRANSFORMACE 110/22 KV VE SPÍNACÍ 

STANICI BRNO-SEVER 
Důvody plánované přestavby spínací stanice Brno-sever na transformační stanici se objevují 

v několika zprávách dispečinku o zásobování DS, jež jsou každoročně vydávány dispečinkem 
firmy E.ON. Již ve zprávě z roku 2009 se objevuje informace o vysokém zatížení transformátorů 
(nebo přiblížení k tomuto stavu) v TR 110/22 kV Husovice (HUV9) a Medlánky (MEY9). 
Vysokým zatížením je myšleno překročení 50 % hranice zatížení. V obou těchto rozvodnách jsou 
instalovány dva transformátory, každý o výkonu 40 MVA. Podle doporučení dispečinku bude při 
uvažování narůstajícího zatížení v oblasti napájené z těchto rozvoden perspektivním řešením 
právě instalace transformátorů 110/22 kV v místě spínací stanice Brno-sever na ulici Klusáčkova. 
Tab. 7-1 popisuje vývoj zatížení TR 110/22 kV, které napájí danou oblast. 

Příkop byl původně spínací stanicí a na TR byl přestavěn až v průběhu roku 2010 
(instalovaný výkon transformátorů v BNP9 je 2x 40 MVA). Proto chybí údaje o jeho zatížení z let 
2009 a 2010. Hodnoty zatížení z let 2009 až 2013 v Tab. 7-1 jsou získány ze zimních měření 
prováděných dispečinkem v daných letech. 

Tab. 7-1 Vývoj zatížení TR 110/22 kV v dané oblasti 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Sz  MVA %  MVA %  MVA %  MVA %  MVA  % 

T
R

 1
10

/2
2 

kV
 Medlánky 

(MEY9) 
37,6 47 36,8 46 40,8 51 45,6 57 49,1 61,4 

Husovice 
(HUV9) 

36,8 46 44 55 42,4 53 45,6 57 46,2 57,7 

Příkop 
(BNP9) 

- - - - 24 30 26,4 33 32,0 39,9 

Sz (MEY9+HUV9) 74,4 - 80,8 - 83,2 - 91,2 - 95,2 - 

(Sz – celkové zatížení transformátorů v MVA a v % instalovaného výkonu) 

Ve zprávě z roku 2010 je uvažována realizace TR Brno-sever na rok 2020. V současnosti se 
ovšem podle informací z útvaru Rozvoje sítí E.ON předpokládá realizace již v roce 2015. 
S předpokládaným zatížením v roce 2015 tedy bude dále uvažováno při výpočtu ustáleného 
chodu pro stav po instalaci transformace 110/22 kV. 

7.1 Napájení budoucí TR Brno-sever ze sítě 110 kV 
K napájení BNS9 ze sítě 110 kV bude využito nejbližší vyskytující se vedení 110 kV. Jedná se 

o kabelové podzemní vedení V5053 propojující teplárnu Červený mlýn (CML) s TR Brno Příkop 
(BNP9). Z tohoto kabelu bude vybudována kabelová smyčka, jejíž navrhovaná trasa je zakreslena 
na Obr. 7-1. Trasa je navržena v souběhu s několika stávajícími kabelovými trasami vedení 22 kV 
a dále je uvažováno, že část trasy povede přes areál Jaselských kasáren, čímž dojde k výraznému 
zkrácení trasy. Největším úskalím takto zvolené trasy nejspíše bude křížení s poměrně rušnou 
ulicí Sportovní na začátku smyčky. Kabelová smyčka bude provedena stejným kabelem jako 
stávající vedení V5053. Její parametry jsou uvedeny v Tab. 7-2.   
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Tab. 7-2 Parametry kabelové smyčky 110 kV pro napájení BNS9 

Název vedení vvn Typ kabelu Jmenovité napětí 
kabelu (kV) 

Průřez 
(mm2) 

Délka celé 
smyčky (m) 

V5053 A2XS(FL)2Y 110 1000 2000 
 

 

Obr. 7-1 Napájení TR BNS9 

7.2 Prováděné úpravy 
Přebudování spínací stanice Brno-sever na transformovnu 110/22 kV nevyvolá rozšíření 

stávajícího objektu. Stávající rozvodna 22 kV (Obr. 7-3) je ve skříňovém provedení se dvěma 
systémy přípojnic a bude zachována. Možné umístění nové rozvodny 110 kV je vidět na Obr. 7-2. 
Protože rozvodna 110 kV bude umístěna uvnitř budovy, tak bude provedena jako zapouzdřená.   

 
Obr. 7-2 Půdorys spínací stanice Brno-sever 
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Častým řešením rozvoden 110 kV s průběžným vedením (případ BNS9) je rozvodna bez 
přípojnic s tzv. H schématem podle Obr. 7-4. [4] 

 

 
Obr. 7-3 Jednopólové schéma rozvodny 22 kV 

 

 
Obr. 7-4 Jednopólové schéma rozvodny 110 kV 

 
Stání pro transformátory je v budově zajištěno. Na Obr. 7-2 jsou předpokládaná stání 

označena písmeny A, B, C, D. Většina distribučních TR města Brna je vybavena dvěma 
transformátory, každý o výkonu 40 MVA. S největší pravděpodobností tomu tak bude i v případě 
BNS9. Parametry takového transformátoru jsou informativně uvedeny v Tab. 7-3. Způsob 
připojení uzlu transformátoru k zemi bude v případě BNS9 nejspíše řešen jako neúčinné 
uzemnění přes uzlový odporník, protože všechna vedení odtud napájená jsou kabelová.   

 
Tab. 7-3 Parametry transformátoru 110/22 kV 

Sn (MVA)  p (-) Uterc. (kV) spojení uk (%) i 0 (%) ΔPk (kW) ΔP0 (kW) 

40 110/22 6,3 Ynyn0(d) 11,68 5 117 17 
 

Předmětem dalších výpočtů bude dále mimo jiné určení skutečného počtu a výkonů 
transformátorů a také rozdělení odběrů kmenových linek na jednotlivé transformátory. 
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8 URČENÍ VÝVOJE ZATÍŽENÍ  
V elektrárenské praxi se sleduje vzrůst zatížení každým rokem, ať již celé energetiky, 

v jednotlivých podnicích nebo i dílčích oblastech. Tyto statistické údaje jsou důležité pro 
posouzení možného vzrůstu zatížení v budoucnu. Metody ke stanovení vývoje spotřeby nebo 
zatížení určují vývoj s dostatečnou přesností na dobu 10 až 15 let dopředu. Vždy je třeba 
vycházet ze zkušeností, ze studia energetiky, společnosti, urbanistických záměrů, vývoje 
elektrických spotřebičů atd. [3] 

Základní metodou používanou ke stanovení vývoje zatížení je podle [3] metoda extrapolační, 
která vychází z vyrovnání dosavadního vývoje a extrapoluje vývoj do budoucnosti. To platí za 
předpokladu, že vlivy působící na vývoj v budoucnosti se nebudou v podstatě lišit od vlivů 
v minulosti. K tomuto účelu se používají následující funkce: 

• kvadratická funkce 

 * = § + ¯$ + �$A (8.1) 

   

• exponenciální funkce 

 * = §¯� (8.2) 

 
• Gompertzova křivka 

 * = §¯° � (8.3) 

 
• logistická křivka 

 * = 1§ + ¯�� (8.4) 

 

Pro výpočet koeficientů a, b, c se používá metody nejmenších čtverců nebo již upravených 
vztahů. Z uvedených funkcí byly pro zjištění vývoje zatížení vybrány funkce kvadratická a 
exponenciální. Po porovnání výsledků bude přesnější z obou funkcí použita pro modelování 
vývoje zatížení v následujících letech. 

K dispozici jsou hodnoty zatížení TR dané oblasti podle Tab. 7-1. Aby mohlo být použito 
větší množství dat (roky 2009 až 2013), budou uvažovány pouze hodnoty zatížení MEY9 a HUV9 
(poslední řádek Tab. 7-1), pro které jsou data kompletní. Předpoklad je tedy takový, že vývoj 
zatížení v dané oblasti odpovídá vývoji zatížení MEY9 a HUV9. Cílem výpočtu je stanovení 
koeficientu nárůstu zatížení (trendu), kterým bude navýšeno zatížení kmenových linek v dané 
oblasti, tedy z TR MEY9, HUV9, BNP9 a nově realizované TR BNS9. 

8.1 Vyrovnání pomocí kvadratické funkce 
K výpočtu budou použity již odvozené vztahy z literatury [3], tzv. normální rovnice paraboly 

ve tvaru podle (8.5), kde i značí pořadí roku a n celkový počet let (v tomto případě pět). Potřebné 
hodnoty pro rovnice (8.5) jsou vypočteny v Tab. 8-1. Po dosazení hodnot z tabulky dostáváme tři 
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rovnice o třech neznámých ve tvaru (8.6). Řešením této soustavy jsou koeficienty a, b, c hledané 
kvadratické rovnice. 

 

d *� = �§ + ¯ d $� + � d $�A	
�fL

	
�fL

	
�fL

d $�*� = § d $� + ¯ d $�A + � d $�M	
�fL

	
�fL

	
�fL

	
�fL

d $�A*� = § d $�A + ¯ d $�M + � d $�\	
�fL

	
�fL

	
�fL

	
�fL ���

��
���
�

 (8.5) 

   

Tab. 8-1 Vypočítané hodnoty pro kvadratickou funkci 

rok x i yi xi
2 xi

3 xi
4 xi yi xi

2 yi 

2009 1 74,4 1 1 1 74,4 74,4 
2010 2 80,8 4 8 16 161,6 323,2 
2011 3 83,2 9 27 81 249,6 748,8 
2012 4 91,2 16 64 256 364,8 1459,2 
2013 5 95,2 25 125 625 476,24 2381,2 

∑ 15 424,8 55 225 979 1326,6 4986,8 
 

 

 
424,8 = 5a + 15b + 55c1326,6 = 15a + 55b + 225c4986,8 = 55a + 225b + 979c   ³ (8.6) 

 

Vypočítané koeficienty jsou: ́ = µ¶, ·     ¸ = ¹, º··     » = ¼, ¼½·¾. Potom výsledná 
kvadratická rovnice bude mít tvar (8.7). 

 ¿ = µ¶, · + ¹, º··À + ¼, ¼½·¾ÀÁ (8.7) 

8.2 Vyrovnání pomocí exponenciální funkce 
Opět bude využito již odvozených vztahů podle literatury [3]. Soustava logaritmických 

rovnic, kde i značí pořadí roku a n celkový počet let, je následující: 
  

 

d log *� = � log § + d $� log ¯	
�fL

	
�fL

d $� log *� = d $� log §	
�fL + d $�A log ¯	

�fL
	

�fL
   

���
��

 (8.8) 



  8 Určení vývoje zatížení 

 

54

Pro číslování uvedené v  

Tab. 8-2 přejde soustava (8.8) do tvaru (8.9). Do tohoto tvaru jsou dále dosazeny hodnoty 
z tabulky. 

 

d log *� = � log § + d $� log ¯A
�fQA

A
�fQA

d $� log *� = d $� log §A
�fQA + d $�A log ¯A

�fQA
A

�fQA
   

���
��

 (8.9) 

 

Tab. 8-2 Vypočítané hodnoty pro exponenciální funkci 

rok x i xi
2 yi log yi xi log yi 

2009 -2 4 74,4 1,872 -3,743 
2010 -1 1 80,8 1,907 -1,907 
2011 0 0 83,2 1,920 0,000 
2012 1 1 91,2 1,960 1,960 
2013 2 4 95,2 1,979 3,958 

∑ 0 10 424,8 9,638 0,27 
 

Číslováním hodnot xi v  

Tab. 8-2 posloupně ze středu znaménky + a – docílíme takového zjednodušení, že v soustavě 
(8.10) bude v každé rovnici pouze jedna neznámá. Dostáváme tedy dvě rovnice (8.11) a (8.12). 

 

 
9,638 = 5 log § + 0 ∙ log ¯0,27 = 0 ∙ log § + 10 log ¯  Ä (8.10) 

 
 9,638 = 5 log § (8.11) 

 
 0,27 = 10 log ¯ (8.12) 

 
Řešením dostáváme koeficienty ́ = º¹, µ¹½     ¸ = ¾, ¼µ¹¾. Potom výsledná 

exponenciální rovnice bude mít tvar (8.13). 
 
 ¿ = º¹, µ¹½ ∙ ¾, ¼µ¹¾À (8.13) 

8.3 Porovnání obou variant  
Podle [3] se pro posouzení míry správnosti použité funkce používá následujících tří 

ukazatelů: 

• průměrná absolutní odchylka 
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 K = Å t*� − *�´t	�fL �      7©ª«; (8.14) 

 
 

• průměrná směrodatná odchylka 

 Ç& = ÈÅ 7*� − *�´;A	�fL �      7©ª«; (8.15) 

 
• variační součinitel 

 
ª = Ç&Å *�´	�fL�

∙ 100      7%; 
(8.16) 

 

Tab. 8-3 Ukazatelé určující míru správnosti použité funkce 

kvadratická funkce: ¿ = µ¶, · + ¹, º··À + ¼, ¼½·¾ÀÁ 

rok y i
′ yi - yi′ |yi - yi′| (yi - yi′)

2 d (MVA) É! (MVA)  V (%)  

2009 74,63 -0,2341 0,2341 0,0548 

0,8679 1,0240 1,21 

2010 79,68 1,1176 1,1176 1,2490 

2011 84,84 -1,6449 1,6449 2,7057 

2012 90,12 1,0784 1,0784 1,1629 

2013 95,51 -0,2645 0,2645 0,0699 

∑ 424,8 0,0525 4,3395 5,2424 

exponenciální funkce: ¿ = º¹, µ¹½ ∙ ¾, ¼µ¹¾À 

rok y i
′ yi - yi′ |yi - yi′| (yi - yi′)

2 d (MVA) É! (MVA)  V (%)  

2009 74,75 -0,3543 0,3543 0,1255 

0,9558 1,0408 1,22 

2010 79,55 1,2539 1,2539 1,5722 

2011 84,65 -1,4450 1,4450 2,0880 

2012 90,07 1,12926 1,1292 1,2752 

2013 95,84 -0,5963 0,5963 0,3555 

∑ 424,86 -0,0125 4,7787 5,4166 
 

Podle vztahů (8.14),(8.15) a (8.16) byli tito ukazatelé vypočteni a uvedeni v Tab. 8-3. 
Nejvhodnější funkce by měla mít co nejnižší hodnoty ukazatelů. Z Tab. 8-3 vyplývá, že 
kvadratická funkce je v tomto případě lepším řešením, protože všichni tři její ukazatelé jsou nižší, 
než je tomu u exponenciální funkce. Průměrná absolutní i směrodatná odchylka a variační 
součinitel jsou menší než u exponenciální funkce.  I když jsou uvedené rozdíly mezi jednotlivými 
ukazateli poměrně malé, je pro vyrovnání dosavadního vývoje a extrapolace zatížení do 
budoucnosti použito kvadratické funkce. 
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8.4 Výsledky 
Použitá kvadratická rovnice má tedy tvar uvedený vztahem (8.7). Vyrovnání známých hodnot 
zatížení v letech 2009 až 2013 a extrapolace zatížení až do roku 2020 je v grafu na Obr. 8-1. a v  

Tab. 8-4. 

 

Obr. 8-1 Vývoj celkového zatížení TR MEY9 a HUV9 

 

Tab. 8-4 Vývoj celkového zatížení TR MEY9 a HUV9 ¿ = µ¶, · + ¹, º··À + ¼, ¼½·¾ÀÁ  

rok Sz (MEY9+HUV9) 

(MVA) 
2009 74,63 
2010 79,68 
2011 84,84 
2012 90,12 
2013 95,51 
2014 101,02 
2015 106,64 
2016 112,37 
2017 118,22 
2018 124,18 
2019 130,26 
2020 136,45 
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Pro výpočet ustáleného chodu po instalaci transformace do BNS9 bude použito 
předpokládané zatížení v roce 2015. Procentní nárůst mezi lety 2013 (aktuální stav) a 2015 
(předpokládaná realizace transformace 110/22 kV v BNS9) se tedy vypočte následovně:  

 �% = 106,64 − 95,5195,51 ∙ 100 = 11,65 % (8.17) 

Zatížení všech kmenových linek v roce 2015 bude navýšeno koeficientem Ê = ¾, ¾¾µ½.  

 

Obr. 8-2 Meziroční nárůst zatížení v dané oblasti 

 

Podle údajů v Obr. 8-1. a v  

Tab. 8-4 zatížení v dané oblasti roste. Rychlost nárůstu ovšem klesá, což dokazuje graf 
meziročního nárůstu zatížení na Obr. 8-2. Uvedené hodnoty jsou vypočteny z  

Tab. 8-4. Příklad výpočtu pro rok 2011 je popsán vztahem (8.18). 

 �7A�LL;% = 84,84 − 79,6879,68 ∙ 100 = 6,48 % (8.18) 

Dále je možno pro období let 2010 až 2020 zjistit průměrný meziroční nárůst zatížení. 
Zprůměrováním hodnot z grafu na Obr. 8-2 vychází tato hodnota ½, µ¹ %.  
  

6,77%
6,48%

6,22%
5,98%

5,77%
5,56% 5,37% 5,21% 5,04% 4,90% 4,75%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



  9 Stav sítě po instalaci transformace 110/22 kV 

 

58

9 STAV SÍTĚ PO INSTALACI TRANSFORMACE 110/22 KV 
Podle výsledků předchozí kapitoly bude zatížení kmenových linek v oblasti navýšeno 

zjištěným koeficientem Ê = ¾, ¾¾µ½. Do roku 2015 budou v dané oblasti na hladinu vn 22 kV 
připojeno několik velkoodběratelů, jejichž odběry budou také započítány. Před uvedením 
transformace do provozu je dále nutno provést některé provozní manipulace.    

9.1 Noví odběratelé 
Již v současnosti probíhá výstavba další etapy Technologického parku v Brně, dále pak 

výstavba budov výzkumných center (CEITEC, ADMAS) a nových objektů VUT. Uvedené 
objekty se nachází v lokalitě Pod Palackého vrchem a budou připojovány buď k DS společnosti 
E.ON Distribuce, a.s. (vedení VN1279) nebo k LDS VUT v Brně (vedení VN1280). K dispozici 
byly hodnoty rezervovaných příkonů odběratelů, kteří budou připojeni na vedení VN1279, 
konkrétně budovy G a H výzkumného centra CEITEC (1400 kW) a budovy A, B, C a D druhé 
etapy výstavby Technologického parku (celkem 1675 kW). Dalším novým velkoodběratelem 
bude vědecko-technický park Minerva s celkovým instalovaným výkonem téměř 2 MW. Jako 
příklad připojování nových odběrných míst jsou uvedeny možné způsoby připojení Minerva 
Parku a budov G a H výzkumného centra CEITEC.    

9.1.1 Minerva Park 
Vědecko-technický park Minerva bude mít za cíl výzkum a podporu rozvoje podnikání 

v oblastech sofistikovaných informačních a komunikačních technologií, systémů řízení a regulace 
energií, zpracovávání dat, systémů řízení inteligentních budov, inteligentních kamerových 
systémů a telekomunikací. Objekt Minerva parku je budován v Králově Poli mezi ulicemi 
Metodějova a Kollárova (Obr. 9-1). V žádosti o připojení k DS žadatel udává instalovaný výkon ��	ËÌ = 1989 �Í. U uvedeného objektu není známá žádná soudobost ani informace o 
předpokládaných odběrech během dne, týdne či ročních období. Z toho důvodu bude odebíraný 
výkon (�Î�Ï) zvolen zhruba jako jedna polovina výkonu instalovaného, tedy: 

 
 �Î�Ï = ��	ËÌ2 = 19892  ≅ 1000 �Í (9.1) 

 
Co se týká připojení objektu k DS jsou dvě možnosti. První je připojení budoucí TS Minerva 

na kabel VN260 přes TS Metodějova, nebo na kabel VN1329 přes TS VUT Božetěchova 1. Tyto 
dvě varianty je nutno v první řadě posoudit z hlediska přenosové kapacity těchto vedení. Zatížení 
obou vedení v roce 2015 je v Tab. 9-1. 

 
Tab. 9-1 Zatížení kmenových linek KM_MEY9_VN1339 a KM_BNS9_VN260 v roce 2015 

Kmenová linka Pz (MW)  Qz (MVAr)  I z (A) 

KM_MEY9_VN1339 8,574 1,741 221,54 
KM_BNS9_VN260 4,706 0,956 121,60 

( Pz – odebíraný činný výkon, Qz – odebíraný jalový výkon, Iz – 
odebíraný proud) 
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Obr. 9-1 Napájení Minerva parku 

 
Při uvažování hodnot �I�¨ = 0,98, � = 22,8 �ª a ze známého výkonu �Î�Ï = 1 ©Í se 

vypočte odebíraný jalový výkon a odebíraný proud.  
 

 �Î�Ï = ÈÑ �Î�Ï�I�¨ÒA − �Î�ÏA = ÈÑ 10,98ÒA − 1A = 0,203 ©ª«� (9.2) 

 

 
Î�Ï = �Î�Ï√3  ∙ � ∙ �I�¨ = 1 ∙ 10Ô√3  ∙ 22,8 ∙ 10M ∙ 0,98 = 25,84 « (9.3) 

 
Vypočtené hodnoty se přičtou k hodnotám z Tab. 9-1 a tím je určeno celkové zatížení obou 

vedení, pokud by byly použity k napájení Minerva parku. Výsledky jsou v Tab. 9-2. Z nich 
vyplývá, že vhodnější bude napájet uvedený objekt vedením VN260 z důvodu jeho nižšího 
zatížení. Vhodnější je také díky možnosti náhradního napájení z TR MEY9.  

 
Tab. 9-2 Zatížení kmenových linek KM_MEY9_VN1339 a KM_BNS9_VN260 se započteným 
odběrem Minerva parku 

Kmenová linka Pz (MW)  Qz (MVAr)  I z (A) I z% (%) 

KM_MEY9_VN1339 9,574 1,944 247,38 59,32 
KM_BNS9_VN260 5,706 1,159 147,44 35,35 

( Pz – odebíraný činný výkon, Qz – odebíraný jalový výkon, Iz – 
odebíraný proud, Iz% – poměrný odebíraný proud vztažený k maximálnímu 
zátěžnému proudu) 
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Napájení bude provedeno podle Obr. 9-1 kabelovou smyčkou vedoucí od TS Metodějova 
souběžně s vedeními nn přes ulici Metodějova až k objektu. Přesné umístění TS Minerva není 
známo, proto bylo určeno na hranici areálu parku. Parametry kabelové smyčky jsou v Tab. 9-3. 

 
Tab. 9-3 Parametry kabelové smyčky 22 kV pro napájení TS Minerva 

Název vedení vn Typ kabelu Jmenovité napětí 
kabelu (kV) 

Průřez 
(mm2) 

Délka celé 
smyčky (m) 

VN260 NA2XS(F)2Y 22 240 205 
 
 

9.1.2 CEITEC Science Park (budovy G a H) 
Novou částí Technologického parku budou dvě budovy Středoevropského technologického 

institutu (CEITEC). V tomto případě je znám rezervovaný příkon jednotlivých budov, který 
v součtu dává �-Õ� = 1400 �Í. Podle zkušeností pracovníků rozvoje vn společnosti E.ON je 
požadovaná hodnota rezervovaného příkonu značně nadhodnocena a při dalších výpočtech bude 
proto uvažováno s polovičním odebíraným výkonem, tedy: 

 �Î�Ï = �-Õ�2 = 14002  = 700 �Í (9.4) 

   

Při uvažování hodnot �I�¨ = 0,98, � = 22,8 �ª a ze známého výkonu �Î�Ï = 0,7 ©Í se 
vypočte odebíraný jalový výkon a odebíraný proud.  

 

 �Î�Ï = ÈÑ �Î�Ï�I�¨ÒA − �Î�ÏA = ÈÑ 0,70,98ÒA − 0,7A = 0,142 ©ª«� (9.5) 

 

 
Î�Ï = �Î�Ï√3  ∙ � ∙ �I�¨ = 0,7 ∙ 10Ô√3  ∙ 22,8 ∙ 10M ∙ 0,98 = 18,09 « (9.6) 

 

 

Obr. 9-2 Napájení budov výzkumného parku CEITEC 
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V blízkosti umístění TS CEITEC se nachází trasy několika vedení VN, jsou to kabely VN246, 
VN247, VN1249 a VN1279. Napájení bude provedeno zasmyčkováním TS na kabel VN1279 
z důvodu nejkratší vzdálenosti. Kabelové trasy jsou vyznačeny na Obr. 9-2. Parametry kabelové 
smyčky jsou v Tab. 9-4. 

. 

Tab. 9-4 Parametry kabelové smyčky 22 kV pro napájení TS CEITEC 

Název vedení vn Typ kabelu Jmenovité napětí 
kabelu (kV) 

Průřez 
(mm2) 

Délka celé 
smyčky (m) 

VN1279 NA2XS(F)2Y 22 240 40 
 

 Na stavbu budov G a H CEITEC naváže výstavba budov A, B, C, D Technologického 
parku, které budou připojeny také na vedení VN1279. Rezervovaný příkon udaný žadatelem je 
1675 kW. Stejně jako u budov centra CEITEC bude uvažován pouze zhruba poloviční odebíraný 
výkon. 

 �Î�Ï = �-Õ�2 = 16752  ≅ 850 �Í (9.7) 

   

Při uvažování hodnot �I�¨ = 0,98, � = 22,8 �ª a ze známého výkonu �Î�Ï = 0,85 ©Í se 
vypočte odebíraný jalový výkon a odebíraný proud.  

 

 �Î�Ï = ÈÑ �Î�Ï�I�¨ÒA − �Î�ÏA = ÈÑ0,850,98ÒA − 0,85A = 0,173 ©ª«� (9.8) 

 

 
Î�Ï = �Î�Ï√3  ∙ � ∙ �I�¨ = 0,85 ∙ 10Ô√3  ∙ 22,8 ∙ 10M ∙ 0,98 = 21,96 « (9.9) 

 

Nové zatížení kmenové linky (zatížení v roce 2015 a přičtení odběru dvou budov CEITEC a 
čtyř budov Technologického parku) je uvedeno v Tab. 9-5.  

Tab. 9-5 Zatížení kmenové linky KM_MEY9_VN1279 s uvažováním odběru parku CEITEC 

Kmenová linka Pz (MW)  Qz (MVAr)  I z (A) I z% (%) 

KM_MEY9_VN1279 9,152 1,859 236,49 56,71 
( Pz – odebíraný činný výkon, Qz – odebíraný jalový výkon, Iz – 

odebíraný proud, Iz% – poměrný odebíraný proud vztažený k maximálnímu 
zátěžnému proudu) 
 

9.2 Provozní manipulace 
Spínací stanice BNS9 je v současné době napájena ze dvou TR. Přípojnice BNS9_A je 

napájena dvěma vedeními z TR BNT9 a přípojnice BNS9_B pak opět dvěma vedeními z TR 
HUV9. Všechna čtyři vedení slouží čistě jako napáječe spínací stanice a nejsou na nich žádné 
odběry. Při provozování BNS9 jako TR je tedy nutné všechna tato vedení vypnout, protože TR 
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110/22 kV se neprovozují propojené mezi sebou, ale pracují samostatně. Před uvedením 
transformace 110/22 kV v BNS9 do provozu tedy budou z obou stran vypnuta tato vedení: 

• VN221 (BNS9 – BNT9) 
• VN222 (BNS9 – BNT9) 
• VN219 (BNS9 – HUV9) 
• VN1386 (BNS9 – HUV9) 

Vypnutá vedení mohou být dále používána např. při výpadku nebo odpojení některého 
z transformátorů v uvedených TR. Poslouží tak k vzájemnému zálohování TR BNS9 a BNT9, a 
také BNS9 a HUV9. Vypnutá vedení jsou zvýrazněna v dispečerském schématu v příloze A. 

9.3 Zatížení transformoven a kmenových linek 
Instalací transformace 110/22 kV bylo docíleno snížení zatížení TR HUV9 pod mez 50 %. Při 

použití dvou transformátorů 40 MVA v BNS9 bude zatížení této TR asi 42 %. Zatížení BNP9 bude 
39 %.  

Tab. 9-6 Zatížení TR v dané oblasti 

TR Přípojnice Sn (MVA)  Pz (MW)  Qz (MVAr) S z (MVA)  Sz% (%) 

Medlánky 
MEY9_A 40 38,44 7,806 39,22 98,05 
MEY9_B 40 16,83 3,417 17,17 42,92 
MEY9_A+B 80 55,27 11,22 56,39 70,49 

Husovice 
HUV9_A 40 20,72 4,208 21,15 52,87 
HUV9_B 40 17,58 3,569 17,94 44,84 
HUV9_A+B 80 38,30 7,777 39,08 48,85 

Příkop 
BNP9_A 40 13,96 2,834 14,24 35,60 
BNP9_B 40 16,63 3,377 16,97 42,43 
BNP9_A+B 80 30,59 6,211 31,21 39,01 

Brno-sever 
BNP9_A 40 20,40 4,143 20,82 52,05 
BNP9_B 40 12,63 2,566 12,89 32,23 
BNP9_A+B 80 33,04 6,709 33,71 42,14 

(Sn - jmenovitý výkon transformátoru, Pz – odebíraný činný výkon, Qz – odebíraný 
jalový výkon, Sz – odebíraný zdánlivý výkon, Sz% – poměrný odebíraný zdánlivý výkon 
vztažený k jmenovitému výkonu transformátoru) 

Příklad výpočtu pro MEY9_B: 

 �� = ¬��A + ��A = J16,83A + 3,417A = 17,17 ©ª« (9.10) 

   

 ��% = ���	 ∙ 100 = 17,1740 ∙ 100 = 42,92 %  (9.11) 

Zprovoznění transformace však nemělo vliv na zatížení TR MEY9 z toho důvodu, že BNS9 a 
MEY9 neměli mezi sebou přímé propojení. Celkové zatížení MEY9 bude tedy více než 70 %. 
Transformátor pracující na přípojnici MEY9_A bude zatížen na 98 %. Výsledky jsou uvedeny v 
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Tab. 9-6 a jsou vypočteny ze zatížení kmenový linek v Tab. 9-7 jako součet zatížení na 
jednotlivých přípojnicích. 

 
Tab. 9-7 Zatížení kmenových linek v dané oblasti 

TR Kmenová linka Přípojnice Pz (MW)  Qz (MVAr)  I z (A) 

M
ed

lá
nk

y 

KM_MEY9_VN1245 MEY9_A 6,350 1,289 164,07 
KM_MEY9_VN1249 MEY9_A 2,778 0,564 71,78 
KM_MEY9_VN1279 MEY9_A 9,152 1,859 236,49 
KM_MEY9_VN1280 MEY9_A 2,573 0,523 66,49 
KM_MEY9_VN1339 MEY9_A 8,574 1,741 221,54 
KM_MEY9_VN246 MEY9_A 7,337 1,490 189,57 
KM_MEY9_VN247 MEY9_A 1,676 0,340 43,31 
KM_MEY9_VN1273 MEY9_B 3,449 0,700 89,11 
KM_MEY9_VN1296 MEY9_B 4,577 0,929 118,26 
KM_MEY9_VN209 MEY9_B 3,771 0,766 97,44 
KM_MEY9_VN244 MEY9_B 2,728 0,554 70,50 
KM_MEY9_VN366 MEY9_B 2,301 0,467 59,45 

H
us

ov
ic

e 

KM_HUV9_VN1262 HUV9_A 0,994 0,202 64,76 
KM_HUV9_VN1310 HUV9_A 2,506 0,509 135,32 
KM_HUV9_VN1311 HUV9_A 5,237 1,063 29,25 
KM_HUV9_VN1374 HUV9_A 3,206 0,651 82,84 
KM_HUV9_VN217 HUV9_A 1,711 0,347 44,21 
KM_HUV9_VN218 HUV9_A 2,204 0,447 56,94 
KM_HUV9_VN279 HUV9_A 4,865 0,988 125,72 
KM_HUV9_VN1331 HUV9_B 1,132 0,230 82,84 
KM_HUV9_VN194 HUV9_B 0,130 0,026 3,35 
KM_HUV9_VN195 HUV9_B 3,249 0,660 83,96 
KM_HUV9_VN307 HUV9_B 3,491 0,709 90,21 
KM_HUV9_VN317 HUV9_B 4,908 0,997 126,83 
KM_HUV9_VN343 HUV9_B 1,037 0,211 26,80 
KM_HUV9_VN345 HUV9_B 3,630 0,737 93,79 

P
ří

ko
p 

KM_BNP9_VN1301 BNP9_A 0,612 0,124 15,82 
KM_BNP9_VN1303 BNP9_A 4,222 0,857 109,10 
KM_BNP9_VN1321 BNP9_A 1,934 0,393 49,97 
KM_BNP9_VN1322 BNP9_A 4,545 0,923 117,43 
KM_BNP9_VN1326 BNP9_A 0,290 0,059 7,49 
KM_BNP9_VN245 BNP9_A 2,353 0,478 60,79 
KM_BNP9_VN1205 BNP9_B 3,578 0,727 92,45 
KM_BNP9_VN1206 BNP9_B 2,321 0,471 59,97 
KM_BNP9_VN1207 BNP9_B 2,578 0,524 66,62 
KM_BNP9_VN1208 BNP9_B 2,224 0,452 57,47 
KM_BNP9_VN1209 BNP9_B 2,449 0,497 63,29 
KM_BNP9_VN1210 BNP9_B 3,481 0,707 89,95 
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TR Kmenová linka Přípojnice Pz (MW)  Qz (MVAr)  I z (A) 
 B

rn
o-

se
ve

r 
KM_BNS9_VN260 BNS9_A 5,706 1,159 144,39 
KM_BNS9_VN247 BNS9_A 0,515 0,105 13,32 
KM_BNS9_VN277 BNS9_A 2,547 0,517 65,80 
KM_BNS9_VN1325 BNS9_A 2,449 0,497 63,29 
KM_BNS9_VN1293 BNS9_A 3,030 0,615 78,29 
KM_BNS9_VN268 BNS9_A 6,156 1,250 159,07 
KM_BNS9_VN1302 BNS9_B 6,801 1,381 175,73 
KM_BNS9_VN1303 BNS9_B 5,834 1,185 150,74 

( Pz – odebíraný činný výkon, Qz – odebíraný jalový výkon, Iz – odebíraný 
proud) 

9.4 Zatížení vedení a ztráty 
V základním provozním stavu není žádný úsek vedení přetěžován (Iz% > 75%).  Do Tab. 9-8 

tak byly pro informaci vybrány úseky vedení zatížené nad 40 %. Celkové ztráty činného výkonu 
na vedeních v dané oblasti oproti roku 2013 mírně vzrostly, z důvodu růstu zatížení, a činí asi 
824 kW.  

Tab. 9-8 Nejvíce zatížené úseky vedení v dané oblasti v základním provozním stavu 

Název vedení Úsek vedení Typ kabelu Imax (A) I z% (%) 

VN1279 USV_000194 K_AXEKVCEY_240 417 57 
VN1339 USV_000009 K_AXEKVCEY_240 417 52 
VN1279 USV_000195 K_AXEKVCEY_240 417 51 
VN1279 SLOUCENI626 K_AXEKCEY_240 417 51 
VN1279 USV_000174 K_AXEKVCEY_240 417 51 
VN1339 SLOUCENI575 K_AXEKVCEY_240 417 49 
VN1339 USV_000010 K_AXEKVCEY_240 417 49 
VN1279 USV_000175 K_AXEKVCEY_240 417 48 
VN1279 KABEL16905 K_AXEKVCEY_240 417 47 
VN1279 USV_000006 K_AXEKVCEY_240 417 47 
VN260 KABEL19487 K_ANKTOYPV_185 315 46 
VN246 KABEL16485 K_AXEKVCEY_240 417 45 
VN246 KABEL16907 K_AXEKVCEY_240 417 45 
VN246 KABEL17629 K_AXEKCY_240 417 45 
VN246 SLOUCENI582 K_AXEKCY_240 417 45 
VN246 SLOUCENI610 K_AXEKCY_240 417 45 
VN246 SLOUCENI619 K_AXEKCY_240 417 45 
VN246 SLOUCENI633 K_AXEKVCEY_240 417 45 
VN1374 SLOUCENI760 K_AXEKVCEY_240 417 45 
VN260 KABEL19486 K_ANKTOYPV_185 315 44 

 (Imax – maximální zátěžný proud, Iz% - poměrný proud tekoucí vedením 
k proudu Imax) 
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Nejvíce zatížená vedení uvedená v Tab. 9-8 budou dále podrobena kontrole zatížení 
v náhradním provozním stavu. Náhradním provozním stavem rozumíme jiný způsob zapojení sítě 
než je základní. Jedná se tedy o změnu konfigurace sítě z důvodu výpadku vedení či jiného prvku 
(způsobeného poruchou či nutnou údržbou v beznapěťovém stavu) za účelem zabezpečení 
dodávky elektrické energie odběratelům připojeným na dotčené vedení. Výsledky jsou uvedeny v 
Tab. 9-9. Veškeré zatížení vypnutého vedení přebírá vedení uvedené v prvním sloupci. Několik 
úseků je v náhradním provozním stavu zatíženo více než 90 % maximálního proudu, což je 
v rozporu s koncepcí sítí 22 kV (Tab. 4-3).  

Tab. 9-9 Nejvíce zatížené úseky vedení v dané oblasti v náhradním provozním stavu 

Název vedení Nejvíce zatížený 
úsek vedení I max (A) I z% (%) Vypnuté vedení 

VN1339 USV_000009 417 92 VN1245 
VN1279 USV_000194 417 73 VN277 
VN1279 USV_000194 417 73 VN1280 
VN260 KABEL19487 315 69 VN1249 
VN246 KABEL16485 417 103 VN1279 
VN1302 SLOUCENI686 413 69 VN1303 

 (Imax – maximální zátěžný proud, Iz% - poměrný proud tekoucí 
vedením k proudu Imax) 

9.5 Úbytky napětí 
Stejně jako v kapitole 6.3 bude vyhodnocení úbytků napětí provedeno pomocí napětí v TS 

umístěných na konci jednotlivých kmenových linek. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 9-10. 

Tab. 9-10 Napětí v TS na konci kmenových linek v základním provozním stavu 

Kmenová linka Název TS 22/0,4 kV Sinst 

(kVA)  
Pz 

(kW) 
Qz 

(kVAr)  
U 

(kV)  
KM_MEY9_VN1245 1826 Brno Hlinky 138 630 222,12 45,10 22,66 

KM_MEY9_VN1249 700970 Rastislavovo nám. 400 122,24 24,82 22,88 

KM_MEY9_VN1279 505 Strmá 800 233,25 47,36 22,61 

KM_MEY9_VN1280 647 Brno Purkyňova VUT TS1 1260 185,43 37,65 22,71 

KM_MEY9_VN1339 1126 Brno T26 TEYSCHLOVA 630 185,43 37,65 22,56 

KM_MEY9_VN246 496 Brno DP Komín 6390 1755,82 356,54 22,53 

KM_MEY9_VN247 603 Brno T3 Kamanova 800 172,74 35,08 22,88 

KM_MEY9_VN1273 7117 Jinačovice Závist Kopan 630 143,29 29,10 22,53 

KM_MEY9_VN1296 124 Brno T24 Vránova 630 205,08 41,64 22,86 

KM_MEY9_VN209 186 Brno Maříkova Badger me 630 210,80 42,81 22,83 

KM_MEY9_VN244 297 Brno DP Hudcova 4550 902,20 183,20 22,90 

KM_MEY9_VN366 8324 Česká Ivanovická 630 189,48 38,47 22,83 

KM_HUV9_VN1262 802 Tomkovo náměstí 630 131,82 26,77 22,78 

KM_HUV9_VN1310 822 Brno Francouzská 40 630 297,92 60,49 22,72 

KM_HUV9_VN1374 791 Brno Plavecký stadion 800 342,34 69,52 22,64 

KM_HUV9_VN217 311 Brno Tech. dvůr T11 800 145,31 29,51 22,73 

KM_HUV9_VN218 316 Brno Studená T16 800 201,25 40,86 22,73 
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Kmenová linka Název TS 22/0,4 kV Sinst 

(kVA)  
Pz 

(kW) 
Qz 

(kVAr)  
U 

(kV)  
KM_HUV9_VN1331 8143 Brno Kr.Pole Kociánka 250 97,25 19,75 22,89 

KM_HUV9_VN194 195 Brno Karásek  LACHEMA 11000 120,86 24,54 23,08 

KM_HUV9_VN195 1637 Brno Svatoplukova 63 630 183,59 37,28 22,86 

KM_HUV9_VN307 295 Brno Hudcova ORGREZ 1260 754,53 153,21 22,65 

KM_HUV9_VN317 8288 Chocholky 630 132,49 26,90 22,48 

KM_HUV9_VN345 7164 Lelekovice Záhumení 400 84,69 17,20 22,39 

KM_BNP9_VN1301 722 Brno Botanická Domov ml 630 33,34 6,77 23,07 

KM_BNP9_VN1303 701 Brno Lidická 81 Meta 400 148,93 30,24 22,92 

KM_BNP9_VN1321 814 Merhautova 228 1260 370,88 75,31 22,93 

KM_BNP9_VN1322 689 Janouškova 630 224,21 45,53 22,95 

KM_BNP9_VN1326 698 Brno Sportovní ČML výto 12600 3388,81 688,13 22,69 

KM_BNP9_VN245 1993 Brno Město Brno-Joštova 800 208,89 42,42 22,96 

KM_BNP9_VN1205 1923 Brno Peroutkova 1260 362,21 73,55 22,93 

KM_BNP9_VN1207 1996 Brno Biskupská 1260 322,28 65,44 22,95 

KM_BNP9_VN1208 1922 Brno Starobrněnská 14 1260 370,69 75,27 22,94 

KM_BNP9_VN1209 1983 Brno Husova 14 Galerie 630 144,08 29,26 22,94 

KM_BNP9_VN1210 1986 Brno Husova kryt CO 630 191,04 38,79 22,91 

KM_BNS9_VN260 644 Brno DP Palackého 6020 1523,96 309,45 22,73 

KM_BNS9_VN247 693 Brno Berkova plastika 800 288,39 58,56 22,85 

KM_BNS9_VN277 0531 IBM_B 4800 836,64 169,89 22,73 

KM_BNS9_VN1302 832 Brno kpt. jaroše IPB 1260 382,55 77,68 22,39 

KM_BNS9_VN1303 748 Brno Dřevařská Povodí M 800 260,15 52,82 22,51 
(Sinst – instalovaný výkon v TS, Pz – odebíraný činný výkon, Qz – odebíraný jalový výkon, 

U – napětí na vn straně transformátorů) 

Oproti výsledkům v kapitole 6.3 (rok 2013) se napětí v těchto TS snížilo o desítky až stovky 
voltů, což je způsobeno vyššími úbytky napětí při větším procházejícím proudu. K poklesu napětí 
pod 21 kV však v základním provozním stavu v žádné z TS nedošlo. Dále byl v programu Bizon 
proveden kontrolní výpočet velikosti napětí v TS v náhradním provozním stavu pro kmenové 
linky, kterým přísluší nejvíce zatížená vedení podle Tab. 9-9. Ani v tomto stavu nebylo v žádné 
z TS vypočteno napětí nižší, než je požadováno v náhradním provozním stavu, tedy 20,5 kV.  

Úbytky napětí v síti po instalaci transformace 110/22 kV v BNS9 a navýšení zatížení 
kmenových linek jsou tedy v pořádku jak pro základní tak i pro náhradní provozní stav. 
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10 NÁVRH ÚPRAV V  SÍTI 22 KV   
Z výsledků výpočtu ustáleného chodu sítě po instalaci transformace 110/22 kV v BNS9 

vyplynulo několik problémů. Hlavním problémem je přetrvávající značné zatížení TR MEY9, 
zatížení HUV9 blížící se 50 % a přetížení vedení VN1339 (případně 1245) a VN246 (případně 
VN1279) v náhradním provozním stavu. Řešení problémů bude cílem této kapitoly. Prováděné 
úpravy jsou zakresleny v dispečerském schématu v příloze B. 

10.1 Přetížená vedení v náhradním provozním stavu 
Všechna přetížená vedení jsou napájena z TR MEY9, která je značně zatížena. Tato vedení 

tedy budou odlehčena tak, že část jejich zatížení bude přepnuta na vedení napájená z jiných TR. 

10.1.1 Odlehčení vedení VN1279 
Odlehčení VN1279 bude provedeno přepojením TS Voroněžská na napájení z TR BNS9. Za 

tímto účelem bude vybudováno propojení mezi vedeními VN1325 a VN277 (příslušící kmenové 
lince KM_MEY9_VN1279). Propojení budou tvořit dva kabely. První propojí VN1325 od TS 
Kounicova 81 s VN277 zaústěným do TS Voroněžská. Druhý kabel potom propojí VN1325 od TS 
Veveří PVT s VN277 zaústěným do TS Korejská. Trasa je zakreslena na Obr. 10-1. Parametry 
nového propojujícího vedení jsou v Tab. 10-1. 

 

Obr. 10-1 Propojení vedení VN1325 s VN277 

Dále budou všechny TS připojené na úsecích vedení VN277 mezi TS Voroněžská a TS 
Vychodilova přepojena na napájení z BNS9. To znamená, že VN277 bude v TS Vychodilova 
odpojeno a v TS Voroněžská připojeno. Tímto přepojením zároveň dojde k odlehčení VN246 o 
cca 3,5 MW. Aby nedošlo k vzájemnému propojení BNS9 a MEY9, je ještě vypnout vedení 
VN277 v TS VUT Purkyňova TS1. Poslední napájenou TS z VN1325 tak bude TS Královopolská.  

Vedení VN1279 bude po výše popsaných úpravách a manipulacích odlehčeno o více než 5,5 
MW, které převezme VN1325 a tedy TR BNS9. 
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Tab. 10-1 Parametry propojovacího vedení 

Název vedení vn Typ kabelu Jmenovité napětí 
kabelu (kV) 

Průřez 
(mm2) 

Délka 
propojení (m) 

VN1325 NA2XS(F)2Y 22 240 2x 370 
 

10.1.2 Odlehčení vedení VN1245 
V předchozí kapitole došlo k odlehčení vedení VN1279 a zároveň VN246. Proto bude na 

vedení VN246 přepojeno pět TS původně napájených z kmenové linky KM_MEY9_VN1279 
vedením VN292 s celkovým odběrem téměř 1 MW. Přepojení bude provedeno tak, že v TS DP 
Komín bude vedení VN292 zapnuto a v TS Pastviny bude toto vedení vypnuto. Tím bude docíleno 
mírného snížení zatížení VN1245 v náhradním provozním stavu (při výpadku VN1339) pod 90 %. 
V případě nutnosti při náhradním provozním stavu může být také část odběrů napájených 
z kmenové linky KM_MEY9_VN1245 napájena venkovním vedením VN1273, stejně jako odběry 
napájené z kmenové linky KM_MEY9_VN1339 mohou být napájeny venkovním vedením VN69. 
Těmito manipulacemi by došlo k provozu smíšené sítě, byla by však alespoň zajištěna dodávka 
elektrické energie. 

10.1.3 Výsledky 
Provedenými úpravami jež jsou popsány v kapitolách 10.1.1 a 10.1.2 bylo docíleno poklesu 

zatížení nejvíce zatížených úseků vedení, které v náhradním provozním stavu překračovalo 90 %. 
Výsledky jsou shrnuty v Tab. 10-2. 

Tab. 10-2 Přetížené úseky vedení před a po úpravách 

Stav Název vedení Nejvíce zatížený 
úsek vedení I max (A) I z% (%) Vypnuté vedení 

původní VN246 KABEL16485 417 103 VN1279 
po úpravách VN246 KABEL16485 417 73 VN1279 
původní VN1339 USV_000009 417 92 VN1245 
po úpravách VN1339 USV_000009 417 86 VN1245 

 (Imax – maximální zátěžný proud, Iz% - poměrný proud tekoucí vedením k proudu Imax) 

10.2 Zatížení transformoven 110/22 kV 
Celkové zatížení TR HUV9 dosahuje téměř 49 %. V případě potřeby je možno některá vedení 

(případně celé kmenové linky) napájená z HUV9 napájet z méně zatížené TR BNP9 nebo TR 
BNT9. Protože BNT9 byla po odpojení spínací stanice BNS9 odlehčena o více než 10 MW, bude 
disponovat poměrně značnou rezervou výkonu.  

Úpravami popsanými v kapitole 10.1.1 dojde také  k odlehčení TR MEY9 o více než 9 MW, 
když tento výkon přebere BNS9. V MEY9 je hlavně značně zatížen transformátor pracující na 
přípojnici MEY9_A z níž jsou napájena všechna kabelová vedení. Další provozní manipulace by 
tedy měly vést k ještě většímu odlehčení MEY9. Při dalším přepínání vedení bude využito TR 
BNP9, jejíž celkové zatížení je pouze 39 %.  
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10.2.1 Změna napájení KM_BNS9_VN1302 
Kmenová linka KM_BNS9_VN1302, která je tvořena pouze jedním kabelem VN1302, je 

vedena z BNS9 až k BNP9. Napájena je z BNS9 a proto bude přepojena na napájení z BNP9 a 
v BNS9 vypnuta. Tím dojde k odlehčení BNS9 o necelých 7 MW. 

10.2.2 Změna napájení KM_MEY9_VN1249 a KM_MEY9_VN247 
Na nyní odlehčenou TR BNS9 budou v dalším kroku přepojeny celé kmenové linky 

KM_MEY9_VN1249 a KM_MEY9_VN247. VN1249 a VN247 budou v TR MEY9 vypnuty a 
všechny TS umístění na kmenové lince KM_MEY9_VN1249 budou napájeny vedením VN1329 
zaústěným do TS 601. TS původně napájené z  KM_MEY9_VN247 bude nyní napájet vedení 
VN247. Při přepojení této části Králova Pole na TR BNS9 dojde k dalšímu odlehčení MEY9 asi o 
4,5 MW.  

10.2.3 Výsledky 
Všechny prováděné změny se projeví na změně zatížení jednotlivých TR 110/22 kV, 

výsledky jsou uvedeny v Tab. 10-3. Oproti stavu po instalaci transformace (Tab. 9-6) výrazně 
pokleslo zatížení TR MEY9, které bylo úpravami v síti a změnou konfigurace převedeno na TR 
BNS9 a BNP9. I přes provedené úpravy nebylo docíleno snížení celkového zatížení u uvedených 
TR v dané oblasti pod 50 %.  

 

Tab. 10-3 Zatížení TR po provedených úpravách 

TR Přípojnice Sn (MVA)  Pz (MW) Q z (MVAr)  Sz (MVA)  Sz% (%) 

Medlánky 
MEY9_A 40 24,84 5,048 25,35 63,38 

MEY9_B 40 16,83 3,417 17,17 42,92 

MEY9_A+B 80 41,67 8,465 42,52 53,15 

Husovice 
HUV9_A 40 20,72 4,208 21,15 52,87 
HUV9_B 40 17,58 3,569 17,94 44,84 
HUV9_A+B 80 38,30 7,777 39,08 48,85 

Příkop 
BNP9_A 40 20,76 4,215 21,18 52,95 
BNP9_B 40 16,63 3,377 16,97 42,43 
BNP9_A+B 80 37,39 7,59 38,15 47,69 

Brno-sever 
BNP9_A 40 29,73 6,038 30,34 75,85 

BNP9_B 40 10,28 2,089 10,49 26,23 

BNP9_A+B 80 40,01 8,127 40,83 51,04 
 (Sn - jmenovitý výkon transformátoru, Pz – odebíraný činný výkon, Qz – odebíraný 

jalový výkon, Sz – odebíraný zdánlivý výkon, Sz% – poměrný odebíraný zdánlivý výkon 
vztažený k jmenovitému výkonu transformátoru) 
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11 ZÁVĚR 
Úvodní teoretická část práce měla posloužit k uvedení čtenáře do problematiky distribučních 

sítí, jak z hlediska rozdělení a uspořádání, tak i provozu, údržby a úprav běžně prováděných 
v těchto sítích. Teoreticky je popsán výpočet ustáleného chodu elektrických sítí pomocí dvou 
nejvíce používaných metod, jimiž jsou metoda Gauss-Seidlova a metoda Newtonova iterační. 
Právě modifikovaná Newtonova metoda je využívána při výpočtech sítí programem PAS DAISY 
Off-Line Bizon V4, který byl používán k výpočtům při řešení DP. Pomocí interních materiálů 
firmy E.ON byla sepsána kapitola zabývající se zásadami dodržovanými při rozvoji a výstavbě 
sítí vn 22 kV. 

Praktická část práce se zabývá distribuční sítí 22 kV v zadané oblasti Brna. Jedná se o oblast, 
ve které v současné době pracuje spínací stanice Brno-sever. Oblast je napájené převážně 
z následujících TR 110/22 kV: Medlánky, Husovice, Brno-Příkop a Brno-Teplárna. Uvedená 
oblast je zobrazena na mapách v přílohách C a D. Výsledkem výpočtu ustáleného chodu za 
současného stavu (rok 2013) bylo potvrzení známého problému, že transformovny Medlánky a 
Husovice jsou zatíženy na více než 50 %. 

Podle známých hodnot zatížení z předchozích let byl určen předpokládaný vývoj zatížení do 
budoucnosti. Pro extrapolaci tohoto vývoje byla vybrána kvadratická funkce, která nejlépe 
proložila známé hodnoty zatížení z předchozích let. Pomocí zmíněné funkce byl určen nárůst 
zatížení v roce 2015, který je předpokládaným rokem instalace transformace 110/22 kV ve spínací 
stanici Brno-sever. Další částí DP byla simulace stavu po instalaci transformace. Vznikem další 
TR bylo docíleno snížení zatížení TR Brno Teplárna a TR Husovice. Vlivem nárůstu zatížení 
během let 2013 a 2015 nebylo odlehčení zmíněných TR tak značné. Odlehčením TR Brno 
Teplárna se DP dále nezabývá, protože na této TR je daná oblast minimálně závislá. Vzniklá 
rezerva výkonu v této TR může v následujících letech například pokrýt zatížení v centru města.  

 

Obr. 11-1 Předpokládaný vývoj celkového zatížení transformoven v budoucích letech 
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Dalším problémem, který se vyskytnul v dané oblasti, bylo přetížení dvou vedení 
v náhradním provozním stavu. Řešení tohoto problému a odlehčení přetížené TR Medlánky pak 
bylo provedeno v poslední kapitole, kde bylo využito nově vybudované TR Brno-sever a málo 
zatížené TR Brno Příkop. Výsledkem provedených úprav v síti bylo snížení zatížení uvedených 
vedení a rovněž značné odlehčení TR Medlánky. I přes tyto úpravy nebylo dosaženo zatížení TR 
Medlánky pod 50 %. Také zatížení nové TR Brno-sever bude již v době realizace stavby vyšší než 
50 %. TR Husovice a Brno Příkop zůstanou těsně pod zmíněnou padesátiprocentní hranicí 
zatížení. Všechny uvedené výsledky však vycházejí z vypočteného předpokládaného vývoje 
zatížení, který se v následujících letech nemusí potvrdit.  

Podle vypočteného předpokládaného vývoje celkové zatížení v dané oblasti roste, avšak 
meziroční nárůst se postupem času snižuje. Předpokládané zatížení TR v několika dalších letech 
je zobrazena v grafu na Obr. 11-1. Z něj je dobře patrné, že zatížení všech transformoven 
překročí padesátiprocentní hranici zatížení již v roce 2016. Řešením této situace by byla instalace 
dalšího transformátoru 110/22 kV v některé z transformoven.  

Úbytky napětí v dané síti byly velmi malé. To platí obecně pro městské kabelové sítě, 
v nichž je na většině vedení použito průřezu 240 mm2 a kabelové trasy jsou v řádech stovek metrů 
až několika kilometrů. 

Praktická část DP představovala kromě práce ve výpočetním programu Bizon také používání 
programu NetViewer za účelem zjišťování dat o vedeních, jejich trasách a také informace o 
nových TS. K trasování vedení bylo dále také využíváno GeoPortálu firmy E.ON. 

V celé DP jsou vedení značena ve stylu VN**** (např. VN1325), což je převzato 
z programu Bizon. V dispečerském schématu, které je využito v přílohách A, B a E, je značení 
vedení ve stylu V**** (např. V1325). I přes tuto odlišnost se jedná o shodná vedení. Přílohy A, 
B, C a D jsou svázány přímo v DP a nahrány na přiloženém CD. Příloha E je pak pouze na CD, 
z důvodu velkých rozměrů dispečerského schématu.  
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