
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY 

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING 

 

 

 

 

 

 

DIMENZOVÁNÍ KOTEVNÍCH ÚSEKŮ 

VENKOVNÍCH VEDENÍ VN 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER‘S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE BC. PAVEL KŘEPELA 
AUTHOR 

 

 

 

BRNO 2014  

 

 



VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií

Ústav elektroenergetiky

Diplomová práce
magisterský navazující studijní obor

Elektroenergetika

Student: Bc. Pavel Křepela ID: 128128
Ročník: 2 Akademický rok: 2013/2014

NÁZEV TÉMATU:

Dimenzování kotevních úseků venkovních vedení vn

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Současně používané postupy a standardy pro dimenzování kotevních úseků vedení vn.
2. Vliv mechanických vlastností jednotlivých podpěrných bodů na zatížení vodičů v kotevních úsecích.
3. Návrh zdokonalené metodiky pro dimenzování kotevního úseku vedení vn.
4. Aplikace navržené metodiky na konkrétní projekt venkovního vedení vn.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

podle pokynů vedoucího práce

Termín zadání: 10.2.2014 Termín odevzdání: 23.5.2014

Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.
Konzultanti diplomové práce:

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
Předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:

Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí
zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků
porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních
důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.



KŘEPELA, P. Dimenzování kotevních úseků venkovních vedení vn. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014. 57 s. Vedoucí 

diplomové práce doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako autor uvedené diplomové (bakalářské) práce dále prohlašuji, že v souvislosti 

s vytvořením této diplomové (bakalářské) práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, 

zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem 

si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona 

č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části 

druhé, hlavy VI. Díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.    

Zároveň bych na tomto místě chtěl poděkovat za pomoc při zpracování vedoucí práce 

doc. Ing. Jaroslavě Orságové, Ph.D, zaměstnancům firmy PROSIG s.r.o. za poskytnutí cenných 

praktických zkušeností. Své přítelkyni a rodině za velkou psychickou podporu v době studií. 

 

         ……………………………  

  



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 

 

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Ústav elektroenergetiky 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomová práce 

Dimenzování kotevních úseků 

venkovních vedení vn 

Bc. Pavel Křepela 

 

 

 

 

vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. 

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2014 

 

 

Brno 



  BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

   

   Faculty of Electrical Engineering and Communication 

   Department of Electrical Power Engineering 

 

 

 

 

 

 

Master’s Thesis 

Dimensioning of Anchor Sections of 

MV Overhead Lines 

by 

Bc. Pavel Křepela 

 

 

 

Supervisor: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. 

Brno University of Technology, 2014 

 

Brno 

 



 Abstrakt 1 

ABSTRAKT 

K distribuci elektrické energie v hladině vysokého napětí se v převážně většině využívá 

v České republice nadzemních vedení. Tato diplomová práce se věnuje teoretickým a praktickým 

poznatkům s projekcí a výstavbou těchto vedení. Zejména mechanickým vlastnostem 

nadzemních vedení a řešením jejich výpočtem dle platných norem. Hlavním úkolem je seznámit 

případné projektanty v této oblasti s touto problematikou, která je v poslední době často 

opomíjena. Důležitým přínosem je praktický výpočet skutečného nadzemního vedení 22kV. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  nadzemní vedení, vysoké napětí, kotevní úsek 

 

  



 Abstract 2 

ABSTRACT 

Overhead lines are using in the vast majority for distribution of electricity in medium voltage 

level in the Czech republic. This Master’s Thesis deals with theoretical and practical knowledges 

to design and construction of these lines. Particularly, the mechanical properties of overheads 

lines and solving their calculation in accordance with applicable standards. The main task is to 

acquaint potentional designers in this sphere with this issue, which is recently ignored. An 

important benefit is the practical calculation of the actual overhead 22kV. 

 

 

KEY WORDS:  overhead lines; medium voltage; anchor section 
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 Seznam symbolů a zkratek 7 

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
a – rozpětí (m) 

ai – ideální rozpětí (m) 

Apol – účinná plocha dříku sloupu nebo stožáru (m
2
) 

as – střední rozpětí (m) 

b – délka spojnice mezi závěsy (m) 

bemp - minimální vzdálenost dvou vodičů v polovině rozpětí (m) 

c – parametr řetězovky (m) 

Cc – součinitel aerodynamického odporu vodiče (-) 

cemp – konstanta pro kontrolu vnitřních vzdáleností (-) 

Cpol – aerodynamický součinitel odporu konstrukce podpěrného bodu (-) 

Cpol – součinitel aerodynamického odporu sloupu (stožáru) (-) 

d – průměr (m) 

d1 – průměr sloupu v místě vetknutí (m) 

Del – nejkratší vzdušná vzdálenost pro zamezení přeskoku mezi vodiči a potenciálem země 

(m) 

dI – průměr neomrzlého vodiče (m) 

dI – průměr vodiče s námrazou (m) 

Dpp – nejkratší vzdušná vzdálenost pro zamezení přeskoku mezi fázovými vodiči při 

přepětích (m) 

E – modul pružnosti (MPa) 

f – průhyb souměrného závěsu dle montážních tabulek (m) 

F1 – vodorovná síla ve směru vedení (N) 

F2 – vodorovná síla kolmo na vedení (N) 

F3 – svislá síla (N) 

FH – vodorovná síla lana (N) 

fm – maximální průhyb souměrné řetězovky (m) 

fmax – maximální průhyb při výpočtech bezpečných vzdáleností (m) 

fmi – maximální průhyb ideálního rozpětí (m) 

Fn – jmenovitá pevnost vodiče (kN) 

Fp - dovolená pevnost vodiče při mezním stavu použitelnosti (kN) 

fp – přepočítaný průhyb nesouměrného závěsu (m) 

Fú - dovolená pevnost vodiče při mezním stavu únosnosti (kN) 

fx – průhyb souměrné řetězovky ve vzdálenosti x od dolu řetězovky (m) 



 Seznam symbolů a zkratek 8 

fxi – průhyb nesouměrné řetězovky ve vzdálenosti x od dolu řetězovky (m) 

g1 – tíha vodiče o délce 1m (N.m
-1

) 

Gc – součinitel rozpětí (-) 

Gc – součinitel rozpětí (-) 

Gpol – dynamický součinitel (-) 

Gpol – dynamický součinitel (-) 

Gq – poryvový součinitel (-) 

Gq – poryvový součinitel (-) 

h – převýšení závěsných bodů (m) 

h – výška čepu sloupu nad zemí (m) 

h1 – výška upevnění vodiče nad zemí (m) 

Id – návrhové zatížení námrazou (N.m
-1

) 

IK – charakteristické zatížení námrazou (N.m
-1

) 

IR – referenční zatížení námrazou (N.m
-1

) 

J – moment setrvačnosti (m
4
) 

kemp -  součinitel závislý na tíze vodiče a vzájemné poloze dvou vodičů (-) 

Kh – součinitel nadmořské výšky 

l0A – délka řetězovky od závěsného bodu A k dolu (m) 

l0B – délka řetězovky od závěsného bodu B k dolu řetězovky (m) 

lAB – délka nesouměrné řetězovky (m) 

Lins - svislá délka nosného izolátorového závěsu (m) 

ls – délka souměrné řetězovky (m) 

qh – dynamický tlak při zatížení větrem (Pa) 

qh – dynamický tlak větru při zatížení větrem (Pa) 

qhI – dynamický tlak při kombinovaném zatížení větrem a námrazou 

qhI – dynamický tlak větru při zatížení námrazou (Pa) 

Qwpol – síla působící na konstrukci podpěrného bodu při zatížení větrem (N) 

QwpolI – síla působící na konstrukci podpěrného bodu při komb. z. větrem a námrazou (N) 

S – celkový průřez lana (mm
-2

) 

x – vodorovná vzdálenost mezi vodiči (m) 

xA – x souřadnice bodu A 

xB – x souřadnice bodu B 

y – svislá vzdálenost mezi vodiči (m) 

yA – y souřadnice bodu A 
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yB – y souřadnice bodu B 

yV – vychýlení sloupu v čepu (m) 

z – zatížení 1m lana (N.m
-1

) 

α – součinitel tepelné roztažnosti (1.K
-1

) 

β - úhel mezi směrem větru a podélnou osou vodiče (°) 

γ – měrná váha lana (N.m
-1

.mm
-2

) 

γI – koeficient úrovně spolehlivosti 

δ – úhel svírající rovina s přímkou (°) 

ϑ0 – teplota v počátečním stavu (°C) 

ϑ1 – teplota v novém stavu (°C) 

σ – celkové namáhání v závěsném bodě (Pa) 

σH – horizontální namáhání v závěsném bodě (Pa) 

σH0 – vodorovné namáhání vodiče v počátečním stavu (Pa) 

σH1 – vodorovné namáhání vodiče v novém stavu (Pa) 

σn – jmenovité namáhání vodiče (MPa) 

σp - dovolené namáhání vodiče při mezním stavu použitelnosti (MPa) 

σú - dovolené namáhání vodiče při mezním stavu únosnosti (MPa) 

σV – vertikální namáhání v závěsném bodě (Pa) 

φ – topografický sklon (°) 

ψW – součinitel kombinace (-) 
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1 ÚVOD 
Tato práce se zabývá výpočty a dimenzováním nadzemních vedení VN. Hlavním smyslem 

práce je shrnout standardní používané postupy při výpočtech těchto vedení. Dále upozornit na 

případné problémy a navrhnout možné řešení podložené praktickými výpočty ze skutečného 

obnovovaného nadzemního vedení 22kV. V teoretické části tato práce nadále upozorňuje na 

možné působící mechanické vlivy, které se mohou při obnovách nebo výstavbách nových 

nadzemních vedení VN uplatnit. Tím nejdůležitějším cílem je ovšem zlepšit kvalitu výpočtů při 

řešení kotevních úseků jako celku ve stádiu projekce, oproti stávajícím řešením z praxe. 

Hlavním podnětem k  věnování se konkrétnímu tématu diplomové práce byly praktické 

problémy s projekcí a následnou montáží obnovovaného vedení. 
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2 HISTORIE A BUDOUCNOST NADZEMNÍCH VEDENÍ VN 
Již více jak jedno století se k distribuci elektrické energie využívá vedení na podpěrných 

bodech. I přes stáří této koncepce a nedostatky stále nachází v této době své uplatnění a to i 

v napěťové hladině VN. Hlavní výhodou je určitě viditelné zjištění a snadné dohledání poruchy 

ve vedení. Jako další můžeme jmenovat mnohaleté zkušenosti s těmito aplikacemi, které 

napomáhají jak ke spolehlivému provozu, tak i k přesnějším modelovým simulacím. 

Samozřejmostí je, zejména v dnešní době, i přijatelná finanční náročnost. [1] 

Jedním z možných řešení náhrady nadzemních vedení je aplikace bezvýkopových 

technologií pokládky kabelů. Tato možnost je již desítky let v provozu, ovšem do popředí v rámci 

pokládky kabelů VN v České republice se dostává až nyní. Hlavní výhodou bezvýkopové 

technologie je rychlost pokládky, která ovšem závisí na hustotě stávajících inženýrských sítí a 

podloží. Další předností je ekonomická úspora oproti klasické výkopové technologii a tím se 

dostává srovnatelněji na úroveň výstavby nadzemních vedení. Tato úspora je ovšem velmi závislá 

na délce pokládaného kabelu, hustotě křížení stávajících podzemních inženýrských sítí, terénních 

podmínkách a není tedy vždy výhodná. 

Dá se předpokládat, že u nových vedení VN, s délkou větší jak 1km, dojde k omezení 

výstavby nových nadzemních vedení a bude preferována bezvýkopová pokládka kabelu. V rámci 

obnov stávajících nadzemních vedení má tato metoda nevýhodu v podobě nutného schvalovacího 

procesu v podobě územního řízení z důvodu změny trasy. A tedy problém s dlouhým 

projednáváním s vlastníky parcel s nejistým výsledkem. Projekce nadzemních vedení VN má 

tedy svoji nezastupitelnou roli jak v současnosti, tak i v budoucnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-1 Bezvýkopová pokládka kabelu AXAL-TT PRO, Brno-Soběšice 
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3 DIMENZOVÁNÍ KOTEVNÍCH ÚSEKŮ 
Při projektování kotevních úseků je třeba kontrolovat několik důležitých parametrů, jako 

jsou: 

- bezpečné vzdálenosti 

- maximální dovolená namáhání 

- ochrana proti vibracím 

- silová působení na podpěrné body 

3.1 Bezpečné vzdálenosti 

Návrh řešení kotevního úseku musí v každém případě splňovat požadavky na bezpečné 

vzdálenosti dle normy PNE 33 3301 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 

kV včetně (2. vydání). Tato norma specifikuje: 

- nejkratší vzdálenosti mezi vodiči v rozpětí 

- nejkratší vzdálenosti na podpěrných bodech 

- nejkratší vzdálenosti od země 

- nejkratší vzdálenosti od porostů 

- nejkratší vzdálenosti od budov 

- nejkratší vzdálenosti od křižovaných pozemních komunikací, drah 

- nejkratší vzdálenosti od sdělovacích vedení a ostatních silových vedení 

- nejkratší vzdálenosti od vodních ploch, rekreačních ploch a ostatních ploch a objektů 

3.1.1 Nejkratší vzdálenosti mezi vodiči v rozpětí 

V rozpětí musí být dodržena bezpečná vzdálenost mezi fázovými vodiči bemp, která se určí 

pomocí vztahu [2] 

            √                         ( 1 )  

součinitel kemp respektující zatížení a vzájemnou polohu dvou vodičů se určí [2] 

 
          

  
 

  

   
 [        (  

 

  
)                 ] 

( 2 )  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3-1 Úhel svírající vodiče mezi sebou [2] 

V běžně používaných sítích VN se nepředpokládá s vychýlením závěsných bodů ve směru 

kolmém k ose vedení, a proto je možné za svislou délku nosného izolátorového závěsu Lins 
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dosadit hodnotu 0. Konstanta pro kontrolu vnitřních vzdáleností cemp nabývá pouze hodnoty 0,6. 

Nejkratší vzdušná vzdálenost pro zamezení přeskoku mezi fázovými vodiči při přepětích Dpp se 

určí z tabulky 3-1. 

Tab. 3-1 Nejkratší vzdušná vzdálenost pro zamezení přeskoku mezi fázovými vodiči při přepětích 

[2] 

Nejvyšší napětí sítě 

(kV) 

Dpp (m) 

mezi fázovými vodiči jednoho 

systému vedení 

Dpp (m) 

k fázovým vodičům jiných 

systémů 

25 0,26 0,7 

38,5 0,45 0,7 

Tato tabulka se vztahuje pro holá nadzemní vedení do nadmořské výšky 1000 m. V případě 

umístění vedení ve vyšších polohách se hodnota zvýší o 1% na každých započatých 100 m [2]. 

Při kontrole se v praxi provádí vyjádření maximálního průhybu fmax ze vztahu (1) a následně 

se porovnává tato hodnota s vypočítanými hodnotami průhybů dle konkrétního projektu. Možné 

řešení poskytují podklady pro projektování sítí vn od výrobce vrcholových konzolí. 

3.1.2 Nejkratší vzdálenosti na podpěrných bodech 

Jedná se o tabulkové hodnoty. Viz norma PNE 33 3301, 2. vydání, tabulka 6.4. 

3.1.3 Nejkratší vzdálenosti od země 

Jedná se o tabulkové hodnoty. Viz norma PNE 33 3301, 2. vydání, tabulka 6.5. 

3.1.4 Nejkratší vzdálenosti od porostů 

Jedná se o tabulkové hodnoty. Viz norma PNE 33 3301, 2. vydání, tabulka 6.6 

3.1.5 Nejkratší vzdálenosti od budov 

Jedná se o tabulkové hodnoty. Viz norma PNE 33 3301, 2. vydání, tabulka 6.7. 

3.1.6 Nejkratší vzdálenosti od pozemních komunikací 

Pro nejkratší vzdálenosti od křižovaných pozemních komunikací jsou uvedeny hodnoty 

tabulkově. Viz norma PNE 33 3301, 2. vydání, tabulka 6.8. Ostatní vzdálenosti od pozemních 

komunikací uvádí výše zmíněná norma v článku 6.3.7. 

3.1.7 Nejkratší vzdálenosti od drah 

Jedná se o tabulkové hodnoty podle druhu křižené dráhy. Viz norma PNE 33 3301, 2. 

vydání, tabulky 6.9, 6.10, 6.11 a 6.12. 

3.1.8 Nejkratší vzdálenosti nad vodní hladinou 

Jedná se o tabulkové hodnoty. Viz norma PNE 33 3301, 2. vydání, tabulka 6.13. 
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3.1.9 Nejkratší vzdálenosti od sdělovacích vedení a ostatních silových vedení 

s napětím do 45kV 

Jedná se o tabulkové hodnoty jak pro souběhy, tak i křížení těchto vedení. Viz norma PNE 

33 3301, 2. vydání, tabulka 6.14. 

3.1.10 Nejkratší vzdálenosti od venkovních vedení s napětím nad 45kV 

Jedná se o tabulkové hodnoty jak pro souběhy, tak i křížení těchto vedení. Viz norma ČSN 

EN 50341-3-19,  tabulka 5.4.5.4/CZ.1 - Minimální nejkratší vzdálenosti od ostatních venkovních 

elektrických vedení a venkovních telekomunikačních vedení. 

3.1.11 Nejkratší vzdálenosti od rekreačních ploch 

Jedná se o tabulkové hodnoty pro jejich křížení, či vedení trasy v jejich blízkosti. Viz norma 

PNE 33 3301, 2. vydání, tabulka 6.15. 

3.1.12 Nejkratší vzdálenosti od ostatních ploch a objektů 

Jedná se zejména tabulkové hodnoty pro křížení potrubí. Viz norma PNE 33 3301, 2. vydání, 

tabulka 6.16. A dále o vzdálenosti od plotů, vinic a chmelnic (článek 6.3.12.2), Skladiště, 

překladiště, tovární a zemědělská nádvoří (článek 6.3.12.3), Sklady hořlavých látek a prostory s 

nebezpečím požáru nebo výbuchu (článek 6.3.12.4) a hřbitovy. 

3.2 Maximální dovolená namáhání 

V jakékoliv části kotevního úseku nesmí být překročena stanovená povolená namáhání vodičů. 

Tyto hodnoty jsou zakotveny v normě PNE 33 3301 2.vydání a nabývají procentních hodnot 

z jmenovité pevnosti vodiče. 

Tab. 3-2 Maximální hodnoty tahů vztažené k jmenovité pevnosti pro mezní stavy [2] 

Druh vodiče Mezní stav Maximální tah (%) 

na bázi hliníku 
únosnosti 65 

použitelnosti 55 

na bázi oceli 
únosnosti 68 

použitelnosti 58 

na bázi mědi 
únosnosti 65 

použitelnosti 55 

Tab. 3-3 Hodnoty pevností a namáhání běžně používaných vodičů 

Typ lana 
Fn 

(kN) 

σn 

(MPa) 

Fp 

(kN) 

σp 

(MPa) 

Fú 

(kN) 

σú 

(MPa) 

42-AL1/7-ST1A 15,27 308,48 8,4 169,67 9,93 200,52 

66-AL1/11-ST1A 23,21 301,63 12,77 165,9 15,09 196,06 

110-AL1/22-ST1A 45,59 344,06 25,07 189,23 29,63 223,64 
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Pro běžně používaná ocelohliníková lana dle PNE 34 7509/Z1 byla stanovena jmenovitá 

pevnost. Na základě těchto hodnot a normativnímu požadavku je nutné při návrhu kotevních 

úseků nadzemních vedení VN respektovat a kontrolovat hodnoty dovolených namáhání ve vodiči 

dle tab. 3-7. 

3.3 Ochrana proti vibracím 

Vlivem větrného proudění vznikají za vodičem vzdušné víry, které způsobují vibrace. Tyto 

vibrace jsou nebezpečné pro vodiče složené z jednotlivých drátů. Tímto nežádoucím účinkem 

může dojít k únavě materiálu a poškození jednotlivých lan. Zvláštní pozornost je třeba dbát u 

dlouhých rozpětí, u tras vedení s kolmým účinkem západního větru a nebo třeba s častým 

výskytem námrazy. Zvláštní pozornost je pak třeba dbát u vodičů pokrytých izolací, jako jsou 

např. jednoduchá izolovaná vedení (CCX). Jejich hladký povrch má nižší samotlumící efekt a tím 

je riziko opodstatněnější. 

Nejčastějším řešením u nadzemních vedení VN je osazení vodičů spirálovými tlumiči vibrací 

z vysokohustotního PVC. Tlumení vibrací probíhá nárazem vodiče do širší části spirály, která se 

montuje do rozpětí. 

 

Obr. 3-2 Spirálový tlumič vibrací ENSTO [3] 

Hlavní výhodou je možnost dodatečné montáže na již postavené nadzemní vedení, snadná 

montáž a svým umístěním nezvyšuje zatížení vodiče. Z pohledu projekce není nutnost složitých 

výpočtů pro návrh optimálního řešení pro zamezení tvorby vibrací. 

 

Obr. 3-3 Použití spirálových tlumičů vibrací ENSTO [3] 



  3 Dimenzování kotevních úseků 16 

3.4 Silová působení na části podpěrných bodů 

Z hlediska projekce je důležité navrhnout vhodné podpěrné body, aby bezpečně přenesly 

veškerá silová působení, která mohou vzniknout vlivem různých zatížení nadzemního vedení. 

3.4.1 Silové účinky působící na konzoli 

Návrh konzoly je volen z vypočítaných hodnot sil působících v přilehlých rozpětích. Určení 

celkového zatížení je dáno vodorovnými a svislými silami. 

Vodorovná síla F1 pro jeden omrzlý nebo neomrzlý vodič v rozpětí se určí jako 

    
     

 
                         ( 3 )  

Celková vodorovná síla ve směru vedení je rozdíl těchto sil z přilehlých rozpětí. Výjimkou je 

ovšem konzole B0 pro příhradové stožáry, kde se musí počítat s celou hodnotou. 

Velikost síly F2 vyvolané účinkem větru na jeden neomrzlý vodič v rozpětí se určí jako [2] 

                                                ( 4 )  

a pro jeden vodič s námrazou [2] 

                                                  ( 5 )  

kde hodnoty qh, qhI, dI a konstanty Gq, Gc a Cc se určí dle PNE 33 3301, 2. vydání. Celková 

vodorovná síla kolmo na vedení je rovna součtu polovin vypočítaných sil z přilehlých rozpětí. 

Tato síla se zkoumá zvlášť pro neomrzlý vodič při uvažování zatížení větrem nebo pro vodič 

s námrazou při kombinovaném zatížení větrem a námrazou. 

Svislá síla F3 pro jeden neomrzlý vodič v rozpětí se určí jako 

                       ( 6 )  

a pro jeden vodič s námrazou 

                                       ( 7 )  

Celková svislá síla je rovna, pro vedení do maximálního sklonu svahu 30°, součtem polovin 

vypočítaných sil z přilehlých rozpětí. Tato síla se zkoumá zvlášť pro neomrzlý vodič při 

uvažování zatížení větrem anebo pro omrzlý vodič při zatížení námrazou. 

 

Obr. 3-4 Silové účinky působící na konzoli [4] 

Na základě těchto výsledných sil se posoudí vhodná volba konzoly, která přenese 

požadované silové zatížení. 
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Tyto účinky platí bez omezení pro konzoly umístěné v přímé trase. V případě rohových 

podpěrných bodů je třeba uvažovat směry působících sil s ohledem na lom trasy vedení 

respektive natočení konzoly. 

3.4.2 Silové účinky působící na sloup nebo stožár 

Vhodnou volbu konstrukce podpěrného bodu určujeme s ohledem na délku a maximální 

vrcholovou sílu. Délku konstrukce volíme s ohledem na dodržení bezpečných vzdáleností a 

maximální vrcholovou sílu s ohledem na vypočítané silové zatížení od vedení a konstrukce 

podpěrného bodu. 

Zatížení od vedení bylo uvedeno již výše při dimenzování konzoly. Je ovšem nutno provést 

přepočet těchto sil do vrcholu sloupu nebo stožáru pomocí momentových rovnic, pokud síly 

nepůsobí ve stejné výškové úrovni. 

Silové zatížení od konstrukce podpěrného bodu pro zatížení větrem určíme jako [2] 

                                                ( 8 )  

při kombinovaném zatížení větrem a námrazou 

                                                  ( 9 )  

Zvětšení plochy Apol vlivem námrazy se přitom neuvažuje. 

Tato vypočítaná síla je uvažována v polovině nadzemní části konstrukce podpěrného bodu. 

Tuto sílu je tedy opět nutno přepočíst do vrcholu sloupu nebo stožáru přes momentové rovnice. 

Součtem sil od vedení a konstrukce podpěrného bodu získáme celkovou hodnotu vrcholové 

síly, která musí být menší, než maximální vrcholová síla udávaná výrobcem sloupů nebo stožárů. 
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4 MECHANIKA ZAVĚŠENÉHO VODIČE 

4.1 Výpočty pomocí řetězovky 

Při výpočtech bude odkazováno na vztahy, které se týkají výpočtů hodnot pomocí nepružné 

řetězovky. Smyslem této práce není odvozování rovnic, a proto budou uváděny pouze konečné 

vztahy důležité pro další výpočty. Odvození lze najít v několika publikacích uvedených 

v kapitole použitá literatura. 

4.1.1 Souměrná řetězovka 

Souměrná řetězovka nastává, když je zavěšený vodič upevněn ke konstrukci podpěrného 

bodu ve stejné nadmořské výšce. Jedná se o speciální případ, který se v praxi příliš nevyskytuje, 

ale lze jej použít při výpočtech s malým převýšením, pokud nepotřebujeme znát zcela přesné 

hodnoty průhybu zavěšeného lana při kontrole bezpečných vzdáleností od země. 

 

Obr. 4-1 Souměrná řetězovka [5] 

Každá řetězovka má tzv. parametr c, který udává délku vodiče, který i s uvažovaným 

zatížením má váhu rovnou tahu v dolu vodiče. Vypočítá se [6] 

    
  

   
                          ( 10 )  

maximální průhyb fm tj. v polovině rozpětí se získá dosazením do vztahu [6] 

             
 

  
          

( 11 )  

průhyb v libovolné vzdálenosti x od maximálního průhybu [6] 

       (     
 

  
     

 

 
)       ( 12 )  
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délka řetězovky ls [6] 

              
 

  
       ( 13 )  

4.1.2 Nesouměrná řetězovka 

V naprosté většině případů není upevnění lan k podpěrným bodům ve stejné nadmořské 

výšce. Tato skutečnost je způsobena zejména reliéfem terénu trasy nadzemního vedení či 

použitím různých systémů konzol. 

 

Obr. 4-2 Nesouměrná řetězovka [5] 

Výpočet se řeší převedením na souměrnou řetězovku, která má rozpětí ai 

                ( 14 )  

kde x souřadnice závěsných bodů [6] 

 
    

 

 
            

 

  
       

( 15 )  

                ( 16 )  

a y souřadnice závěsných bodů [6] 

             
  

 
       ( 17 )  

             
  

 
       

( 18 )  

maximální průhyb ideálního rozpětí ai se určí pomocí výrazu [6] 

                 ( 19 )  

b 
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průhyb v libovolné vzdálenosti x od maximálního průhybu ideálního rozpětí [6] 

             
 

 
       

( 20 )  

délka nesouměrné řetězovky se vypočítá [6] 

              
  

 
         

  

 
       

( 21 )  

popřípadě platí rozšířená Pythagorova věta [7] 

    
     

           ( 22 )  

Vlivem převýšení dochází v závěsných bodech k rozdílným hodnotám vertikálního namáhání 

σV. Tuto skutečnost je třeba uvažovat při výpočtu celkového namáhání v závěsném bodě, které se 

určuje ke kontrole maximální pevnosti izolátoru. [6] 

                                       ( 23 )  

                                       ( 24 )  

kde l0A a l0B jsou délky řetězovky od závěsných bodů k maximálnímu průhybu ideálního 

rozpětí a určí se jako [6] 

              
  

 
       

( 25 )  

              
  

 
       

( 26 )  

kontrolované celkové namáhání v závěsném bodě se určí 

 
   √  

    
          

( 27 )  

4.2 Stavová rovnice 

Při výpočtech průhybů se do teď vycházelo z hodnot vodorovných namáhání σH, které známe 

nebo jsou zadány. Chování vodiče v klimatických podmínkách, jako je třeba změna teploty, 

povětrnostní vlivy nebo tvorba námrazy, má za následek změnu vodorovného namáhání. Tuto 

závislost na všech vlivech reprezentuje tzv. stavová rovnice zavěšeného vodiče, která vychází 

z počátečních hodnot označených indexem 0, hodnot při zjišťovaném stavu označených indexem 

1 a parametrů vodiče bez indexu. 

Stavová rovnice má tvar [6] 
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( 28 )  

Počáteční hodnoty jsou dány podmínkami při montáži lana, či předpokládanými hodnotami, 

pokud se jedná o výpočty ve stádiu projekce. Jedná se o zatížení z0 určené výpočtem, počáteční 

teplotu ϑ0 a vodorovné namáhání σH0, které známe (montážní tah popř. tabulka referenčních 

namáhání). Z hodnot ze zjišťovaného stavu známe pouze předpokládané zatížení z1 a teplotu ϑ1. 

Parametry zavěšeného lana známe z technických podkladů výrobce. Popř. měrná tíha γ se dá 

dopočítat. 
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4.3 Výpočet parametrů stavové rovnice 

4.3.1 Parametr zatížení námrazou 

Pro určení parametru zatížení námrazou je třeba určit návrhové zatížení Id, které vyjde 

z výpočtů charakteristického zatížení námrazou IK a referenčního zatížení IR. 

Referenční zatížení námrazou je dáno námrazovou oblastí a rovnicí dle uvedené tabulky 

Tab. 4-1 Referenční zatížení námrazou IR [N/m] na jednotku délky vodiče o průměru d (mm) ve 

výšce h=10 m nad zemí s dobou návratu T=50 let [2] 

Námrazová  

oblast 

Referenční zatížení námrazou IR (N/m)  

na jednotku délky vodiče o průměru d (mm) 

d ≤ 30mm d > 30mm 

N0 1,298 + 0,1562d 5,267 + 0,0239d 

N1 3,873 + 0,2698d 10,566 + 0,0467d 

N2 10,566 + 0,4457d 21,423 + 0,0838d 

N3 18,305 + 0,5866d 33,032 + 0,0957d 

N5 35,376 + 0,8155d 55,569 +0,1424d 

N8 63,077 + 1,0890d 90,254 + 0,1831d 

N12 102,062 + 1,3852d 143,619 

N18 162,924 + 1,7501d 215,427 

NK Stanoví se individuálně 

Charakteristické zatížení námrazou je dáno vztahem [2] 

                          ( 29 )  

kde součinitel nadmořské výšky Kh je pro aplikace do 20m nad zemí roven 1. A pro aplikace nad 

20m v námrazových oblastech N0 až N3 je roven 1,09 a oblasti N5 a vyšší 1,19 [2] 

Návrhové zatížení námrazou je určeno pomocí vztahu [2] 

                          ( 30 )  

kde γI je koeficient spolehlivosti a pro jednotlivé úrovně má hodnoty: 

- úroveň 0: γI = 0,80 (doba návratu T = 20 let) 

- úroveň 1: γI = 1,00 (doba návratu T = 50 let) 

- úroveň 2: γI = 1,25 (doba návratu T = 150 let) 

- úroveň 3: γI = 1,50 (doba návratu T = 500 let) 

Konečné zatížení námrazou z se vypočítá jako [5] 

 
  

     
  

                 
( 31 )  
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4.3.2 Parametr zatížení větrem 

Dle PNE 33 3301 ed.2 se pro rozpětí do 150m a výšky závěsných bodů do 20m zvýšení 

mechanického namáhání vlivem větru neuvažuje. 

4.3.3 Parametr zatížení při kombinovaném zatížení větrem a námrazou 

Dle PNE 33 3301 ed.2 se pro rozpětí do 150m a výšky závěsných bodů do 20m zvýšení 

mechanického namáhání vlivem větru neuvažuje. Při výpočtech se uvažuje pouze zatížení 

námrazou. 

4.3.4 Parametry lana 

Při výpočtech je nutné znát několik neznámých reprezentující vlastnosti lana. Jednou z nich je 

určení tíhy lana o délce 1m. Ta se určí jako 

                              ( 32 )  

dalším parametrem je pak měrná váha lana 

   
    

 
                               ( 33 )  

4.4 Stavová rovnice pro kotevní úsek 

Systém upevnění vodičů ve venkovních vedeních VN je proveden pomocí podpěrných 

izolátorů, ke kterým je vodič připevněn vazem, který je nejčastěji předformovaný nebo třmenový. 

Toto upevnění vodičů lze považovat za pevné, ačkoliv k jistému prokluzu vodiče vazem dochází 

od určitých hodnot zatížení viz dokument Zkoušky vazů vodičů vedení vn na podpěrných 

izolátorech, který zpracovalo EGÚ Brno. Při klimatických změnách venkovního prostředí 

vznikají v každém rozpětí různá namáhání. Pokud nejsou rozpětí v kotevním úseku stejné 

velikosti a pokud teplota a zatížení neodpovídají montážnímu stavu. 

Pro stavovou rovnici kotevního úseku vycházíme z předpokladu, že v počátečním stavu 

neuvažujeme průhyb sloupů. Délka vodiče v k-tém poli s rozpětím ak [8] 

 
       

  
       

      
     

( 34 )  

Rozdíl délek mezi rozpětím a délkou vodiče je [8] 

 
       

  
       

      
     

  
       

      
     

( 35 )  

pro další zjednodušení budeme uvažovat, že [8] 

   
       

  
    

( 36 )  

Vlivem průhybu sloupů ohraničující rozpětí je potřeba k rovnici (36) přičíst rozdíl této změny [8] 

                  ( 37 )  

Z důvodu prohnutí sloupů se změní vodorovné namáhání σH. Vznikne tedy změna délky vlivem 

změny namáhání, kterou vypočítáme [8] 
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( 38 )  

kde pro další zjednodušení uvažujeme [8] 

   

 
    ( 39 )  

Vlivem změny teploty z ϑ0 na ϑk dojde ke změně délky vodiče [8] 

                                     ( 40 )  

V novém stavu po změnách Δyk, (Δlk)σ a (Δlk)ϑ je celkový rozdíl mezi délkou vodiče a mezi 

rozpětím [8] 

                               ( 41 )  

Pro kotevní úsek o n rozpětích získáme soustavu rovnic, které vychází z rovnice (38) a mají tvar 

po dosazení [8] 

  

   
  

 

   
                      

  

 

   
  

 

   
                        

( 42 )  

V praxi nemá toto řešení širší uplatnění, jelikož je značně náročné a v rovnicích figurují 

veličiny, které značně závisí na skutečném provedení vedení. 

4.5 Pružnost prvků podpěrných bodů 

Každý prvek nadzemního vedení můžeme zjednodušeně chápat jako nosník s jedním 

vetknutým koncem. Pokud druhý konec zatížíme silou, dochází k ohybu celé konstrukce. Tento 

ohyb pak má za následek vychýlení volného konce od původní hodnoty. V mechanice 

venkovního vedení mají tyto změny vliv na délku rozpětí a tedy i případný vliv při výpočtech 

stavové rovnice. Pozornost je tedy věnována těmto prvkům: 

- sloup, stožár 

- konzoly 

- podpěrný izolátor 

4.5.1 Průhyby sloupů a stožárů 

4.5.1.1 Dřevěné sloupy 

Pro určení průhybu vrcholu podpěrného bodu lze použít vzorec [8] 

 
   

       

     
 

( 43 )  

kde za modul pružnosti E pro ohyb dosadíme [9] 
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Tab. 4-2 Moduly pružnosti pro skupiny dřev [9] 

Skupina dřeva E [MPa] 

Skupina 1 (smrk, jedle, borovice, modřín) 10000 

Skupina 2 (dub, buk, jasan) 12500 

moment setrvačnosti J vypočítáme pro komolý kužel [8] 

 
  

    
 

  
   

( 44 )  

kde d1 pro sloupy přímo zapuštěné do země se vypočítá [8] 

              ( 45 )  

a pro sloupy na betonových patkách se vypočítá [8] 

               ( 46 )  

4.5.1.2 Betonové sloupy 

V případě řešení průhybů u betonových sloupů je situace složitější a není možné se odvolávat 

na jednoduché vzorce z teorie pružnosti. Abychom mohli určit průhyby těchto podpěrných bodů 

je možné vycházet ze zkoušky mechanické odolnosti dle PNE 34 8220. Výstupem z těchto 

zkoušek jsou protokoly s hodnotami průhybů sloupů v závislosti na zatížení. Na základě výsledků 

je pak možné určit zatěžovací diagramy s informacemi o hodnotách vychýlení vrcholů sloupů při 

různých silových zatíženích. Pomocí moderních výpočetních modelů není posléze problém určit 

rovnici závislosti průhybu sloupu na zatížení. Jelikož protokoly obsahují hodnoty zatížení, kdy 

dojde k lomu betonového sloupu, je pro výpočty důležitá zejména závislost určená po jmenovitá 

zatížení.

 

Obr. 4-3 Vyhodnocení mechanické zkoušky betonového sloupu JB 10,5/10 firmy ELV Produkt 
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Pro běžně používané betonové sloupy v jednoduchém provedení (JB) byly na základě těchto 

zkoušek určeny matematické rovnice průhybů sloupů v závislosti na zatížení. Přehled hodnot je 

uveden níže v tabulce 4-3 a reprezentují vychýlení čepu po hodnoty jmenovitého zatížení sloupu 

ve vrcholu. 

Tab. 4-3 Tabulka matematických závislostí průhybů betonových sloupů na zatížení ve vrcholu 

Typ sloupu Matematická závislost 

9/3    
       √                           

       
 

9/6    
       √                         

       
 

9/10    
       √                         

       
 

10,5/3    
       √                         

      
 

10,5/6     
        

       

10,5/10     
        

     

12/6    
       √                         

       
 

12/10    
       √                         

      
 

13,5/10     
        

       

Na základě zkoušek mechanické odolnosti betonových sloupů je možné i ověřit kritérium 

mezních stavů použitelnosti pro podpěrné body dle PNE 33 3301, čl. 4.2.6.7. Dle této normy je u 

betonových sloupů při zatížení větrem, námrazou, kombinovaném zatížení větrem a námrazou a 

minimální teplotě povolené vychýlení vrcholu betonového sloupu o 4% z celkové délky 

nadzemní části. Splnění tohoto požadavku ke konkrétním betonovým sloupům je uvedeno 

v tabulce 4-4. 

4.5.1.3 Příhradové stožáry 

Vliv průhybů ocelových příhradových stožárů není brán v úvahu. Tato skutečnost je dána 

především chybějícími podklady od výrobce a samotnou vysokou tuhostí příhradové konstrukce, 

u které jsou průhyby podstatně menší oproti dřevěným nebo betonovým sloupům. 
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Tab. 4-4 Přehled normativních a zkušebních hodnot vychýlení vrcholů betonových sloupů 

Typ sloupu Povolená hodnota yV Hodnota yV ze zkoušek 

9/3 0,3 0,054 

9/6 0,3 0,182 

9/10 0,292 0,171 

10,5/3 0,352 0,132 

10,5/6 0,344 0,136 

10,5/10 0,344 0,262 

12/6 0,404 0,145 

12/10 0,404 0,371 

13,5/10 0,464 0,416 

4.5.2 Průhyb konzol 

Pro posouzení bylo využito poznatků z pevnostní analýzy a zatěžovacích zkoušek vrcholové 

konzoly Pařát III JB-N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4-4 Pevnostní analýza konzoly Pařát III JB-N [4] 

Pro výpočet pevnostních analýz bylo využito moderních softwarových prostředků, díky 

kterým bylo zjištěno při nominálním zatížení maximální vychýlení 17,4 mm u středního ramene a 

12,7 mm u krajních ramen konzoly. Tyto hodnoty lze považovat za minimální z pohledu vlivu na 

změnu rozpětí. Navíc se během zatěžovací zkoušky tyto hodnoty nepotvrdily. [4] 

Ačkoliv se konzoly liší dle účelu a druhu konstrukce podpěrného bodu, lze považovat tyto 

poznatky, vzhledem k vlivu na změnu rozpětí, za souhrnné. 
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4.5.3 Ohyb podpěrných izolátorů 

Z pohledu věci se jedná o velmi malá ramena, která jsou velmi málo náchylná na vychýlení. 

Na změnu rozpětí mají ze všech sledovaných částí nejmenší vliv, než průhyby konzol. 

5 SESTAVENÍ MONTÁŽNÍCH TABULEK 

5.1 Stávající stav 

Pro sestavení montážních tabulek se běžně využívá softwarový program Monty od firmy 

EGÚ Brno. Tento program obsahuje databázi běžně používaných lan a respektuje normativní 

požadavky na venkovní vedení VN. 

Během praktického poznání s tvorbou montážních tabulek se vychází ze zadání referenčního 

namáhání při -5°C bez zatížení. Tyto hodnoty byly zpracovány firmou EGÚ Brno a shrnuty 

v publikaci Optimalizace tahů vodičů venkovních vedení VN. 

Tab. 5-1 Doporučené hodnoty namáhání při referenční teplotě -5°C, bez zatížení [10] 

Typ vodiče 

Referenční namáhání σref dle 

námrazových oblastí [MPa] 

N0, N1 N2 N3 

42-AL1/7-ST1A 38 15 10 

42-AL1/25-ST1A 50 25 15 

66-AL1/11-ST1A 38 25 15 

110-AL1/22-ST1A 40 30 20 

CCX 50-AL2 WK22 38 15 10 

CCX 70-AL2 WK22 38 25 15 

CCX 120-AL2 WK22 35 30 20 

Pro námrazové oblasti vyšší než N3 dokument dovolená namáhání neurčuje. Určují se dle 

individuálních poznatků a možností s ohledem na dodržení bezpečných vzdáleností a 

ekonomických hledisek pořizovacích nákladů na vedení. 

Na základě těchto hodnot program Monty vypočítá hodnoty namáhání, síly ve vodiči a 

průhyby pro různé hodnoty rozpětí. Dle těchto hodnot je pak prováděno dimenzování podpěrných 

bodů a kontrola bezpečných vzdáleností. Tento výstup je pak přikládán do projektové 

dokumentace jako podklad pro montáž vedení. Tato skutečnost vede k následujícím několika 

problémům.  

Dle tohoto podkladu je pro montáž komplikované určit hodnotu vodorovného namáhání σH 

při jiné teplotě než při referenční -5°C. Kotevní úseky se natahují na jedno namáhání a při 

různých rozpětích a jiných teplotách mají odlišné hodnoty. Vzniká tedy problém určit na které 

konkrétní namáhání při odlišné teplotě, oproti referenční, se má natáhnout a ukotvit celý kotevní 

úsek. 

Jelikož se ve většině případů regulují vodiče podle měření průhybu, vzniká problém určit 

vzdálenost maximálního průhybu od konkrétního sloupu pro trasu vedení ve svahu. Podklad pro 
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montáž uvažuje pouze souměrný závěs. Pro tento případ je možné použít vzorce pro přepočítaný 

průhyb [11] 

 
   

 

    
         

( 47 )  

5.2 Modifikovaný postup řešení 

Jak již bylo zmíněno výše, nevýhodou při sestavení montážních tabulek kotevních úseků 

rekonstruovaných vedení jsou rozdílné hodnoty rozpětí. Tato skutečnost pak má za následek 

rozdílná namáhání lan při různých teplotách, kromě té montážní. 

Zpočátku je veden postup sestavování obvyklým řešením. Posléze se zavede tzv. střední 

rozpětí (starší publikace uvádí průměrné), které se určí pro konkrétní kotevní úsek v přiměřeně 

rovném terénu jako [4] 

 

   √
∑  

∑ 
       

( 48 )  

pro úsek ve svažném terénu pak [4] 

 

   
∑

  

  

∑
  

 

  √
∑  

∑
  

 

       

( 49 )  

kde délka spojnice b se vypočítá [4] 

   
 

    
         

( 50 )  

pro toto střední rozpětí se určí v běžně vygenerovaných montážních tabulkách montážní 

namáhání a na tuto hodnotu bude natažen celý kotevní úsek. 

Touto metodou odpadá problematika montáže kotevního úseku při rozdílných rozpětích a při 

jiné teplotě, než referenční. Pokud je ovšem kotevní úsek vedení navržen na základě hodnot při 

referenční teplotě -5°C a montáž bude prováděna při jiné teplotě, je třeba provést kontrolu 

bezpečných vzdáleností a správné dimenze podpěrných bodů. 

Základ této metody je již znám z dávné minulosti, kdy zaváděním středního rozpětí pro 

kotevní úseky nadzemních vedení VN na roubíkových izolátorech zdokonalil jejich montáž V. 

Brázda. Zmínku o této metodě lze nalézt v knize Mechanika venkovních vedení. Rozšířením této 

metody je zavádění tzv. kontrolní teploty a provedení ověření dimenzí částí podpěrných bodů a 

kontroly bezpečných vzdáleností. 

Natažením kotevního úseku na střední rozpětí vznikne rozpor s dokumentem Optimalizace 

tahů vodičů venkovních vedení VN, kde jsou doporučovány maximální hodnoty namáhání při 

teplotě -5°C bez zatížení s ohledem na omezení vzniku vibrací. Aby bylo dosaženo těchto hodnot 

při provádění montáže i při jiné teplotě než -5°C, musel by být kotevní úsek natažen na hodnotu 

nejkratšího rozpětí, což by vedlo k větším průhybům v ostatních rozpětích. Zda-li by docházelo 

opravdu ke zvětšenému výskytu vibrací vlivem vyšších hodnot namáhání v kratších rozpětích než 

as by bylo předmětem pozorování a ověřování. 
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5.3 Kontrola kotevního úseku 

Zavedením středního rozpětí a určením montážního namáhání při jiné teplotě než referenční 

se změní předpokládané výpočty při návrhu vedení. Je totiž zřejmé, že v největším rozpětí 

kotevního úseku bude menší namáhání, než při předpokládaném výpočtu při referenční teplotě -

5°C. Tato skutečnost je velmi důležitá při výpočtech nejkratších vzdáleností od částí vedení, 

poněvadž dojde k vyšším hodnotám průhybů. Naopak v kratších rozpětích dojde k vyššímu 

namáhání. Zde je nutné naopak brát na zřetel vyšší silové působení na podpěrné body, než při 

předpokládaném výpočtu při referenční teplotě -5°C, zejména při minimální teplotě. 

5.3.1 Určení kontrolní teploty 

Ve stádiu projekce je třeba pro kontrolu kotevního úseku nadzemního vedení určit kontrolní 

teplotu. Hlavní snahou je určit nejpředpokládanější teplotu montáže lan. Při kontrole výpočtu dále 

uvažujeme, že teplota lana při montáži, která se vyskytuje v řešení stavové rovnice, bude rovna 

teplotě okolí. 

Kontrolní teploty pro ověření kotevního úseku, při jiné než referenční teplotě, budou nabývat 

zejména vyšších hodnot. Je to dáno zejména malým rozsahem výstaveb nadzemních vedení 

v zimním období. Tato skutečnost je dána legislativně předpisem Pravidla provozování 

distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., schváleným Energetickým regulačním úřadem a dále 

praktickým důsledkem. 

Při plánování a realizaci plánovaných odstávek ve smyslu EZ (§25 (3) d) 6.) se provozovatel 

distribuční soustavy řídí těmito zásadami: 

1. Dodávka elektřiny jednotlivému zákazníkovi smí být v průběhu 7 kalendářních dní 

přerušena v součtu max. 20 hodin a to tak, aby: 

- v období duben až říjen jedno vypnutí trvalo maximálně 12 hodin 

- v období listopad až březen jedno vypnutí trvalo maximálně 8 hodin 

2. Odstávky se vyjma naléhavých případů neprovádějí v době od 15.12. do 1.1. 

3. Při venkovních teplotách pod -5°C jsou přípustné odstávky s dobou trvání do 8 hodin 

4. Při venkovních teplotách pod -15°C se odstávky neprovádí [12] 

Praktickým důvodem pak v omezené výstavbě nadzemních vedení v zimním období je zákaz 

provádění základů podpěrných bodů při teplotách pod 0°C vzhledem k ovlivnění mechanických 

vlastností betonu. Tento fakt je zakotven v technologických postupech dle PNE 33 3301, příloha 

A a dle technický norem jednotlivých distribučních společností (viz např. ECZR TNS SDS 76 

3110.01; Betonové sloupy pro venkovní vedení do 45 kV: Základy betonových sloupů dle ČSN 

EN 50 423-3, tabulky M/CZ.7). 

Praxe montážních firem ukazuje, že většina výstaveb nadzemních vedení je prováděna 

v jarních a podzimních měsících při teplotách kolem +10°C. Pro danou lokalitu, kde se konkrétní 

vedení nachází, je možné využít i data z dlouhodobého sledování Českého 

hydrometeorologického ústavu. 

5.3.2 Kontrola rozpětí pod hodnotou as 

Jak již bylo uvedeno, při ukotvení lan v kotevním úseku na hodnotu namáhání středního 

rozpětí dojde v kratších rozpětích, než střední, k většímu silovému působení na části podpěrných 
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bodů. V tomto ohledu je třeba se soustředit na kontrolu při kombinovaném zatížení větrem a 

námrazou (vyšší námrazové oblasti) popř. zatížení větrem (nižší námrazové oblasti) a nejvíce pak 

zatížení při minimální teplotě. 

5.3.3 Kontrola rozpětí nad hodnotou as 

U delších rozpětí, než je střední, dojde k menším hodnotám namáhání, než při výpočtech při 

referenční teplotě -5°C. Tímto uvolněním dojde ke zvýšení hodnot průhybů v těchto rozpětích. 

Hodnoty, o kolik se průhyb zvýší, je třeba zkontrolovat s ohledem na bezpečné vzdálenosti. 

5.4 Regulace zavěšených vodičů 

Při výpočtech a sestavování montážních tabulek se vychází z hodnoty stejného modulu 

pružnosti kombinovaného lana AlFe. Ve skutečnosti se však u lan po čase průhyb při dané teplotě 

zvětší, hlavně po zimách s velkou námrazou. Tato skutečnost vyplývá z vlastností lan, v nichž při 

malých namáháních jednotlivé dráty na sebe těsně nedoléhají, takže se lana chovají jako spirály, 

tj. mají modul pružnosti menší než, dráty samy. Teprve po delším namáhání až na mez pružnosti 

dolehnou v lanu dráty k sobě tak, že lano dosáhne modulu drátu.  

Mimo to se lano i drát stálým namáháním po několik dní prodlužuje, takže oběma těmito 

vlivy je za čas průhyb větší než při montáži. [7] 

Těmto nepříznivým vlastnostem vodičů se zamezuje v oblasti nadzemních vedení VN tak, že 

se lana montují na menší průhyb, než na který jsou sestrojeny montážní tabulky. Určit ovšem 

konkrétní hodnotu průhybu je početně komplikované. Řešení je možné získat ze zkoušek 

prodloužení tahem dle PNE 34 7509, příloha C. Problémem je ovšem neexistence těchto zkoušek 

pro běžně používaná lana v hladině VN. Výstupy těchto zkoušek jsou vyžadovány zejména až u 

lan v rámci projekce přenosových soustav. 

V praxi tento jev řeší konkrétní montážní firmy podle vlastních zkušeností, jelikož neexistuje 

žádný předpis a nařízení, který by tuto problematiku řešil. 
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6 PRAKTICKÝ VÝPOČET KOTEVNÍHO ÚSEKU 
Pro objasnění uvedených teoretických poznatků je uveden praktický výpočet skutečného 

kotevního úseku nadzemního vedení VN. 

6.1 Charakteristika sledovaného kotevního úseku 

Sledovaný kotevní úsek se nachází ve vedení VN331 části odbočky Rašovice Obec. Tato část 

odbočky se nachází v námrazové oblasti N2 a větrové oblasti II. S ohledem na charakter území 

byla zvolena kategorie terénu II – zemědělské plochy s rozptýlenou zástavbou a porosty. Mezi 

podpěrnými č. US12 a 13 kříží nadzemní vedení silnici III. třídy a mezi č. 16 a 17 dochází ke 

křížení místní účelové komunikace. Zvýšená bezpečnost vedení, s ohledem na normu PNE 33 

3301, 2. vydání, čl. 8.1, ve sledovaném úseku není nutná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-1 Přehledná situace sledovaného kotevního úseku 

Nadzemní vedení bude provedeno na betonových sloupech s délkou 10,5m, dle platných 

standardů firmy E. ON. Podpěrný bod č. US12 bude ponechán stávající. Jako nové vodiče budou 

použity ocelohliníková lana typu 66-AL1/11-ST1A. 

Tab. 6-1 Přehled parametrů holých vodičů dle PNE 34 7509 [13] 

Typ lana 
E 

(MPa) 

α 

(1.K
-1

) 

d 

(m) 

S 

(mm
2
) 

γ 

(N.m
-1

.mm
-2

) 

g1 

(N.m
-1

) 

42-AL1/7-ST1A 79000 0,000019 0,009 49,48 0,034 1,683 

66-AL1/11-ST1A 76900 0,000019 0,0117 77,04 0,0344 2,647 

110-AL1/22-ST1A 77400 0,000018 0,01496 132,33 0,0359 4,757 

Z podpěrného bodu č. 14 je vedeno odbočné vedení vodičem 42-AL1/7-ST1A. Délka 

prvního rozpětí odbočného vedení činí 35m a úhel mezi sledovaným kotevním úsekem a 

odbočným vedením je 88,7°. Při výpočtech bude zavedeno zjednodušení a počítáno s 90°. 
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Provedení odbočného podpěrného bodu č. 14 je možné ve dvou variantách, které jsou zobrazeny 

na obrázku 6-2. Z podpěrného bodu č. 17 je vedeno odbočné vedení vodičem 35 AlFe 6. Při 

výpočtech bude již brán zřetel na případnou rekonstrukci s vodičem 42-AL1/7-ST1A. Délka 

prvního rozpětí odbočného vedení činí 60m a úhel mezi sledovaným kotevním úsekem a 

odbočným vedením je 130°. Provedení odbočného podpěrného bodu je opět zobrazeno na 

obrázku 6-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-2 Provedení odbočných vedení u podpěrných bodů sledovaného kotevního úseku 

nadzemního vedení 22kV  a) č. 14 - varianta A  b) č. 14 varianta - B  c) č. 17[14] 

Tab. 6-2 Přehled parametrů sledovaného kotevního úseku 

Označení Typ 

Vrcholová 

síla 

(kN) 

Konzola 

Nadmořská 

výška 

(m.n.m.) 

Rozpětí 

(m) 

Úhel 

vedení 

(°) 

Topograf. 

sklon 

(°) 

US12 JB 20 ÚO rovinný 233,93 70 179,6 8,79 

13 JB 6 Pařát III-JB-N 244,76 79 179,7 4,73 

14 JB 15 Pařát III-JB-N 251,29 68 179,5 0,68 

15 JB 6 Pařát III-JB-N 250,48 90 179,7 1,04 

16 JB 6 Pařát III-JB-N 248,85 94 179,6 3,15 

17 DB 10 Pařát III-DB-N 254,02 56 176,9 1,09 

18 JB 6 Pařát III-JB-N 252,95 52 177,9 9,06 

US19 JB 6 ÚO rovinný 244,66 29 178,9 3,9 

20 JB 10 Pařát III-JB-N 242,7 - 173,8 - 

Při početním řešení je zavedeno zjednodušení, kdy lomy sledovaného kotevního úseku od 

178° do 180°jsou považovány za přímý úsek. Je počítáno s úhlem vedení 180°. Toto 

zjednodušení lze zvolit s ohledem na konkrétní námrazovou oblast a drobnou nepřesnost při 

geodetickém zaměření. 
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Nadále není při výpočtech uvažováno s účinkem tlaku větru vrcholové konzoly a na 

podpěrné izolátory s ohledem na jejich malou hodnotu.  

6.2 Standardní postup řešení kotevního úseku 

Dle uvedeného postupu v kapitole 5.1 se provedly výpočty pro referenční teplotu -5°C bez 

přídavného zatížení. Přehled vypočtených hodnot namáhání, průhybů a silového působení ve 

vodiči jsou uvedeny v příloze A. 

6.2.1 Zatížení větrem 

Při výpočtech zatížení větrem je třeba zpočátku určit rychlost větru Vh pro větrovou oblast II 

dle PNE 33 3301, 2. vydání, čl. 4.2.1. 

                

a dále dynamický tlak při zatížení větrem dle PNE 33 3301, 2. vydání, čl. 4.2.1. 

    
 

 
     

  
 

 
                      

Síly působící na jeden vodič v jednotlivých rozpětích dle (4) 

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

V místě upevnění vodičů na jednotlivých podpěrných bodech budou působit síly při zatížení 

větrem 

          
 

 
        

 

 
         

 

 
        

 

 
                  

v místě upevnění vodičů v případě varianty B a v místě upevnění vodičů krajních ramen konzoly 

Pařát III-JB-N v případě varianty A působí síly při zatížení větrem 

          
 

 
        

 

 
         

 

 
        

 

 
                   

v místě upevnění vodiče středního ramene konzoly Pařát III-JB-N v případě varianty A 

            
 

 
        

 

 
                     

 

 
        

 

 
                      

dále již budou opět v místě upevnění vodičů na všech ramenech působit síly 

          
 

 
        

 

 
         

 

 
        

 

 
                   



  6 Praktický výpočet kotevního úseku 34 

          
 

 
        

 

 
         

 

 
        

 

 
                   

          
 

 
        

 

 
         

 

 
        

 

 
                   

          
 

 
        

 

 
         

 

 
        

 

 
                   

          
 

 
        

 

 
         

 

 
        

 

 
                   

Maximální zatížení konzoly Pařát III-JB(DB)-N jedním vodičem je možné, dle typového 

podkladu výrobce, hodnotou F2 rovné 4 kN. 

U podpěrného bodu č. 14 v případě varianty A, kdy je uvažováno s odbočením jednoho lana 

z vrcholu konzoly Pařát III-JB-N, je nutno přičíst k účinku síly F2 vodorovnou sílu vodiče 

odbočného vedení F1, která činí při teplotě -5°C s námrazou 740 N. 

Výpočtem nedošlo k překročení maximálního povoleného zatížení a z tohoto hlediska je 

možné použít konzolu Pařát III-JB(DB)-N ve všech případech sledovaného kotevního úseku. 

Pružinový rovinný úsekový odpínač US19 je možné zatížit maximální silou F2 2 kN. 

Z tohoto hlediska vyplývá, že i v tomto případě nedojde k překročení povoleného maximálního 

zatížení. 

Hodnoty vodorovných sil F1 ve směru vedení ve sledovaném kotevním úseku při teplotě        

-5°C jsou shodné ve všech rozpětích a jejich vektorový součet je roven nule. 

6.2.2 Zatížení námrazou 

Výpočet referenčního zatížení námrazou v námrazové oblasti N2 je proveden dle tabulky 4-1 

pro vodič 66-AL1/11-ST1A  

                                                   

pro vodič 42-AL1/7-ST1A 

                                                

Výpočet charakteristického zatížení námrazou je dán posléze pro vodič 66-AL1/11-ST1A dle 

(29) 

                                

pro vodič 42-AL1/7-ST1A dle (29) 

                                

výpočet návrhového zatížení námrazou se vypočítá pro vodič 66-AL1/11-ST1A dle (30) 

                                

pro vodič 42-AL1/7-ST1A dle (30) 

                                

Svislé síly působící na jeden vodič v jednotlivých rozpětích dle (7) 
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Celkové svislé síly F3 působící v místě upevnění vodiče na jednotlivých podpěrných bodech 

mají hodnoty 

          
 

 
         

 

 
        

 

 
         

 

 
                                

v místě upevnění vodičů v případě varianty B a v místě upevnění vodičů krajních ramen konzoly 

Pařát III-JB-N v případě varianty A působí síly 

          
 

 
         

 

 
        

 

 
         

 

 
                                

v místě upevnění vodiče středního ramene konzoly Pařát III-JB-N v případě varianty A 

            
 

 
         

 

 
        

 

 
   (       )   

                    
 

 
         

 

 
         

 

 
                                     

          
 

 
         

 

 
        

 

 
         

 

 
                                

          
 

 
         

 

 
        

 

 
         

 

 
                                

          
 

 
         

 

 
        

 

 
         

 

 
                                

          
 

 
         

 

 
        

 

 
         

 

 
                               

          
 

 
         

 

 
        

 

 
        

 

 
                             

Maximální zatížení konzoly Pařát III-JB(DB)-N jedním vodičem je možné, dle typového 

podkladu výrobce, hodnotou F3 rovné 7 kN. 

U podpěrného bodu č. 14 v případě varianty A, kdy je uvažováno s odbočením jednoho lana 

z vrcholu konzoly Pařát III-JB-N, je nutno přičíst i účinek síly F3 jednoho vodiče odbočného 

vedení. 

Výpočtem nedošlo k překročení maximálního povoleného zatížení a z tohoto hlediska je 

možné použít konzolu Pařát III-JB(DB)-N ve všech případech sledovaného kotevního úseku. 
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Pružinový rovinný úsekový odpínač US19 je možné zatížit maximální silou F3 6 kN. 

Z tohoto hlediska vyplývá, že i v tomto případě nedojde k překročení povoleného maximálního 

zatížení. 

6.2.3 Kombinované zatížení větrem a námrazou 

Vytvořením námrazy na vodiči dochází ke změně jeho průměru dle PNE 33 3301, 2 vydání 

článku 4.2.3. 

    √   
    

      
 √        

         

               
 √            

       

         
           

Při kombinovaném zatížení větrem a námrazou dojde ke změně hodnoty dynamického tlaku 

dle PNE 33 3301, 2 vydání, článku 4.2.3 

                                  

Síly působící na jeden vodič v jednotlivých rozpětích dle (5) 

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

V místě upevnění vodičů na jednotlivých podpěrných bodech budou působit síly při 

kombinovaném zatížení větrem a námrazou 

           
 

 
         

 

 
          

 

 
        

 

 
                   

v místě upevnění vodičů v případě varianty B a v místě upevnění vodičů krajních ramen konzoly 

Pařát III-JB-N v případě varianty A působí síly 

           
 

 
         

 

 
          

 

 
        

 

 
                   

v místě upevnění vodiče středního ramene konzoly Pařát III-JB-N v případě varianty A působí 

síla 
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Maximální zatížení konzoly Pařát III-JB(DB)-N jedním vodičem je možné, dle typového 

podkladu výrobce, hodnotou F2 rovné 4 kN. 

U podpěrného bodu č. 14 v případě varianty A, kdy je uvažováno s odbočením jednoho lana 

z vrcholu konzoly Pařát III-JB-N, je nutno přičíst k účinku síly F2I vodorovnou sílu vodiče 

odbočného vedení F1, která činí při teplotě -5°C s námrazou 3660 N. 

U podpěrného bodu č. 14 v případě varianty A je uvažováno s odbočením jednoho lana z 

vrcholu konzoly Pařát III-JB-N. K účinku síly F2 je nutno přičíst vodorovnou sílu vodiče 

odbočného vedení F1, která činí při teplotě -5°C s námrazou 3660 N.  

Výpočtem došlo u podpěrného bodu č 14 v případě použití varianty A k překročení 

maximálního povoleného zatížení konzoly Pařát III-JB-N. Z tohoto hlediska je provedení 

odbočného vedení variantou A nevhodné. Pokud bude použita varianta B u podpěrného bodu č. 

14, je možné použít konzolu Pařát III-JB(DB)-N ve všech případech sledovaného kotevního 

úseku. 

Pružinový rovinný úsekový odpínač US19 je možné zatížit maximální silou F2 2 kN. 

Z tohoto hlediska vyplývá, že i v tomto případě nedojde k překročení povoleného maximálního 

zatížení. 

Hodnoty vodorovných sil F1 ve směru vedení ve sledovaném kotevním úseku při teplotě        

-5°C a námraze vychází z přílohy A, tabulky A-3. Vektorový součet v přímé trase vedení lze 

provést jako rozdíl vypočítaných sil F1I sousedních rozpětí a činí pro jednotlivé podpěrné body 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                          

                                                                           

                                                                         

                                                                          

Maximální zatížení konzoly Pařát III-JB(DB)-N jedním vodičem je možné, dle typového 

podkladu výrobce, hodnotou F1 rovné 3 kN. 

Výpočtem nedošlo v tomto případě k překročení maximálního povoleného zatížení a z tohoto 

hlediska je možné použít konzolu Pařát III-JB(DB)-N ve všech případech sledovaného kotevního 

úseku. 

Pružinový rovinný úsekový odpínač US19 je možné zatížit maximální silou F1 5 kN. 

Z tohoto hlediska vyplývá, že i v tomto případě nedojde k překročení povoleného maximálního 

zatížení. 
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6.2.4 Výpočet celkového zatížení sloupů 

Nejdříve je nutné vypočítat síly působící na jednotlivé betonové sloupy dle (8) v případě 

zatížení větrem. Pro betonové sloupy JB 10,5/6 a JB 10,5/15 činí 

     
                                                            

a po přepočtu do vrcholu sloupu získáme celkovou hodnotu 

      
 

 
       

  
 

 
                  

Pro betonový sloup DB 10,5/10 činí 

           
                                                            

a po přepočtu do vrcholu sloupu získáme celkovou hodnotu 

            
 

 
             

  
 

 
                   

V případě kombinovaného zatížení větrem a námrazou působí na jednotlivé betonové sloupy 

síly dle (9) 

      
                                                         

a po přepočtu do vrcholu sloupu získáme celkovou hodnotu 

       
 

 
        

  
 

 
                 

Pro betonový sloup DB 10,5/10 činí 

            
                                                          

a po přepočtu do vrcholu sloupu získáme celkovou hodnotu 

             
 

 
              

  
 

 
                 

Před sčítáním všech sil působících ve vrcholu betonových sloupů je nutné zavést korekční 

součinitele pro přepočet sil v místě upevnění vodičů na základě momentových rovnic. Pro síly od 

vodičů krajních ramen konzoly Pařát III-JB(DB)-N a upevnění vodičů je provedeno na 

podpěrných izolátorech VPA 135/0,8 činí 

   
  

 
 

            

   
 

    

   
        

pro síly od vodičů středních ramen konzoly Pařát III-JB(DB)-N a upevnění vodičů je provedeno 

na podpěrných izolátorech VPA 135/0,8 činí 

   
  

 
 

            

   
 

     

   
        

pro síly od vodičů z odbočných konzol upevněných 0,8m pod čepem betonového sloupu 

v kotevních izolátorech 
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pro síly od vodičů z úsekového odpínače 

   
  

 
 

        

   
 

    

   
        

6.2.4.1 Zatížení větrem 

Celková vodorovná síla ve směru vedení přepočítaná do vrcholu betonového sloupu při 

teplotě -5°C má hodnotu rovnou nule pro všechny podpěrné body mimo odbočný č. 17, kde činí  

            (        )          (        )                                 

                                                         

F1X(ODBOČKA2) je vodorovná síla působící ve vodičích odbočného vedení rozložená do směru 

vedení sledovaného kotevního úseku. Její určení bylo provedeno pomocí aplikace AMATER a činí 

pro jeden vodič 475,66 N 

F2X(ODBOČKA2) je vodorovná síla působící kolmo na vodič odbočného vedení rozložená do 

směru vedení sledovaného kotevního úseku. Její určení bylo provedeno pomocí aplikace 

AMATER a činí pro jeden vodič 107,3 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-3 Rozložení sil F1X a F2X odbočného vedení do vedení sledovaného kotevního úseku 

Celková vodorovná síla ve směru kolmém na vedení přepočítaná do vrcholu betonového 

sloupu činí pro podpěrný bod č. 13 

                                                                           

                                    

pro podpěrný bod č. 14 v případě použití varianty A 

                                       (       )           
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pro podpěrný bod č. 14 v případě použití varianty B 

                                     (       )         

                                                        

                                                

pro podpěrný bod č. 15 

                                                                             

                                         

pro podpěrný bod č. 16 

                                                                             

                                         

pro podpěrný bod č. 17 

                                      (        )         (        )                

                                                                          

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-4 Rozložení sil F1Y a F2Y odbočného vedení do vedení sledovaného kotevního úseku 

Poznámka: 

F1Y(ODBOČKA2) je vodorovná síla působící ve vodičích odbočného vedení rozložená do směru 

kolmého na vedení sledovaného kotevního úseku. Její určení bylo provedeno pomocí aplikace 

AMATER a činí pro jeden vodič 566,87N 
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F2Y(ODBOČKA2) je vodorovná síla působící kolmo na vodič odbočného vedení rozložená do 

směru kolmého na vedení sledovaného kotevního úseku. Její určení bylo provedeno pomocí 

aplikace AMATER a činí pro jeden vodič 90,04 N 

pro podpěrný bod č. 18 

                                                                             

                                       

pro podpěrný bod č. US19 

                                                            

Celkové zatížení ve vrcholu betonového sloupu při teplotě -5°C u podpěrného bodu č. 13 činí 

                  

u podpěrného bodu č. 14 v případě použití varianty A 

                 

u podpěrného bodu č. 14 v případě použití varianty B 

                  

u podpěrného bodu č. 15 

                  

u podpěrného bodu č. 16 

                  

u podpěrného bodu č. 17 

   √  
    

    √                  √                                  

u podpěrného bodu č. 18 

                  

u podpěrného bodu č. US19 

                  

Z uvedených výsledků je zřejmé, že zatížením nedošlo k překročení jmenovitých 

vrcholových sil jednotlivých betonových sloupů. 

6.2.4.2 Kombinované zatížení větrem a námrazou 

Celková vodorovná síla ve směru vedení přepočítaná do vrcholu betonového sloupu při 

teplotě -5°C a námraze činí pro podpěrný bod č. 13 

                                                                                  

pro podpěrný bod č. 14 

                                                                                  

pro podpěrný bod č. 15 
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pro podpěrný bod č. 16 

                                                                                 

jelikož dojde vlivem odbočky ke snížení zatížení hlavního vedení, nebude k ní přičtena. Celková 

vodorovná síla ve směru vedení pro podpěrný bod č. 17 činí 

                                                                                   

pro podpěrný bod č. 18 

                                                                                 

pro podpěrný bod č. US19 

                                                                                     

Celková vodorovná síla ve směru kolmém na vedení přepočítaná do vrcholu betonového 

sloupu činí pro podpěrný bod č. 13 

                                                                                

                                        

pro podpěrný bod č. 14 v případě použití varianty A 

                                          (       )           

                                                           

                                                 

pro podpěrný bod č. 14 v případě použití varianty B 

                                        (       )          

                                                         

                                                  

pro podpěrný bod č. 15 

                                                                                

                                         

pro podpěrný bod č. 16 

                                                                                  

                                        

pro podpěrný bod č. 17 

                                                                                   

                                          

pro podpěrný bod č. 18 
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pro podpěrný bod č. US19 

                                                              

Celkové zatížení ve vrcholu betonového sloupu při teplotě -5°C a námraze u podpěrného 

bodu č. 13 činí 

u podpěrného bodu č. 13 

   √  
    

    √                  √                                 

u podpěrného bodu č. 14 v případě použití varianty A 

   √  
    

    √                   √                                 

u podpěrného bodu č. 14 v případě použití varianty B 

   √  
    

    √                   √                                   

u podpěrného bodu č. 15 

   √  
    

    √                  √                                   

u podpěrného bodu č. 16 

   √  
    

    √                 √                               

u podpěrného bodu č. 17 

   √  
    

    √                  √                                   

u podpěrného bodu č. 18 

   √  
    

    √                 √                               

u podpěrného bodu č. US19 

   √  
    

    √                  √                                  

Z uvedených výsledků je zřejmé, že zatížením nedošlo k překročení maximálních hodnot 

jmenovitých zatížení ve vrcholu jednotlivých betonových sloupů. 

6.2.5 Zatížení při minimální teplotě 

Hodnoty vodorovných sil F1 ve směru vedení ve sledovaném kotevním úseku při minimální 

teplotě -30°C vychází z přílohy A, tabulky A-3. Vektorový součet v přímé trase vedení lze 

provést jako rozdíl vypočítaných sil F1 sousedních rozpětí a činí pro jednotlivé podpěrné body 
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Maximální zatížení konzoly Pařát III-JB(DB)-N jedním vodičem je možné, dle typového 

podkladu výrobce, hodnotou F1 rovné 3 kN. 

Výpočtem nedošlo v tomto případě k překročení maximálního povoleného zatížení a z tohoto 

hlediska je možné použít konzolu Pařát III-JB(DB)-N ve všech případech sledovaného kotevního 

úseku. 

Pružinový rovinný úsekový odpínač US19 je možné zatížit maximální silou F1 5 kN. 

Z tohoto hlediska vyplývá, že i v tomto případě nedojde k překročení povoleného maximálního 

zatížení. 

6.2.6 Kontrola maximálního dovoleného namáhání vodiče 

Dle výpočtů vodorovného namáhání vodiče σH z přílohy A, tab A-1 nedojde k překročení 

maximálního povoleného namáhání vodiče na mezi použitelnosti σp. dle tab 3-7. 

6.2.7 Kontrola bezpečných vzdáleností v rozpětí 

Na základě typového podkladu výrobce konzolí je maximální přípustné rozpětí pro vodič 66-

AL1/11-ST1A umístěný na konzolích Pařát III-N v námrazové oblasti N2 123 metrů. K těmto 

hodnotám ve sledovaném kotevním úseku nedochází. Kontrola bezpečných vzdáleností v rozpětí 

je splněna. 

Pro rozpětí rovinný úsekový odpínač – Pařát III JB-N činí maximální rozpětí pro vodič 66-

AL1/11-ST1A v námrazové oblasti N2 104 metrů. Kontrola bezpečných vzdáleností v rozpětí je 

splněna. 

6.2.8 Kontrola ostatních bezpečných vzdáleností 

Důležitou kontrolou ve sledovaném kotevním úseku jsou nejkratší vzdálenosti od země a od 

křižovaných pozemních komunikací. Jako nejkratší vzdálenost k zemi dle PNE 33 3301, 2 

vydání, tabulka 6.5 je hodnota 6 metrů. Tuto nejkratší vzdálenost je nutno splnit i při křížení 

s pozemní komunikací III. třídy a účelovou komunikací. 

Tyto bezpečné nejkratší vzdálenosti byly kontrolovány s ohledem na skutečné geodetické 

zaměření terénu v programu MicroStation. Přehled kritických hodnot nejkratších vzdáleností je 

uveden v příloze F – podélný rozvinutý řez vedení. 

6.3 Modifikovaný postup řešení kotevního úseku 

6.3.1 Výpočet středního rozpětí 

Pro sledovaný kotevní úsek nadzemního vedení 22 kV vypočítáme dle (48) střední rozpětí as 

   √
∑  

∑ 
 √
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kde  

∑                                        

∑                             

v případě použití vzorce (49) pro vedení ve svážném terénu je střední rozpětí as 

   
∑

  

  

∑
  

 

  √
∑  

∑
  

 

 
        

        
 √

       

        
         

kde 

∑
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(
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(
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Z uvedených výpočtů pro střední rozpětí je patrné, že převýšení podpěrných bodů má jen 

malý vliv při výpočtech. Pro běžné aplikace postačuje počítat as dle vzorce (48). Tento poznatek 

byl ověřen i z jiných kotevních úseků, které se při praktických výpočtech řešily mimo rozsah této 

diplomové práce. 

6.3.2 Určení kontrolní teploty 

Pro rozsah této diplomové práce jsou zvoleny kontrolní teploty 0°C, 10°C a 20°C. Jejich 

určení bylo určeno na základě dlouhodobého sledování Českého hydrometeorologického ústavu 

pro Jihomoravský kraj. Tyto kontrolní teploty pokrývají dlouhodobé průměrné teploty v období 

únor – prosinec. 

6.3.3 Kontrola silových účinků na podpěrné body 

Z výpočtů standardním způsobem je zřejmé, že klíčové výpočty pro správnou dimenzi 

podpěrných bodů jsou při tomto řešení při kombinovaném zatížení větrem a námrazou a při 

minimální teplotě -30°C. 

6.3.3.1 Kombinované zatížení větrem a námrazou 

Hodnoty vodorovných sil F1I ve směru vedení ve sledovaném kotevním úseku při teplotě        

-5°C a námraze vychází z přílohy B, tabulky B-3 pro kontrolní teplotu 0°C. Vektorový součet 

v přímé trase vedení lze provést jako rozdíl vypočítaných sil F1I sousedních rozpětí a činí pro 

jednotlivé podpěrné body 
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Hodnoty vodorovných sil F1I ve směru vedení ve sledovaném kotevním úseku při teplotě        

-5°C a námraze vychází z přílohy C, tabulky C-3 pro kontrolní teplotu 10°C. Vektorový součet 

v přímé trase vedení lze provést jako rozdíl vypočítaných sil F1I sousedních rozpětí a činí pro 

jednotlivé podpěrné body 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                           

                                                                           

                                                                         

                                                                          

Hodnoty vodorovných sil F1I ve směru vedení ve sledovaném kotevním úseku při teplotě        

-5°C a námraze vychází z přílohy D, tabulky D-3 pro kontrolní teplotu 20°C. Vektorový součet 

v přímé trase vedení lze provést jako rozdíl vypočítaných sil F1I sousedních rozpětí a činí pro 

jednotlivé podpěrné body 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                          

                                                                           

                                                                         

                                                                          

Z hlediska kombinovaného zatížení větrem a námrazou při uvedených kontrolních teplotách 

dochází k menšímu rozdílu v působení dvou sousedních rozpětí oproti standardnímu postupu 

řešení. Jednotlivé části podpěrných bodů vyhoví silovým účinkům. 

6.3.3.2 Zatížení při minimální teplotě 

Hodnoty vodorovných sil F1 ve směru vedení ve sledovaném kotevním úseku při minimální 

teplotě -30°C po zavedení kontrolní teploty 0°C vychází z přílohy B, tabulky B-3. Vektorový 
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součet v přímé trase vedení lze provést jako rozdíl vypočítaných sil F1 sousedních rozpětí a činí 

pro jednotlivé podpěrné body 

                                                                        

                                                                      

                                                                       

                                                                       

                                                                         

                                                                      

                                                                       

Hodnoty vodorovných sil F1 ve směru vedení ve sledovaném kotevním úseku při minimální 

teplotě -30°C po zavedení kontrolní teploty 10°C vychází z přílohy C, tabulky C-3. Vektorový 

součet v přímé trase vedení lze provést jako rozdíl vypočítaných sil F1 sousedních rozpětí a činí 

pro jednotlivé podpěrné body 

                                                                        

                                                                      

                                                                       

                                                                        

                                                                         

                                                                      

                                                                        

Hodnoty vodorovných sil F1 ve směru vedení ve sledovaném kotevním úseku při minimální 

teplotě -30°C po zavedení kontrolní teploty 20°C vychází z přílohy D, tabulky D-3. Vektorový 

součet v přímé trase vedení lze provést jako rozdíl vypočítaných sil F1 sousedních rozpětí a činí 

pro jednotlivé podpěrné body 

                                                                        

                                                                      

                                                                        

                                                                        

                                                                         

                                                                      

                                                                        

Z hlediska působení vodorovných sil F1 po zavedení kontrolních teplot dochází k výraznému 

nárůstu při minimální teplotě -30°C oproti standardnímu řešení. Maximální zatížení jednotlivých 

částí podpěrných bodů ovšem nejsou překročena. 
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Z hlediska zatížení při minimální teplotě při uvedených kontrolních teplotách dochází 

k výraznému nárůstu rozdílu v působení dvou sousedních rozpětí oproti standardnímu postupu 

řešení. Jednotlivé části podpěrných bodů ovšem vyhoví silovým účinkům. 

6.3.4 Kontrola maximálního dovoleného namáhání vodiče 

Dle výpočtů vodorovného namáhání vodiče σH z přílohy B, tab B-1, přílohy C, tab C-1 a 

přílohy D, tab D-1 nedojde po zavedení výpočtů při kontrolních teplotách k překročení 

maximálního povoleného namáhání vodiče na mezi použitelnosti σp. dle tab 3-7. 

6.3.5 Kontrola bezpečných vzdáleností v rozpětí 

Na základě typového podkladu výrobce konzolí je maximální povolený průhyb pro vodič 66-

AL1/11-ST1A umístěný na konzolích Pařát III-N v námrazové oblasti N2 3,75 metrů. K těmto 

hodnotám ve sledovaném kotevním úseku nedochází. Kontrola bezpečných vzdáleností v rozpětí 

je splněna i po zavedení výpočtů při kontrolních teplotách. 

Pro rozpětí rovinný úsekový odpínač – Pařát III JB-N činí maximální průhyb pro vodič 66-

AL1/11-ST1A v námrazové oblasti N2 3,06 metrů. Kontrola bezpečných vzdáleností v rozpětí je 

splněna i po zavedení výpočtů při kontrolních teplotách. 

6.3.6 Kontrola ostatních bezpečných vzdáleností 

Vlivem výpočtů při kontrolní teplotě +20°C dochází ke zvýšení průhybu při -5°C a námraze 

v rozpětí mezi podpěrnými body č. 16 a 17 (rozpětí 94m) o zhruba 10cm. Již při standartním 

postupu řešení bylo dosaženo krajní hodnoty vzdálenosti od země 6m při -5°C + námraze. Na 

základě těchto kontrolních výpočtů je navržena oproti původnímu záměru výměna betonového 

sloupu č. 16 s délkou 10,5m za délku 12m se stejnou jmenovitou vrcholovou sílou 6kN. 

V ostatních rozpětích je dosažena dostatečná rezerva pro zajištění bezpečných vzdáleností při 

nejhorším možném zatížení. 

6.3.7 Opravný výpočet podpěrného bodu č. 16 

Změnou délky podpěrného bodu dojde ke změně síly působící na betonový sloup při zatížení 

větrem dle(8) 

           
                                                          

            
 

 
             

  
 

 
                  

při kombinovaném zatížení větrem a námrazou dle (9) 

            
                                                        

             
 

 
              

  
 

 
                

tím dojde ke změně vodorovné síly F2 působící na podpěrný bod při zatížení větrem 

                                                                                   

                                         

a dále dojde ke změně vodorovné síly F2 působící na podpěrný bod při kombinovaném zatížení 

větrem a námrazou 
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Celkové zatížení betonového sloupu ve vrcholu při zatížení větrem 

                  

a při kombinovaném zatížení větrem a námrazou 

   √  
    

    √                 √                                
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7 ZÁVĚR 
V prvé řadě bylo cílem práce uvést současně používané postupy a standardy pro 

dimenzování kotevních úseků vedení VN. V této práci jsou popsané postupy dle platných 

postupů s praktickým náhledem. Stávající postupy při sestavování montážních tabulek dle 

dokumentu kolidují s obecnými požadavky na výstavbu nadzemních vedení, jak bylo uvedeno 

v této práci. Stávající postup při sestavování montážních tabulek dle dokumentu Optimalizace 

tahů vodičů venkovních vedení VN doporučuje používat referenční teplotu -5°C, jelikož postihne 

největší rozsah případů. Dle praktických poznatků největší rozsah případů ovšem nepostihne, 

jelikož teplota -5°C je v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nadzemních vedení, kdy je 

provádění betonových základů pod teplotou 0°C zakázáno. Již samotný dokument připouští, že 

správnějším způsobem se jeví použít teplotu při montáži, která je ovšem ve stádiu projekce 

neznámá. Jako možné řešení stávajícího stavu bylo uvedeno v této práci modifikované výpočetní 

řešení kotevního úseku na střední rozpětí s následnou kontrolou na silové účinky podpěrných 

bodů a kontrolou bezpečných vzdáleností. 

Dalším cílem bylo zahrnout veškeré poznatky z oblasti mechaniky nadzemních vedení, které 

je dobré mít na paměti jako základ vědění k problematice projekce nadzemních vedení VN. 

Původním záměrem bylo zahrnout vliv průhybů dřevěných a betonových sloupů při řešení 

kotevních úseků. Nakonec bylo od tohoto záměru pro značnou komplikovanost a malý rozsah 

praktického použití upuštěno. V této práci jsou ale uvedeny matematické postupy při zjišťování 

průhybů dřevěných sloupů a dále na základě poskytnutých protokolů ze zkoušek betonových 

sloupů stanoveny matematické závislosti pro určení průhybů betonových sloupů. Na základě 

poskytnutých protokolů byla následně provedena kontrola vychýlení vrcholů betonových sloupů 

dle PNE 33 3301, 2. vydání. Nedokončený zůstal i záměr dojít k hodnotám průhybů při montáži 

s ohledem na změnu modulu pružnosti vodičů ocelohliníkových lan. Tento výpočet by se dal 

určit díky zkoušce prodloužení tahem. Pro běžně používaná lana v hladině vysokého napětí 

ovšem tyto zkoušky neexistují, a pokud nejsou vyžadovány a zaplaceny ze stran distribučních 

společností nejsou ani prováděny. 

Značnou část této práce zabírá praktický výpočet kotevního úseku ve kterém je uveden jak 

stávající postup řešení, tak i navržený modifikovaný postup s následnou kontrolou. Volba 

konkrétního kotevního úseku byla zvolena zejména na značné rozdíly rozpětí a ukázání tak 

rozdílných silových působení na podpěrné body. Dalším důvodem je i ukázání možných 

komplikací při projektování kotevního úseku s následným řešením. Praktický výpočet je 

důležitou částí této diplomové práce a najde své uplatnění u začínajících projektantů nadzemních 

vedení VN, jelikož se v současnosti žádný takto podobný výpočet svým rozsahem veřejně 

nevyskytuje a to nejen v rámci České republiky. 
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PŘÍLOHA A 
Tab. A-1 Hodnoty namáhání σH [MPa] při referenční teplotě -5°C 

Rozpětí/Teplota -30°C -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+N2 

70 m 42,12 33,58 25 23,03 19,98 17,76 16,09 14,78 94,96 

79 m 39,05 32,03 25 23,33 20,67 18,66 17,1 15,85 100,5 

68 m 42,87 33,97 25 22,99 19,89 17,65 15,97 14,65 94,31 

90 m 35,98 30,57 25 23,62 21,36 19,58 18,15 16,97 106,62 

94 m 35,06 30,13 25 23,71 21,57 19,87 18,48 17,34 108,68 

56 m 47,59 36,65 25 22,4 18,58 16 14,18 12,82 85,21 

52 m 49,2 37,65 25 22,17 18,09 15,4 13,54 12,18 82,13 

77 m 39,69 32,35 25 23,27 20,53 18,48 16,89 15,62 99,32 

Tab. A-2 Hodnoty průhybů f [m]při referenční teplotě -5°C 

Rozpětí/Teplota -30°C -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+N2 

70 m 0,5 0,63 0,84 0,91 1,05 1,18 1,31 1,42 1,54 

79 m 0,69 0,84 1,07 1,15 1,3 1,44 1,57 1,69 1,86 

68 m 0,46 0,58 0,79 0,87 1,0 1,13 1,25 1,37 1,48 

90 m 0,97 1,14 1,39 1,47 1,63 1,78 1,92 2,05 2,27 

94 m 1,08 1,26 1,52 1,6 1,76 1,91 2,05 2,19 2,43 

56 m 0,28 0,37 0,54 0,6 0,72 0,84 0,95 1,05 1,1 

52 m 0,24 0,31 0,46 0,52 0,64 0,75 0,86 0,95 0,98 

77 m 0,64 0,79 1,02 1,09 1,24 1,38 1,51 1,63 1,79 

Tab. A-3 Hodnoty silových účinků F1 [kN] ve vodiči při referenční teplotě -5°C 

Rozpětí/Teplota -30°C -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+N2 

70 m 3,25 2,59 1,93 1,77 1,54 1,37 1,24 1,14 7,32 

79 m 3,01 2,47 1,93 1,8 1,59 1,44 1,32 1,22 7,74 

68 m 3,3 2,62 1,93 1,77 1,53 1,35 1,22 1,12 7,22 

90 m 2,77 2,35 1,93 1,82 1,65 1,51 1,4 1,31 8,21 

94 m 2,7 2,32 1,93 1,83 1,66 1,53 1,42 1,34 8,37 

56 m 3,67 2,82 1,93 1,73 1,43 1,23 1,09 0,99 6,56 

52 m 3,79 2,9 1,93 1,71 1,39 1,19 1,04 0,94 6,33 

77 m 3,06 2,49 1,93 1,79 1,58 1,42 1,3 1,2 7,65 

Poznámka: pro výpočet byl použit program Monty 2.0, EGÚ Brno 
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PŘÍLOHA B 
Tab. B-1 Hodnoty namáhání σH [MPa] při kontrolní teplotě 0°C 

Rozpětí/Teplota -30°C -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+N2 

70 m 42,77 34,07 25,29 23,27 20,15 17,89 16,19 14,86 95,27 

79 m 38,89 31,92 24,93 23,27 20,63 18,63 17,07 15,82 100,42 

68 m 43,72 34,63 25,38 23,27 20,03 17,7 15,97 14,62 94,06 

90 m 35,12 29,94 24,6 23,27 21,08 19,36 17,97 16,82 106,03 

94 m 34,02 29,37 24,5 23,27 21,22 19,59 18,25 17,14 107,92 

56 m 49,76 38,45 26,08 23,27 19,16 16,4 14,46 13,04 86,13 

52 m 51,8 39,88 26,36 23,27 18,8 15,88 13,88 12,43 83,22 

77 m 39,69 32,35 25 23,27 20,53 18,48 16,89 15,62 99,32 

Tab. B-2 Hodnoty průhybů f [m]při kontrolní teplotě 0°C 

Rozpětí/Teplota -30°C -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+N2 

70 m 0,49 0,62 0,83 0,9 1,04 1,18 1,3 1,42 1,54 

79 m 0,69 0,84 1,08 1,15 1,3 1,44 1,57 1,69 1,86 

68 m 0,45 0,57 0,78 0,85 0,99 1,12 1,24 1,36 1,47 

90 m 0,99 1,16 1,41 1,5 1,65 1,8 1,94 2,07 2,28 

94 m 1,12 1,29 1,55 1,63 1,79 1,94 2,08 2,21 2,45 

56 m 0,27 0,35 0,52 0,58 0,7 0,82 0,93 1,03 1,09 

52 m 0,22 0,29 0,44 0,5 0,62 0,73 0,84 0,93 0,97 

77 m 0,64 0,79 1,02 1,09 1,24 1,38 1,51 1,63 1,79 

Tab. B-3 Hodnoty silových účinků F1 [kN] ve vodiči při kontrolní teplotě 0°C 

Rozpětí/Teplota -30°C -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+N2 

70 m 3,3 2,62 1,95 1,79 1,55 1,38 1,25 1,14 7,34 

79 m 3,0 2,46 1,92 1,79 1,59 1,44 1,32 1,22 7,74 

68 m 3,37 2,67 1,96 1,79 1,54 1,36 1,23 1,13 7,25 

90 m 2,71 2,31 1,89 1,79 1,62 1,49 1,38 1,29 8,13 

94 m 2,62 2,26 1,89 1,79 1,63 1,51 1,41 1,32 8,31 

56 m 3,83 2,96 2,01 1,79 1,48 1,26 1,11 1,0 6,64 

52 m 3,99 3,07 2,03 1,79 1,45 1,22 1,07 0,96 6,41 

77 m 3,06 2,49 1,93 1,79 1,58 1,42 1,3 1,2 7,65 

Poznámka: pro výpočet byl použit program Monty 2.0, EGÚ Brno 
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PŘÍLOHA C 
Tab. C-1 Hodnoty namáhání σH [MPa] při kontrolní teplotě 10°C 

Rozpětí/Teplota -30°C -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+N2 

70 m 44,18 35,15 25,93 23,8 20,53 18,17 16,4 15,03 95,94 

79 m 38,54 31,66 24,78 23,14 20,53 18,55 17,01 15,78 100,23 

68 m 45,58 36,07 26,24 23,98 20,53 18,07 16,24 14,84 94,92 

90 m 33,41 28,68 23,79 22,56 20,53 18,92 17,61 16,52 104,81 

94 m 32,0 27,87 23,51 22,4 20,53 19,03 17,79 16,75 106,32 

56 m 54,51 42,54 28,64 25,36 20,53 17,33 15,13 13,54 88,16 

52 m 57,49 44,93 29,68 25,97 20,53 17,02 14,68 13,02 85,65 

77 m 39,69 32,35 25 23,27 20,53 18,48 16,89 15,62 99,32 

Tab. C-2 Hodnoty průhybů f [m]při kontrolní teplotě 10°C 

Rozpětí/Teplota -30°C -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+N2 

70 m 0,48 0,6 0,81 0,88 1,03 1,16 1,28 1,4 1,53 

79 m 0,7 0,85 1,08 1,16 1,31 1,44 1,58 1,7 1,86 

68 m 0,44 0,55 0,76 0,83 0,97 1,1 1,22 1,34 1,46 

90 m 1,04 1,21 1,46 1,54 1,69 1,84 1,98 2,11 2,31 

94 m 1,19 1,36 1,61 1,69 1,85 1,99 2,13 2,27 2,48 

56 m 0,25 0,32 0,47 0,53 0,66 0,78 0,89 1,0 1,06 

52 m 0,2 0,26 0,39 0,45 0,57 0,68 0,79 0,89 0,94 

77 m 0,64 0,79 1,02 1,09 1,24 1,38 1,51 1,63 1,79 

Tab. C-3 Hodnoty silových účinků F1 [kN] ve vodiči při kontrolní teplotě 10°C 

Rozpětí/Teplota -30°C -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+N2 

70 m 3,4 2,71 2,0 1,83 1,58 1,4 1,26 1,16 7,39 

79 m 2,97 2,44 1,91 1,78 1,58 1,43 1,31 1,22 7,72 

68 m 3,51 2,78 2,02 1,85 1,58 1,39 1,25 1,14 7,31 

90 m 2,57 2,21 1,83 1,74 1,58 1,46 1,36 1,27 8,07 

94 m 2,47 2,15 1,81 1,73 1,58 1,47 1,37 1,29 8,19 

56 m 4,2 3,28 2,21 1,95 1,58 1,34 1,17 1,05 6,84 

52 m 4,43 3,46 2,29 2,0 1,58 1,31 1,13 1,0 6,6 

77 m 3,06 2,49 1,93 1,79 1,58 1,42 1,3 1,2 7,65 

Poznámka: pro výpočet byl použit program Monty 2.0, EGÚ Brno 
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PŘÍLOHA D 
Tab. D-1 Hodnoty namáhání σH [MPa] při kontrolní teplotě 20°C 

Rozpětí/Teplota -30°C -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+N2 

70 m 45,74 36,36 26,65 24,4 20,95 18,48 16,64 15,21 96,67 

79 m 38,2 31,41 24,62 23,01 20,43 18,48 16,95 15,73 100,03 

68 m 47,64 37,7 27,21 24,79 21,1 18,48 16,55 15,08 95,86 

90 m 31,78 27,48 23,0 21,87 19,99 18,48 17,25 16,22 103,56 

94 m 30,12 26,46 22,57 21,56 19,86 18,48 17,33 16,36 104,71 

56 m 59,74 47,2 31,81 27,97 22,25 18,48 15,93 14,13 90,41 

52 m 63,72 50,65 33,81 29,42 22,78 18,48 15,67 13,73 88,36 

77 m 39,69 32,35 25 23,27 20,53 18,48 16,89 15,62 99,32 

Tab. D-2 Hodnoty průhybů f [m]při kontrolní teplotě 20°C 

Rozpětí/Teplota -30°C -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+N2 

70 m 0,46 0,58 0,79 0,86 1,0 1,14 1,26 1,38 1,52 

79 m 0,7 0,85 1,09 1,16 1,31 1,45 1,58 1,7 1,87 

68 m 0,42 0,53 0,73 0,8 0,94 1,07 1,2 1,32 1,44 

90 m 1,09 1,27 1,51 1,59 1,74 1,88 2,02 2,15 2,34 

94 m 1,26 1,43 1,68 1,76 1,91 2,05 2,19 2,32 2,52 

56 m 0,23 0,29 0,42 0,48 0,61 0,73 0,85 0,95 1,04 

52 m 0,18 0,23 0,34 0,39 0,51 0,63 0,74 0,85 0,92 

77 m 0,64 0,79 1,02 1,09 1,24 1,38 1,51 1,63 1,79 

Tab. D-3 Hodnoty silových účinků F1 [kN] ve vodiči při kontrolní teplotě 20°C 

Rozpětí/Teplota -30°C -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+N2 

70 m 3,52 2,8 2,05 1,88 1,61 1,42 1,28 1,17 7,45 

79 m 2,94 2,42 1,9 1,77 1,57 1,42 1,31 1,21 7,71 

68 m 3,67 2,9 2,1 1,91 1,63 1,42 1,28 1,16 7,38 

90 m 2,45 2,12 1,77 1,69 1,54 1,42 1,33 1,25 7,98 

94 m 2,32 2,04 1,74 1,66 1,53 1,42 1,34 1,26 8,07 

56 m 4,6 3,64 2,45 2,15 1,71 1,42 1,23 1,09 6,97 

52 m 4,91 3,9 2,6 2,27 1,75 1,42 1,21 1,06 6,81 

77 m 3,06 2,49 1,93 1,79 1,58 1,42 1,3 1,2 7,65 

Poznámka: pro výpočet byl použit program Monty 2.0, EGÚ Brno 






