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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá poznatky z návrhů uzemnění transformoven 110/22 kV. Při návrhu 
silových zařízení nad 1kV jsou vyžadovány specifické nároky na provedení a bezpečnost 
zařízení. Cílem práce je navrhnout novou zemnící soustavu pro rekonstruovaný objekt 
transformovny 110/22kV z pohledu platných norem. Rekonstrukce objektu je vždy ve větší nebo 
menší míře spojena s komplikacemi ze strany úřadů, nových pravidel a nařízení pro provedení. 
Protože uzemnění je součást každého elektrického zařízení, je z pohledu projektanta v tomto 
případě nutné zaobírat se širokým spektrem požadavků zdánlivě nesouvisejících s problematikou, 
která začíná u legislativních požadavků a chování lidského těla na elektrický proud. Teoretická 
část práce se v rámci rozdílného přístupu k provádění uzemňovacích soustav, zaobírá počátky a 
historií zemnění z pohledu norem. Často opomíjeným faktorem při návrhu bývá posouzení 
správného návrhu z hlediska působení vnějších vlivů, určení a míra působení jednotlivých 
vnějších vlivů přesahuje rozsah této práce, a proto pouze shrnuje hlavní myšlenky a principy 
problematiky. Praktická část pro základní návrh uzemnění transformovny a ověření návrhu z 
hlediska dotykových a krokových napětí vychází v této práci z české státní normy ČSN 33 3201 
("Elektrické instalace nad AC 1 kV") a vzhledem k provozovateli uvažované transformovny z 
podnikové normy energetiky PNE 33 0000-1 ed.4 ("Ochrana před úrazem elektrickým proudem v 
distribučních soustavách a přenosové soustavě"). Práce dále cituje a respektuje požadavky dalších 
norem, které jsou ve větší nebo menší míře s uvedenými dokumenty propojeny a tvoří tak 
provázaný celek pro návrh a zkoušení uzemnění. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  Uzemňovací soustava; transformovna; elektrická stanice; zemnič; 
dotykové napětí; oteplení vodičů 
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ABSTRACT 
Master's thesis deals with principles of design of earthing of a substation 110/22 kV. Specific 

requirements for safety have to be fulfilled when designing power installations exceeding 1kV. 
The aim of this paper is to design a new earthing system for reconstructed substation 110/22kV 
considering valid standards. Reconstruction of a  property is always more or less complicated by 
new orders and regulations for construction. Earthing is a part of all electric equipment, therefore 
it is essential for the design engineer to consider a broad spectrum of requirements, even those 
seemingly not related to this subject, from legislative requirements to the study of reactions of a 
human body to electric current. The theoretical part of this work examines different approaches to 
earthing system's design, and analyzes the origins and earthing standards throughout history. The 
correctness in consideration of effects of the environment is an often neglected factor. Defining 
of all types of effects of the environment is a broad field, therefore this paper only summarizes 
the main principles. The practical part of this paper deals with the basic design of substation's 
earthing system and it's verification in respect of touch voltage and step voltage according to the 
Czech national standard ČSN 33 3201 (Power installations exceeding 1kV a.c.)  and of 
company's energetics' standard PNE 33 0000-1 ed.4 (Protection against electric shock in 
distribution network and transmission system) required by the substation's distributor. This paper 
later quotes and takes into consideration the requirements of other standards, more or less related 
to listed documents, creating an interconnected body for design and testing the earthing system. 

 

KEY WORDS: Earthing system; substation; earth conductor; touch voltage; conductor heating 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
  

c  Napěťový součinitel        - 

m  Hmotnost vodiče        kg     Intenzita elektrického pole       Vm-1 

d  průměr zemniče        m 

Dekv ekvivalentní průměr zemniče       m 

Ic  Zemní kapacitní proud       A 

IE  Zemní proud         A 

IL  Součet jmenovitých proudů paralelních zhášecích tlumivek  A 

Idyn Jmenovitý dynamický proud       A 

Ivyp Jmenovitý vypínací proud       A 

Izap Jmenovitý zapínací proud       A 

Ith  Ekvivalentní oteplovací zkratový proud     A   ̅"    Počáteční souměrný rázový zkratový proud (efektivní hodnota)  A 

Ires  jmenovitý reziduální proud       A 

J  proudová hustota na povrchu elektrody     Am-2 

l  délka zemniče         m 

R  Rezistance         Ω 

r  redukční činitel        - 

S  průřez          mm2 

Smin minimální průřez        mm2 

SZM plocha zemnící mříže        m2 

t  doba zkratu         s     jmenovité napětí        V     napětí na zemniči        V 

US  krokové napětí        V 

UT  dotykové napětí        V 

X  reaktance         Ω 

w  součinitel pravděpodobnosti výskytu největšího zkratového proudu -  ̅   zkratová impedance trojfázové střídavé soustavy    Ω  ̅( ) Sousledná impedance zkratového obvodu     Ω 
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 ̅( ) Zpětná impedance zkratového obvodu     Ω  ̅( )  Netočivá impedance zkratového obvodu     Ω  ̅   Celková impedance lidského těla      Ω  ̅   Impedance zemniče        Ω  ̅   Impedance kůže        Ω  ̅   Vnitřní impedance lidského těla      Ω 

α0  Teplotní součinitel odporu       °C-1 

ρ  Rezistivita         Ωm 

ϑ  Teplota         °C     Měrná elektrická vodivost       Sm-1 
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1 ÚVOD 
Důležitost zemnění a teorie ochrany před úrazem elektrickým proudem je při návrhu 

elektrických zařízení, ať se jedná o návrh zařízení do 1000V, nad 1000V nebo systému ochrany 
před bleskem, často opomíjena. Přitom správná a bezpečná funkce elektrického zařízení začíná 
právě zemničem a pospojováním neživých částí. Škodlivé účinky proudu na lidský organismus 
doprovází elektrotechniku od jejích počátků, kdy byl nejeden vynálezce zraněn nebo usmrcen při 
pokusech s elektřinou. S novými poznatky o chování a působení elektrického proudu vznikly v 
průběhu času obecné přístupy k eliminaci těchto úrazů elektrickým proudem. Správné provedení 
uzemňovací soustavy elektrických zařízení se tak stalo jednou z možností, jak zabránit škodám na 
životech a majetku. Opatření jsou zvláště účinná pro zařízení o jmenovitých napětích 
převyšujících 1kV, kde musí být samostatně brány v úvahu účinky dotykových a krokových 
napětí při poruše zařízení. V současné době je problematiky uzemnění vysokonapěťových 
zařízení řešena normou ČSN 33 3201, která obsahuje kapitoly pro uzemnění těchto zařízení, do 
roku 2013 bude platit souběžně s novou ČSN EN 50 522. Vzhledem k souběžné platnosti se 
návrh v diplomové práci řídí pravidly starší normy ale ve sporných případech poukazuje na 
rozpor s novou normou. 
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2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
Pro zjištění požadavků na rozsah provedení a typ zemniče je vhodné nejprve zjistit, k čemu a 

z jakého důvodu je potřeba uzemnění zřizovat. Základní publikací pro uzemnění, kterou je ČSN 
33 2000-5-54 ed. 2, je definován účel zřizování uzemnění v elektrické instalaci pro ochranu před 
úrazem elektřinou, pro ochranu před bleskem a přepětím a pro správnou funkci elektrických 
zařízení. Norma navazuje a zpřesňuje obecné požadavky dané legislativou, která nařizuje 
povinnost zaobírat se otázkou bezpečnosti, ale již neuvádí v jakém rozsahu ji plnit a kdy je 
přijatelné přijmout riziko. 

2.1 Legislativa 
Rozsah a návaznost legislativy je zřejmá z obrázku, kde jsou základní požadavky dány 

ústavou, ze které vycházejí zákony a další vyhlášky a nařízení. Jak již bylo zmíněno, uzemnění 
jako součást elektrického zařízení je věc zdraví nebezpečná. Při studiu této problematiky je tedy 
vhodné najít počátek, ze kterého vycházejí požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti. 

 

 
Obr. 2-1 Schéma legislativy České Republiky 

 

2.1.1 Ústava 
Obecně lze hledat odpověď v Listině základních práv a svobod, která je přílohou Ústavy ČR 

ze dne 16.12. 1992, kde je možné se mimo jiné dočíst: 

Hlava druhá, Oddíl první: 

článek 6 

Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.  
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článek 11 

Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem 
chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní 
prostředí nad míru stanovenou zákonem. 

článek 12 

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 
bydlí. 

(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v 
demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a 
svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud 
je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být 
takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy. 

2.1.2 Zákon 
Další stavební kameny legislativy upřesňují požadavky ústavy vzhledem k elektrickým 

zařízením. Výčet hlavních zákonů a vyhlášek týkajících elektrotechniky  je uveden níže: 

 

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Zákon č. 22/1997 Sb. technické požadavky na výrobky 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č .51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

Vyhláška č .499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

a další. 

2.1.3 Česká státní norma 
Posledním stavebním kamenem pro návrh uzemnění jsou normy, které dále upřesňují 

požadavky zákonů dle správné a uznávané praxe z daného oboru, které nejsou dostatečně 
vymezeny právními předpisy. 

Podle [1] § 4 je Česká technická norma definována jako dokument, schválený pověřenou 
právnickou osobou (§ 5) pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle tohoto zákona a  
označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro  
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Česká technická norma není obecně 
závazná. 

Pojem obecná závaznost je povinnost dodržovat české technické normy (ČSN) obecně, bez 
jakéhokoliv omezení, tj. všemi právnickými nebo fyzickými osobami. Povinnost postupovat při 
určité činnosti v souladu s českými technickými normami může vzniknout různými způsoby, 
především na základě ustanovení právního předpisu, který určí, že ve vztazích upravených tímto 
právním předpisem je nutno dodržovat určité české technické normy. [19] Zrušení obecné 
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závaznosti norem ke dni 1.9.1997 tedy neznamená, že záleží na rozhodnutí výrobce nebo 
projektanta, co považovat za bezpečné a co ne, ale že je potřeba zvážit odkaz právního předpisu. 

Výlučný odkaz: určuje shodu s technickou normou, na kterou se odkazuje jako jediný 
způsob splnění příslušného ustanovení daného právního předpisu. Technická norma tak doplňuje 
nekompletní právní požadavek a stává se tak vlastně součástí právního předpisu. Tím vzniká 
povinnost řídit se ustanoveními příslušné normy pro ty subjekty, kterých se daný právní předpis 
týká. V tomto případě většinou nejde o obecnou závaznost.[19] 

Indikativní odkaz - je shoda s normou jedním z možných způsobů splnění požadavků 
právního předpisu. Obecný požadavek právního předpisu však může být splněn jiným způsobem. 
Forma indikativního odkazu je uplatněna v § 4a zákona č. 22/1997 Sb., pokud jde o 
harmonizované nebo určené normy. Pokud jde o přesnost, odkaz může být všeobecný, 
nedatovaný nebo datovaný. Nedatovaný odkaz určuje konkrétní technické normy takovým 
způsobem, že její změna nevyvolává potřebu měnit souběžně právní předpis, ve kterém je odkaz 
na tuto normu obsažen. Vhodnou formou je zde uvedení příslušných norem v poznámce pod 
čarou. Datovaný odkaz se vztahuje ke konkrétní verzi normy. V případě její změny je nutno 
změnit příslušným způsobem i právní předpis. Dále se rozlišuje mezi přímým a nepřímým 
odkazem. V případech přímého odkazu se splněním požadavků normy plní odpovídající 
požadavky právního předpisu. Nepřímým odkazem se rozumí obecné ustanovení právního 
předpisu, v němž je například stanoveno, že výrobky musí odpovídat současnému stavu vývoje, 
současným poznatkům vědy a techniky apod. Splnění technických norem se pak považuje za 
splnění těchto obecných podmínek. V dosud vydaných právních předpisech je k právní úpravě 
využito českých technických norem (popřípadě technických norem) různých forem.[19] 

Výše uvedené odstavce mají demonstrovat provázanost technických předpisů s přímými 
odkazy na hlavní úkol, kterým je bezpečnost a harmonizace norem. Je vidět, že ne vždy jsou 
požadavky striktně dány, ale může být použito stejné nebo technicky dokonalejší řešení. Pro 
technicky dobré řešení postačí dodržovat požadavky platných norem, které jsou v souladu s 
platnou legislativou. 

Typy norem 
IEC - mezinárodní norma 

ČSN EN - Harmonizovaná česká státní norma 

ČSN - česká státní norma 

PNE - podniková norma energetiky 

Technické normy společností 

Hlavní zástupci norem zabývající se problematikou zemnění jsou: 
 
ČSN 33 3201 - Elektrické instalace nad AC 1 kV  
 Norma rozsahem platnosti pokrývá provádění uzemnění v elektrických stanicích, 
 elektrárnách, zemědělských, komerčních nebo veřejných provozovnách pro zařízení nad 
 AC 1kV. K 1.11.2013 bude zrušena. 
 
ČSN EN 50 522 - Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV  
 Vydána 1.1.2012 a je náhradou za ČSN 33 3201, která byla obsahově rozdělena do 
 několika norem. 
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ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí –Část 5-54: Výběr a stavba  
   elektrických zařízení –Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného  
   pospojování 
 Rozsahem norma odpovídá pro použití u zařízení do 1kV. Při společné uzemňovací 
 soustavě VN a NN části doplňuje požadavky ČSN EN 50 522 a ČSN 33 3201. 
Soubor norem ČSN EN 62 305- Ochrana před bleskem 
 Návrh systému ochrany před bleskem úzce souvisí s provedením zemniče, pospojováním 
 a stíněním 
 
PNE 33 0000-1 ed.5 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a  
   přenosové soustavě 
 Upřesňuje požadavky na uzemnění, měření a dotyková napětí. 
 
PNE 33 0000-4 ed.3 - Příklady výpočtů uzemňovacích soustav v distribuční a přenosové soustavě 
   dodavatele elektřiny. 
 Vychází z PNE 33 0000-1 ed.5 uvádí postupy a vztahy pro výpočty uzemňovacích 
 soustav. 
 
ECZR-TNS-SDS-00 4900.03 - Uzemnění elektrických zařízení v distribučních sítích a objektech 
 Uvádí konkrétní požadavky na způsob provedení uzemnění v distribuční síti v majetku 
 E.on. 
 
ECZR-TNS-SDS-00 4910.03- Uzemnění elektrických zařízení Projektování, výstavba a provoz 
 Uvádí konkrétní specifické požadavky pro distribuční síť v majetku E.on 
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2.2 Uzemnění jako součást ochrany 
Z předešlého výčtu je patrné, že uzemnění jako takové nebude sloužit jako samostatná 

ochrana, ale jako součást ochranného opatření. Správná funkce uzemnění je založena na 
dokonalém vodivém spojení vodivých částí. Pomocí spojení je zajištěn co nejmenší rozdíl 
potenciálu mezi neživými vodivými částmi při provozu i poruchových stavech zařízení. 
Následující odstavce vycházejí z faktu, že nebezpečnost elektřiny spočívá především v její 
neviditelnosti pouhým okem.  

Úraz elektrickým proudem může být způsoben proudem protékajícím postiženým tělem, 
jehož velikost překročí určitou bezpečnou mez, nebo může vzniknout v důsledku jiných 
nežádoucích účinků elektrického proudu, např. popálením nebo působením elektrického či 
elektromagnetického pole, nebo i dlouhodobým účinkem na lidské zdraví (u stejnosměrného 
proudu). Snížením rozdílu potenciálu je dosaženo zmírnění následků působení elektrického 
proudu na lidské tělo a majetek. Další ochranu, kterou zajišťuje, je funkce stínění pro snížení 
vysokofrekvenčního rušení zařízení. Tato práce vzniká jako součást reálného projektu uzemnění 
transformovny, kde má uzemnění za úkol sloužit jako součást ochrany zdraví a majetku, a proto  
bude respektována platná legislativa ČR.  

2.3 Účinky elektrického proudu na lidské tělo 
Chování a průběh elektrického proudu při průchodu lidským tělem vychází z Ohmova 

zákona, kdy je procházející proud roven rozdílu potenciálu dvou bodů a velikostí impedance 
lidského těla. 

2.3.1 Elektrická impedance lidského těla 
Celkovou impedanci lidského těla je možno rozložit do dvou složek. Na vnitřní impedanci 

těla, která je tvořena svaly, cévami a krví, a na impedanci kůže.  

 
Obr. 2-2 Impedance lidského těla[9] 

Vnitřní impedance lidského těla je odporového charakteru. Její hodnoty závisí především 
na dráze proudu a v menší míře na ploše kontaktního povrchu.[9] 

Impedanci kůže pak lze považovat za soubor odporů a kapacit. Strukturu kůže tvoří 
poloizolující vrstva a malé vodivé prvky (póry). Hodnota impedance závisí na napětí, kmitočtu, 
době působení proudu, kontaktní ploše, tlaku kontaktu, na míře vlhkosti kůže, teplotě, typu kůže 
a v neměřitelné míře na psychickém stavu. Pro dotyková napětí nad 50V se impedance značně 
snižuje. [9]  
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Hodnoty celkové impedance lidského těla je možné při dotykových napětích nad 50 V 
uvažovat jen jako vnitřní impedanci lidského těla. V 

Tab. 2-1 jsou uvedeny normativní hodnoty pro celkovou impedanci lidského těla v proudové 
dráze ruka-ruka[5], což koresponduje se znalostmi o celkové impedanci těla, která není 
překročena u 50% živých dospělých lidských těl. Pro zjištění hodnot impedance pro dráhu ruka-
noha je nutné použít korekční činitel 0,75. 

Tab. 2-1 Celková impedance lidského těla Zb v závislosti na dotykovém napětí Ut pro proudovou 
dráhu ruka-ruka 

Dotykové napětí Celková impedance 
lidského těla 

(V) (Ω) 
25 3250 
50 2625 
75 2200 
100 1875 
125 1625 
220 1350 
700 1100 
1000 1050 

 

2.3.2 Účinky střídavého proudu 50 Hz 
Pro posouzení účinků jsou normou dále definovány prahové hodnoty proudu v závislosti na 

čase.  

Práh vnímání a práh reakce je způsoben proudem o hodnotě cca 0,5 mA, který vyvolá 
vnímatelný vjem. 

Práh odpoutání je způsoben proudem o hodnotě cca 10mA, dochází k svalovému ztuhnutí. 

Práh komorové fibrilace je závislý na velikosti, době průchodu proudu a dráze proudu 
tělem, vzniká komorová fibrilace a popáleniny. 

 

Průběh účinků proudu je zobrazen na Obr. 2-3., kde je vidět, že k prudkému nárůstu 
pravděpodobnosti srdeční fibrilace začne docházet při době průchodu proudu 500 ms., což je 
dáno průběhem srdečního rytmu. Je možné snadno vyčíst také princip ochrany dle ČSN 33 2000-
4-41 ed.2, kdy je předepsána doba odpojení pro síť 230V TN 0,4s a použití proudového chrániče 
s Ires=30 mA.  
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Tab. 2-2 Zóny doba/proud pro střídavý proud o kmitočtech 15 Hz až 100 Hz 

 

 
Obr. 2-3 Zóny vlivů střídavých proudů 15 Hz až 100 Hz v závislosti proudu a době jeho působení 
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3 UZEMNĚNÍ VE STŘÍDAVÝCH SÍTÍCH NAD 1 KV 
 

Principy a pohledy na správné provedení uzemnění v elektrických instalacích se v průběhu 
času měnily. S novými poznatky o chování a průběhu elektrického proudu byly požadavky 
postupně přizpůsobovány bezpečnosti. 

3.1 Historie zemnění 
Podíváme-li se do historie, kam až sahají počátky zemnění, objeví se jméno Prokopa Diviše 

ze Žamberku, který vystudoval gymnázium ve Znojmě, dále teologii a filozofii v klášteře v 
Loukách u Znojma a stal se farářem v Příměticích u Znojma. Diviš se i přes své teologické 
vzdělání proslavil vlastnoručně vyrobenými vynálezy jako například elektrum (Skleněný přístroj 
na výrobu statické elektřiny) nebo nejslavnější vynález, kterým byla mašina meteorologická, 
dnešními slovy bleskosvod. Podle Divišovy teorie byl výboj elektrických nábojů oboustranný, 
což deklaroval pokusem přes papír, který prorážel elektrickou jiskrou.[15] Důležitý je z našeho 
pohledu návod na stavbu zařízení, který mimo jiné uvádí způsob připojení jímače: 

 

 Válcový podstavec je opatřen oky na upevnění háků, které sahají až přes vrch podstavce pod 
hlavní stojan a na které se dají upevnit řetězy ze silných ok s průměrem 3 coulů. Řetězy jsou 
dlouhé asi 20 sáhů a jejich spodní konce jsou zapuštěny dvě stopy. V zemi poslední článek řetězu 
je upevněn na železném kuželu, dlouhém 12 coulů. Kužel s koncem řetězu je zasypán železnými 
pilinami v zemi a je zabezpečen dobře upěchovanou plstí. [15] 

 

Zde je v praxi vidět myšlenka, že náboje putují ze země do mraků nejvodivější cestou a že 
cesta začíná zemničem, pro zlepšení rezistivity, zasypaným pilinami. Uvážíme-li, že 1 stopa 
odpovídá 30,5 cm, je vidět, že zemnič byl uložen z dnešního pohledu v nezámrzné hloubce 
odpovídající platným normám. Celkové provedení mašiny odpovídá principielně současným 
trendům v provádění ochrany před bleskem Franklinovským typem bleskosvodu. Zajímavostí je, 
že jako otec bleskosvodu se dlouhou dobu uváděl vynálezce Američan Benjamin Franklin. V [15] 
jsou však uvedena historicky doložitelná fakta, že Diviš prezentoval své poznatky o odsávání 
elektřiny z mraků na vídeňském dvoře v dubnu roku 1750, zatímco Franklin posílal v červenci 
téhož roku dopis s otázkou možností využití hrotů na odsávání elektřiny. Franklinův první 
skutečný bleskosvod byl postaven ve Philadelphii roku 1760, tedy až 6 let poté, co "povětrnostní 
mašina" začala plnit svoji funkci ve farské zahradě v Příměticích.  
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Obr. 3-1 Porovnání Divišovy povětrnostní mašiny (vlevo) se současným přístupem k ochraně 
před bleskem(vpravo - DEHN)  

 

Ochranu uzemněním pro silnoproudá zařízení zdokumentoval jako první Američan profesor 
Elihu Thompson ve svém patentu pod číslem 327,039 ze září roku 1885. Zde pro chránění 
silnoproudých zařízení využívá průchod proudu zemí. Schéma zobrazuje hlavní napájecí obvod 
(a, b), indukční cívku (f, g), místní obvod(c, d), který je připojen přes mechanicky spojené 
vypínače (k, m). Cívka v budícím obvodu vypínače je spojena s nulovým vodičem místního 
obvodu a zemí. Pokud je obvod zatížen proudem s normálním napětím a izolace hlavního obvodu 
je v dobrém stavu, unikající proud přes cívku t do země se blíží nule. Při zkratu nebo porušené 
izolaci v obvodu a,b začne protékat přes 4, 3, 2, 5 poruchový proud, který přes cívku t vybaví 
vypínač k, m a tím ochrání obvod c, d před přepětím.[11] Je důležité si uvědomit používané 
druhy sítí z té doby. Generátory střídavého proudu byly teprve na začátku svého vývoje a 
Amerika směřovala k používání tehdy populárních stejnosměrných sítí 

 
Obr. 3-2 Princip funkce ochrany obvodu[11] 
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Základní všeobecné bezpečnostní požadavky pro dimenzování a navrhování uzemnění se 
začaly utvářet po roce 1919, kdy vzniknul Elektrotechnický svaz československý. Svaz se stal 
členem Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) a zapojil se do její činnosti. První 
elektrotechnické předpisové normy byly vydány již v roce 1920 pod názvem „Předpisy a 
normálie“, které nahradily do té doby platné předpisy zpracované Elektrotechnickým spolkem ve 
Vídni a staly se základem pro jejich další vydávání. Organizace práce na předpisech a normách je 
popsána ve vydání s označením ESČ 1925 (vydání z r. 1925). V roce 1922 byla založena 
Československá normalizační společnost ČSN a Elektrotechnický svaz sjednal s touto společností 
dohodu, podle které veškerou činnost v elektrotechnice podle ESČ, jakož i zpracované 
a  schválené elektrotechnické normy a předpisy, bude svaz předkládat Československé 
normalizační komisi, která je pak po projednání prohlásí za československé normy. Normy 
vycházely pod označením ČSN-ESČ. [18]   

V roce 1958 vyšla dnes již neplatná ČSN 38 1795, předchůdkyně v současnosti používané 
ČSN 33 3201, přičemž obě byly několikrát aktualizovány. Zatímco 38 1795 řešila pouze 
uzemnění, 33 3201 bere v úvahu celkový návrh elektrické stanice, popř. zařízení nad 1kV AC. 
Pro nejrychlejší představu o rozdílech mezi jednotlivými normami je vhodné porovnat počet 
stran, kde první norma řeší ochranu na 23 stranách, oproti současným 50 stranám včetně příloh. 
Nejvýraznější změny mezi jednotlivými normami jsou při prostudování jasně patrné. Zatímco 
starší normy jasným způsobem udávaly, jak se má projektant zachovat, pozdější vydání jsou 
méně a méně přímočaré a stanovují pouze výsledek, ne způsob, jakým ho má být docíleno. 
Příkladem, který se v průběhu času měnil, může být oplocení areálu: 

Norma z roku 1958 udává v článku 56, že vnější oplocení stanic a provozní oplocení 
venkovních rozvoden se nepřipojuje na uzemňovací soustavu stanice, ani se nemusí samostatně 
zemnit. 

 Stejná aktualizovaná norma vydaná o 7 let později v roce 1965 uvádí v článku 91, že Vnější 
oplocení stanic a provozní oplocení venkovních rozvoden se nepřipojuje na uzemňovací soustavu 
stanice, je-li plot po celém obvodu vzdálen nejméně 10 m od zemniče stanice nebo částí s ním 
spojených. Pokud plot není ve stanovené vzdálenosti, určuje, že připojení plotu k zemniči musí 
být po 50 m. Krom toho již zavádí možná ochranná opatření pro snížení nebezpečí krokových 
napětí, jako je izolace ohrožených míst štěrkem, potenciální práh atd. 

ČSN 33 3201 udává, že Nekryté kovové oplocení musí být uzemněno. Počet bodů uzemnění 
např. v každém rohu, závisí na místních podmínkách (oplocení uvnitř nebo vně uzemňovací 
soustavy), uzemňovací přívody musí být propojeny buď s uzemňovací soustavou vysokého napětí, 
nebo s oddělenými zemniči. Dále udává možná uznávaná opatření vzhledem k dotykovému napětí 
jako je plot z nevodivého materiálu, ekvipotenciální práh, ale už ne izolace štěrkem.  

Při srovnání ukázky změn v provádění uzemnění oplocení je jasně patrný rozdíl v přístupu. 
Zatímco v roce 1958 projektant nesměl plot přizemnit, o pár let později již musel a to po 50 
metrech a nyní také musí a to například v rozích, ale samozřejmě podle toho, kde se plot nachází. 
Takže vzdálenost je nechána čistě na projektantově rozvaze o bezpečnosti. Nabízí se otázka, jak 
se rozhodnout u transformoven velikosti Čebín nebo Sokolnice?  

Jiná, mnohem zajímavější a přínosnější změna, byla změna v dovolených dotykových 
napětích. 
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ČSN 38 1795 z roku 1958 se o povolených dotykových a krokových napětích nezmiňuje. Ale 
uvádí způsoby měření. 

ČSN 38 1795 z roku 1965 již definuje pojmy trvalé a dočasné napětí na zemniči, kdy trvalé 
napětí nesmí překročit hodnotu 125 V a dočasné, které vzniká při zkratech 125 V, krokové 90V. 

Současná norma již tento problém řeší detailněji, kdy velikost dotykového napětí je dána 
dobou trvání poruchy. Pro 125 V je povoleno trvání poruchy 0,72 s. Této skutečnosti je 
využíváno například při budování zapouzdřených rozvoden v budovách v centrech měst. Krokové 
napětí norma neřeší, předpokládá se, že US<UT a dodržením dovolených dotykových napětí jsou 
automaticky splněny podmínky pro kroková napětí. Dále norma připouští v odůvodněných 
případech využít ve výpočtu přídavnou rezistanci, kterou reprezentuje obuv. Více o dotykových a 
krokových napětích je uvedeno dále v příslušném odstavci. 

3.2 Termíny a definice 
Uzemnění: je provedení elektrického spojení mezi daným bodem v síti, v instalaci nebo v 

zařízení a lokální zemí. Spojení může být úmyslné, neúmyslné nebo náhodné. 

Lokální zem: Část Země (planety), která je ve styku se zemničem, jejíž elektrický potenciál 
nemusí být roven nule. 

Uzemňovací soustava: Všechny elektrické spoje a předměty, které jsou součástí uzemnění 
elektrické sítě, instalace a zařízení. 

Uzemňovací síť: Část uzemňovací soustavy, která obsahuje pouze zemniče a jejich 
vzájemné spojení. 

Zemnič: Vodivá část, která může být uložena v daném vodivém prostředí, např. v betonu v 
elektrickém styku se zemí. 

Strojený zemnič: zemnič záměrně zřízený pro uzemnění. 

Náhodný zemnič : Vodivý předmět trvale uložený v zemi, ve vodě, v betonu, který byl 
vybudován k jinému účelu než k uzemnění, ale je možno ho využít jako zemnič. 

Základový zemnič: Zemnič uložený v betonových základech (budov, stožárů, nosných 
konstrukcí). 

Zemnič pro vyrovnání potenciálu:(ekvipotenciální práh) zemnič uložený ve vhodné 
hloubce a vzdálenosti od vodivých předmětů za účelem ovlivnění průběhu potenciálu na povrch 
země. 

Ochranné uzemnění: Uzemnění bodu nebo několika bodů v elektrické síti, instalaci nebo 
zařízení za účelem bezpečnosti.[18] 

Pracovní uzemnění: Uzemnění bodu nebo několika bodů v elektrické síti, zajišťující 
správnou funkci zařízení nebo instalace (např. uzemnění uzlů transformátorů, svodičů přepětí, 
kapacitních děličů přístrojových transformátorů napětí). 

Stanice elektrická: je souhrn staveb a zařízení v uzlech elektrizační soustavy, který 
umožňuje transformaci elektrické energie na jiné napětí a její rozvod, nebo rozvod elektrické 
energie se stejným napětím, nebo přeměnu střídavého napětí na napětí jiného kmitočtu případně 
na napětí stejnosměrné a jeho rozvod, nebo kompenzaci elektrické energie. Všeobecně zahrnuje 
prostředky nutné pro bezpečnost a řízení soustavy (ochrany. ...). [10] 
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Transformovna: je elektrická stanice, která obsahuje výkonové transformátory propojující 
dvě nebo více sítí s rozdílnými napětími. Uskutečňuje se v ní transformace elektrické energie na 
jiné napětí a její rozvod. Podle účelu rozlišujeme transformovny distribuční a transformovny 
odběratelské. Ve schématech bývá označována zkratkou TR.[10] 

Rozvodna: tvoří podstatnou část velkých elektrických stanic. Zahrnuje hlavní obvody 
rozvodného zařízení, které jsou spolu s potřebnou částí řídícího systému a pomocných zařízení 
umístěny ve vnitřním nebo venkovním prostoru k tomu účelu vyhrazeném. Je to uzavřený 
technický celek umístěný buď v samostatné budově, nebo ve volném prostoru s rozvodným 
zařízením pro rozvádění a odvádění elektrického proudu téhož napětí. Ve schématech bývá 
označována zkratkou R. [10] 

3.3 Uzemnění elektrických stanic 
Elektrická stanice, jako stavba s trvalým nebezpečím úrazu elektrickým proudem a 

významnými ekonomickými škodami při poruše, má jasně stanovená pravidla pro návrh, stavbu  
a zkoušení zemnících soustav, aby byla schopna za všech okolností splňovat požadavky pro 
eliminaci rizik spojených s provozem. Uzemnění jako celek musí splňovat čtyři základní 
podmínky. 

1) Zajistit mechanickou pevnost a odolnost proti korozi 

2) Odolat z hlediska oteplení nevyššímu poruchovému proudu. 

3) Zamezit poškození majetku a zařízení. 

4) Zajistit bezpečnost osob s ohledem na napětí na uzemnění, která se objeví při nevyšším 
 poruchovém proudu.[5] 

 

3.3.1 Mechanická pevnost a odolnost korozi 
Podmínka má za úkol z dlouhodobých zkušeností o chování materiálů a jevech při provozu 

zajistit stálost a neměnnost uzemňovací soustavy. Výsledky chování materiálů jsou shrnuty jako 
minimální přípustné rozměry prvků zemnící soustavy, které v závislosti na vnějších vlivech 
odolávající chemickému nebo biologickému napadení, oxidaci, tvorbě elektrolitických článků, 
elektrolýze, atd.  Pro zemniče udává norma následující rozměry: 
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Tab. 3-1 Materiál a minimální rozměry zemničů zajišťující mechanickou pevnost a odolnost proti 
korozi[5] 

Materiál Typ 
zemniče 

Minimální rozměry 
Jádro Povlak / plášť 

Průměr 
(mm) 

Průřez 
(mm2) 

Tloušťka 
(mm) 

Jednotlivé 
hodnoty 

(μm) 

Průměrné 
hodnoty 

(μm)  

Ocel 

žárově 
pozinkovaná 

Pásek 2)   90 3 63 70 

Profil (žel. 
desky)   90 3 63 70 

Trubka 25   2 47 55 
Tyčový 
zemnič 16     63 70 

Drát pro 
vodorovný 

zemnič 
10       50 

s olovněným 
povlakem 1) 

Drát pro 
vodorovný 

zemnič 
8     1000   

s 
vytlačovaným 
Cu pláštěm 

Tyčový 
zemnič 15     2000   

s 
elektrolytickým 
Cu povlakem 

Tyčový 
zemnič 14,2     90 100 

Měď 

holá 

Pásek   50 2     
Drát pro 

vodorovný 
zemnič 

  25 3)       

Lano 1,8 * 25       
Trubka 20   2     

pocínovaná Lano 1,8 * 25   1 5 
galvanická Pásek   50 2 20 40 
s olověným 
povlakem 1) 

Lano 1,8 * 25   1000   
Drát   25   1000   

* jeden drát                                                                                                                            
1) nevhodné pro přímé uložení do betonu 
2) pásek válcovaný nebo stříkaný se zaoblenými hranami 
3) V extrémních podmínkách, kde podle zkušeností je riziko koroze a mechanického 
namáhání velmi nízké, může být užito 16 (mm2) 

 

Z tabulky je vidět, že nejpoužívanějšími kovy na výrobu zemničů jsou pozinkovaná ocel a 
měď. Materiál, který norma neuvádí, ale je doporučován pro své elektromechanické vlastnosti, je 
nerezová ocel, zvláště pak pro spoje. Měď je ve světě doporučována pro zemniče, protože jde o  
stálý vodič s vysokou vodivostí a dobrými tepelnými vlastnostmi. Nejčastěji je používán drát o 
průměru 8mm (S=50mm2). V České republice je naopak normou důrazně nedoporučována. 
Důvodem je působení mědi na okolní konstrukce z méně ušlechtilých materiálů, kde může 
docházet k pozvolnému úbytku kovových částí. Norma doporučuje použití žárově zinkované 
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oceli. Nejrozšířenějším typem je použití pásku 30x4, popřípadě 30x3, který svými rozměry také 
vyhovuje[5]. Použití hliníku jako zemniče se vzhledem k chemickým reakcím s kyselinami 
nedoporučuje. 

Další částí zemnící soustavy jsou uzemňovací přívody. Přívody začínají spojem na zemniči a 
končí spojem na ochranné přípojnici nebo zkušební svorce svodu. Spoje musí být provedeny 
důkladně a po elektrické stránce uspokojivým způsobem. Mezi uznávané způsoby patří 
exotermické sváření, tlakové spoje nebo svorky. Pro docílení dostatečné antikorozní ochrany 
musí být spoje v zemi ošetřeny proti korozi pasivní ochranou (asfaltová zálivka, licí pryskyřice, 
antikorozní páskou atd.). Dalším místem, kde musí být zajištěna antikorozní ochrana, je přechod 
přívodu mezi prostředími. Ochrana se provádí stejnými způsoby jako v případě spoje a to na 
přechodu z půdy do vzduchu 30 cm pod  a 20cm nad povrchem. Přívody ze základového zemniče 
musí být opatřeny ochranou na přechodu z betonu do země nejméně 30cm v betonu a 100 cm v 
zemi, na přechodu betonu na povrch nejméně 10cm v a 20 cm nad povrchem.[4] Minimální 
rozměry uzemňovacích přívodů jsou pak stanoveny následovně: 

měď: 16mm2 

hliník: 35mm2 

ocel: 50 mm2 [5] 

Poslední částí uzemňovací soustavy jsou ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. 
Dimenzování ochranných vodičů se provádí tak, aby byl vodič bez poškození schopen přenést 
předpokládaný poruchový proud. Minimální průměr ochranného vodiče má být ověřen výpočtem 
nebo má být použito tabulky, která udává minimální průřez ochranného vodiče v závislosti na 
průřezu vodiče vedení. 

Tab. 3-2 Minimální průřezy ochranných vodičů[4] 

 
V každém případě musí být dodrženy minimální průřezy: 

• 2,5 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud je chráněn před mechanickým poškozením 
• 4 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud není chráněn před mechanickým poškozením 
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Vodiče ochranného(ekvipotenciálního) pospojování v instalaci jsou zřizovány pro zabránění 
vzniku jiskření a nebezpečného dotykového napětí v objektech. Spojení by mělo být provedeno 
mezi všemi kovovými instalacemi, vnitřními systému a vnějšími vodivými částmi a vedeními 
připojenými ke stavbě. Ekvipotenciální pospojování je nezbytnou součástí instalace, má-li být 
docíleno funkčního systému ochrany před bleskem. Průřezy ochranného pospojování nesmí být 
menší než: 

měď: 6mm2 

hliník: 16mm2 

ocel: 50 mm2[4] 

I přes minimální stanovené rozměry zemničů je nutné brát v úvahu působení vnějších vlivů 
prostředí.  

3.3.2 Vnější vlivy  
Na každé elektrické zařízení působí jeho prostředí a naopak. Pojmem vnější vlivy rozumíme 

míru a způsoby působení přítomných činitelů v daném prostředí, na jejichž základě je předurčena 
míra nebezpečí úrazem elektrickým proudem nebo elektrickým či magnetickým polem. Je nutné 
rozlišovat, zda jednotlivé vnější vlivy působí současně a zda jeden účinek může záviset na 
druhém, nebo mohou být účinky těchto vlivů vzájemně nezávislé. Podle výsledného souboru 
vlivů je možné  stanovit nutné charakteristiky zařízení, požadované pro jeho výběr a instalaci. 
Stanovení charakteristik vnějších vlivů řeší ČSN 33 2000-5-51 ed.3, pro zařízení distribuční a 
přenosové soustavy pak v současné době platná PNE 33 0000-2 ed.4. Na základě stanovených 
vnějších vlivů je možné vytvořit ochranná opatření v takové míře, že zvolené zařízení lze 
považovat z hlediska bezpečnosti za schopné provozu. Stanovení protokolu o určení vnějších 
vlivů by mělo být vždy podkladem pro návrh jakéhokoliv elektrického zařízení. 

Vnější vlivy jsou vždy označeny písmennou zkratkou, která je tříděna následovně: 

 
Obr. 3-3 Schéma označování vnějších vlivů 

 I když vnější vlivy jako takové zdánlivě na návrhu zemniče nezávisí, je vhodné vzít v potaz 
následující body: 

Vnější vliv činitele prostředí AA1, který udává horní a dolní meze teploty -60°C +5°C, 
vyžaduje speciálně navržené zařízení nebo vhodnou úpravu. Na rozsahu teplot je jasné, že 
zařízení se nenachází v nížině ve střední Evropě, ale třeba v severské zemi, popřípadě na 
vrcholku hory. Vyplývající ochranné opatření je vyvoláno zmrzáním půdy do větší hloubky, kdy 
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zmrzlá půda má mnohem vyšší rezistivitu. Obecně je nezámrzná hloubka v našich krajinách 
stanovena na 500 mm pod úrovní země. V tomto případě by bylo nutné umístit zemnič do větší 
hloubky. 

 

Vnější vliv činitele prostředí ACx, který udává nadmořskou výšku, ve které je zařízení 
umístěno. Jako v předchozím případě se může jednat o promrzání půdy, záplavové oblasti, sníh. 

 

Vnější vliv AFx, který udává výskyt korozivních nebo znečišťujících látek. V tomto případě 
je potřeba rozlišovat, jaký materiál zemniče je vhodné použít vzhledem k prostředí. V následující 
tabulce jsou uvedeny základní kombinace materiálů v prostředí dle výrobce: 

 
Je zde jasně patrná chemická nesnášelivost mědi s ostatními prvky a zároveň stálost nerezové 

oceli. 

Vnější vliv činitele prostředí AGx, který udává mechanické namáhání v místě zařízení. 

Vnější vliv BCx, který udává dotyk osob s potenciálem země. U vlivů se například rozlišuje, 
zda je zařízení přístupné laikům či nikoliv, kde je zařízení umístěno atd. 

Uvedený výčet vlivů  je pouze informativní, tak aby bylo možné demonstrovat důležitost a 
obsáhlost problematiky vnějších vlivů. Vypracování protokolu o určení vnějších vlivů by mělo 
být provedeno vždy odbornou komisí, ve které by měly být zastoupeny osoby jako například 
požární technik, technolog výroby, provozovatel. [3][16] 

3.3.3 Nejvyšší poruchový proud 
Poruchový proud se rozumí všeobecně zkrat. Výpočty a analýzu zkratových proudů řeší ČSN 

EN 60909-0. Norma stanovuje velikost největšího zkratového proudu za pomoci metody 
ekvivalentního napěťového zdroje.  

Metoda, jak je již z názvu patrné, zavádí v místě zkratu ekvivalentní napěťový zdroj, který je 
jediným aktivním napětím soustavy. Všechny síťové napaječe, synchronní a asynchronní 
stroje jsou nahrazovány svou vnitřní impedancí. Ve všech případech se k určení 
zkratového proudu v místě zkratu použije ekvivalentní napěťový zdroj. Provozní údaje o 
odběrech, o poloze přepínače odboček transformátorů, buzení generátorů, atd. jsou 
postradatelné. Odpadá nutnost provádět výpočet toků výkonů v různých stavech před 
zkratem[8]. Princip metody je vidět z obrázku, kde je v místě zkratu(F-01) umístěn 
ekvivalentní napěťový zdroj. 
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Obr. 3-4 Schéma soustavy[8] 

 

 
Obr. 3-5 Náhradní schéma obvodu sousledné složky soustavy[8] 

Stanovení počátečního rázového zkratového proudu při zkratu pak vychází z Ohmova zákona 
do vzorce: 

Pro třífázový zkrat:   ̅" =    √3 ̅ =    √3    +     ( ; −;  ; Ω) (3.1) 

Pro dvoufázový zkrat:   ̅ " =      ̅( ) +  ̅( )  ( ; −;  ; Ω) (3.2) 

Pro jednofázový zkrat:   ̅ " = √3     ̅( ) +  ̅( )+ ̅( )  ( ; −;  ; Ω) (3.3) 

Kde:   ̅"  ... Počáteční souměrný rázový zkratový proud (efektivní hodnota) 

c ... Napěťový součinitel    ... Jmenovité napětí  ̅  ... Zkratová impedance trojfázové střídavé soustavy  ̅( ) ... Sousledná impedance zkratového obvodu  ̅( ) ... Zpětná impedance zkratového obvodu  ̅( ) ... Netočivá impedance zkratového obvodu[8] 
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Dimenzování uzemnění zařízení na konkrétní spočítaný poruchový proud by v reálné situaci 
nebylo efektivní a s malou změnou konfigurace v síti by mohlo být nutné provést rekonstrukci 
celého zařízení. Norma proto při návrhu zařízení uvažuje takzvanou zkratovou odolnost zařízení, 
která je určena parametry: 

jmenovitým dynamickým proudem Idyn 

jmenovitým zapínacím proudem Izap 

jmenovitým vypínacím proudem Ivyp 

krátkodobým proudem Ith* 

dobou trvání zkratu t 

* Zde je nutné upozornit na změnu ve značení v platných normách ČSN vydaných před 
rokem 1990 a nových také platných ČSN EN. Nová ČSN EN 60 909-0 označuje Ith jako 
ekvivalentní oteplovací proud, který je parametrem sítě! Starší normy uvádějí ekvivalentní 
oteplovací proud pod označením Ike. Dále v textu bude v souvislosti s Ith respektována nová 
evropská norma. 

  Zkratová odolnost musí být tedy větší nebo rovna hodnotě určitého zkratového proudu. 
Dimenzování konkrétního typu zařízení udává tabulka pro volbu přístrojů v příloze A. Přijměme 
nyní zjednodušující podmínku, že provozovatel zná reálné poměry v síti a stanovil jmenovitou 
zkratovou odolnost pro zařízení, kterou zaručuje vhodnost použití zařízení v daném místě. Mějme 
tedy dáno, že zkratová odolnost rozvodny bude 2000 MVA. Můžeme tak jednoduchým 
způsobem určit jmenovitý krátkodobý proud, který je v tuto chvíli roven ekvivalentnímu 
oteplovacímu proudu a který musí uzemňovací soustava bez poškození vydržet.   = √3   =>  =   √3    ( ;  ; V) (3.4) 

Vzhledem k tomu, že není udána doba trvání zkratu, je nutné uvažovat vždy hodnotu 1s. 
Výrobci zařízení mohou udávat zkratovou odolnost po dobu 3s. V tomto případě se ekvivalentní 
oteplovací proud přepočte na dobu trvání 1s podle vzorce:[6]     ∙    =     ∙     (3.5) 

3.3.4 Oteplení vodičů při zkratu 
Vlivem nedokonalosti materiálu se při průchodu proudu vodič zahřívá. Při kontrole na 

oteplení vodičů je mimo velikosti nutné rozlišovat i dobu průchodu proudu, která závisí na typu 
uvažované sítě. Pro poruchové proudy s dobou trvání do 5 sekund je možné považovat oteplení 
vodiče za adiabatický děj, při kterém se veškeré teplo vyvinuté proudem akumuluje ve vodiči a 
nedochází tak ke sdílení tepla okolím[5]. Tento děj pak můžeme popsat rovnicí:    =     (3.6)  ∙   ( ) =  ∙     (3.7) 

Kde: 

dQ ... je množství tepla vzniklé průchodem proudu vodičem 

dQ2 ... množství tepla spotřebované na ohřátí vodiče 
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Množství tepla je závislé na velikosti procházejícího proudu vodičem za určitý čas.    =  ∙   ( )     ( ; ; ) (3.8) 

Teplo spotřebované ve vodiči je možné vyjádřit z kalorimetrické rovnice pro množství tepla 
která má tvar:    =  ∙  ∙       ( ;   ;  ∙     ∙ °   ; ° ) (3.9) 

 

Kde: 

m ... hmotnost vodiče[2] 

c ... specifické teplo vztažené na 1kg materiálu 

Pro praktické výpočty uvádí norma tabulkové specifické teplo vztažené na m3 materiálu, 
uvážíme-li, že platí rovnost: 

  ∙    =  ∙    (3.10) 

rovnici pak lze upravit:    =  ∙          ( ;  ;  ∙    ∙ °   ; ° ) (3.11) 

Dosazením do předpokladu a drobnou úpravou dostaneme:  ∙   ( )  =  ∙     (3.12)    ∙   ( )  =  ∙  ∙      (3.13) 

  ( )  =  ∙    ( )     (3.14) 

 

Kde:   ... je rezistivita materiálu vodiče, která je funkcí teploty  . Pak tedy platí:  ( ) =   (1 +    ) (3.15)    ... je teplotní součinitel odporu [°   ] 

Rezistivita materiálu je pro potřeby norem uvažována a udávána při teplotě 20°C. 
Vyjádřením ρ  pro 20°C a dosazením pak tedy:    =   (1 +   20) =>   =    (1 +   20) (3.16) 

 ( ) =    (1 +   20) (1 +    ) (3.17) 
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Dosazením do pravé strany diferenciální rovnice a úpravou je pak řešení dáno integrací 
průběhu proudu  po dobu trvání zkratu a změnou teploty vodiče: 

   ( )    
 =   ∙   ∙ (1 +   20)   ∙ (1 +    )     

   (3.18) 

   ( )    
 =  ∙   ∙ (1 +   20)    1(1 +    )    

   [2] (3.19) 

Výraz na pravé straně rovnice se nazývá Jouleův integrál. Pro výpočet integrálu ČSN 60 
909-0 využívá součinitel m jako časově závislý tepelný účinek stejnosměrné složky zkratového 
proudu a součinitele n pro časové závislý tepelný účinek střídavé složky zkratového proudu. 
Integrál je pak roven: 

   ( )    
 =        (3.20) 

Kde:    ... doba zkratu [s]     ... ekvivalentní oteplovací zkratový proud [A]    =   "  ( +  ) [8] (3.21) 

Součinitele m+n je možné odečíst z obrázků uvedených v normě. Při uvažování elektricky 
vzdáleného zkratu v distribuční síti s délkou trvání 0,5s nebo větší pak norma dovoluje uvažovat 
m+n=1.[8]     =   "  (3.22) 

  "     =  ∙   ∙ (1 +   20)    1(1 +    )    
   (3.23) 

Pro další řešení se celá rovnice vynásobí jedničkou v podobě    /   a integruje: 

  "     =  ∙   ∙ ( 1  + 20)    1( 1  +  )  
  
   (3.24) 

  "     =  ∙   ∙ ( 1  + 20)      ( 1  +  )      (3.25) 

 

  "     =  ∙   ∙ ( 1  + 20)     ( 1  +   )( 1  +   )  [2] (3.26) 
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Vyjádřením S je pak dána závislost doby trvání proudu na změně teploty.   =   "     
  ∙ ( 1  + 20)     ( 1  +   )( 1  +   )

 
(3.27) 

Pro oteplení proudové dráhy tvořenou vodiči a spoji je rozhodující veličinou maximální 
teplota vodiče. V závislosti na okolním prostředí se normou jako konvenčně uznávaná nejvyšší 
teplota pro zemnič udává   = 300°  a   = 20°  pro počáteční teplotu. Předpokladem je 
uložení zemniče 1m pod povrchem země. Uvažováním nejvyšší teploty pak rovnice vyjadřuje 
minimální průřez vodiče pro zkratový proud s dobou trvání tk.      =   "     

  ∙ ( 1  + 20)     ( 1  +   )( 1  +   )
  [   ] 

(3.28) 

Při drobné úpravě a zavedení pojmu fiktivní teplota β a konstantě K závislé na materiálu 
vodiče přechází rovnice do tvaru, který je uveden v ČSN 33 3201 v příloze B pro výpočet 
proudové zatížitelnosti uzemňovacích přívodů a zemničů: 

    =   "       ( +   )( +   )   [   ] (3.29) 

Přičemž:  = 1       [°   ] (3.30) 

 =   ∙ ( + 20)        [ ∙ √ /   ] (3.31) 

 

Tab. 3-3 Materiálové konstanty pro oteplení vodičů [5] 

Materiál   [ √ /    ] 
    [℃] 

Ocel 78 202 

Měď 226 234,2 
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3.3.5 Vliv typu sítě na oteplení vodičů při zkratu 
 

Výběr použité sítě je závislý na kompromisech mezi funkčností a bezpečností. Rozlišení 
jednotlivých sítí se liší způsoby uzemnění a je značeno písmenným kódem. První písmeno 
vyjadřuje vztah sítě a uzemnění. Písmenné značení vychází z francouzské terminologie. 

 
 

Na následujících řádcích jsou popsány základní principy uzemnění jednotlivých sítí. I když v 
zařízeních se jmenovitým napětím vyšším než 1kV nejsou využity stejné typy sítí jako v sítích do 
1kV, je vhodné si uvědomit, že například elektroinstalace bude vždy součástí zařízení v 
transformovnách.  

Síť TN-C 
Sítě TN-C jsou využívány pro střídavé sítě se jmenovitým napětí do 1kV. Síť pro svoji 

funkci využívá ochranu neživých částí nulováním. K vedení zpětných proudů je využito jednoho 
vodiče, který zde plní funkci ochranou i pracovní tam, kde je možné docílit prostředky základní 
ochrany dostatečnou ochranu před úrazem elektrickým proudem. Při porušení izolace živých částí 
se dostává nebezpečné napětí na neživé vodivé části zařízení. Ochrana automatickým odpojením 
od zdroje nadproudovými prvky vybavuje při spojení fáze se zemí, je-li střední vodič přerušen, 
mohou na neživých částech vznikat nebezpečná dotyková napětí, které ochrana automatickým 
odpojením od zdrojem nerozezná. Schéma sítě je na Obr. 3-6. Síť je využívána pro rozvod 
elektrické energie do 1kV. Výhodou je z ekonomického hlediska použití o jednoho vodiče méně 
než v případě sítě TN-S. Pro sítě 230V AC musí být porucha spolehlivě odpojena do 0,2 s.  
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Obr. 3-6 Síť TN-C v níž je vodič s kombinovanou funkcí nulového a ochranného vodiče[2] 

Síť TN-S 
Použití sítě je, jako v předchozím případě v sítích o jmenovitém napětí do 1kV, vždy tam, 

kde je nutné části zařízení uchopit do ruky. V síti je díky oddělení ochranného a nulového vodiče 
možné aplikovat doplňkovou ochranu proudovým chráničem. Na rozdíl od předchozího příkladu 
je požadováno vypnutí při unikajícím proudu 30mA, který, jak bylo popsáno výše, zpravidla 
nepoškozuje trvale lidský organismus. Schéma sítě je uvedeno na Obr. 3-7. Oddělení vodičů má 
za následek omezení rušivých vlivů, které vznikají při provozu u sdělovacích zařízení. 

 
Obr. 3-7 Síť TN-S s odděleným nulovým vodičem a ochranným vodičem v celém systému[2] 
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Síť TT 
TT síť je trojfázová síť uzemněná s ochranou neživých částí zemněním. Může být bez 

vyvedeného středního vodiče. Ochrana neživých částí uzemněním je provedena pomocí 
ochranného vodiče, který však není s uzemněným středním bodem pracovního obvodu spojen 
přímo, ale prostřednictvím země. Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím 
je samostatným uzemněním každého elektrického předmětu. Všechny neživé části chráněné 
společně stejným ochranným přístrojem musí být spojeny ochrannými vodiči se zemničem, který 
je pro všechny tyto neživé části společný. Pokud se použije několik různých ochranných přístrojů 
v sérii, platí tento požadavek samostatně pro všechny neživé části chráněné stejným přístrojem. 
Doba odpojení poruchy nesmí přesáhnout 0,07. 

 
Obr. 3-8 Síť TT s odděleným nulovým vodičem a ochranným vodičem elektroinstalace[2] 
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Síť IT  
Na Obr. 3-9 je příklad izolované sítě s uzlem zdroje izolovaným přes velkou impedanci. 

Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím se provádí samostatným 
uzemněním každého elektrického předmětu (tj. spotřebiče, zařízení). V případě jedné poruchy 
mezi živou a neživou částí nebo živou částí a zemí je pak poruchový proud poměrně malý, 
nedochází ke zkratu, ale k tzv. zemnímu spojení. Musí však být provedena opatření, aby se 
zabránilo nebezpečí škodlivých patofyziologických účinků na osobu, která se dotýká současně 
přístupných neživých částí v případě, kdy dojde ke dvěma poruchám současně. Výhody možnosti 
provozovat síť i za existence jedné poruchy se využívá v sítích 22kV. Doba odpojení u sítě IT tak 
může dosahovat i několika hodin.  

 
Obr. 3-9 Síť IT s neživými částmi uzemněnými společně, nebo individuálně[2] 

 

V závislosti na typu sítě je poté zemnič dimenzován na nejnepříznivější působení 
procházejícího proudu s ohledem na velikost a dobu trvání. Parametry pro kontrolu oteplení 
uzemnění v závislosti na uvažované síti je možné nalézt v Tab. 3-4 Hodnoty proudů pro návrh 
uzemňovacích soustav, která ve velké míře dále koresponduje s tabulkou pro návrh uzemnění 
uvedenou v PNE 33 0000-4 ed.2. V souladu s principy uvedenými výše je vidět, že zemniče je 
nutné kontrolovat přednostně u sítí TN a TT, kde je zemnič oteplován zemními kapacitními 
proudy způsobenými jednofázovým zkratovým proudem, zatímco u sítí IT je jako 
nejnepříznivější stav uvažován proud dvoufázového zemního zkratu, který teče uzemňovacím 
přívodem.  
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Tab. 3-4 Hodnoty proudů pro návrh uzemňovacích soustav[17] 
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3.3.7 Bezpečnost osob s ohledem na napětí na uzemnění 
Z hlediska norem je zajištění bezpečnosti vymezeno v ČSN 33 3201 čl. 9.2.4.2. Pro správné 

provedení uzemňovací soustavy je definován tzv. základní návrh, který splňuje první tři 
podmínky uvedené v odstavci 3.3. Toto navržené řešení musí být dále posouzeno z hlediska 
možného nebezpečí zvýšeného napětí na uzemnění a k němu připojených neživých částech. Meze 
dovoleného napětí vychází z reakcí lidského těla na elektrický proud, jak bylo popsáno v kapitole 
2.3. Norma definuje velikost dovoleného dotykového napětí na základě doby trvání průtoku 
proudu. 

 
Obr. 3-10 Dovolená dotyková napětí Utp pro omezené trvání průtoku proudu 

Tyto hodnoty norma považuje za splněné pokud: 

- je splněna jedna z podmínek C 

C1: Uvažovaná instalace se stane součástí celkové uzemňovací soustavy. 

C2: Nárůst potenciálu zemniče, určený měřením nebo výpočtem, nepřekročí dvojnásobek 
hodnot dovoleného dotykového napětí podle obrázku Obr. 3-10. 

nebo  

-jsou provedena příslušná specifikovaná opatření M v souladu s velikostí vzrůstu zemního 
potenciálu a trvání poruchy.[5] 

Celková uzemňovací soustava je pojem, který blíže specifikuje až nově vydaná ČSN EN 50 
522 jako oblast, ve které se nevyskytují žádné nebo téměř žádné rozdíly potenciálu, a uvádí 
typické příklady stávající celkové uzemňovací soustavy: 

• elektrická stanice je obklopena budovami se základovými zemniči a uzemňovací 
soustavy jsou propojeny, například kabelovými plášti nebo ochrannými zemniči nn; 

• elektrická stanice napájí centrální oblast města nebo hustě zastavěnou oblast; 
• elektrická stanice napájí předměstskou oblast s mnoha rozvětvenými zemniči 

propojenými ochrannými vodiči soustavy nn; 
• elektrická stanice s daným počtem blízkých stanic; 
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• elektrická stanice s daným počtem a délkou zemničů, které jsou vyvedeny mimo 
stanici; 

• elektrická stanice propojená kabely s efektivním zemničem; 
• elektrická stanice napájí rozlehlý průmyslový areál; 
• elektrická stanice je částí soustavy s násobně uzemněnými středními vodiči vn.[7]    

       

Určení celkové (globální) uzemňovací soustavy tedy není dáno konkrétním způsobem. 
Pokud jej nelze na návrh uplatnit, musí být proveden výpočet nebo kontrolní měření. Norma dále 
stanovuje, jakým způsobem má být měření provedeno. Při bližším pohledu na problém měření 
ovšem vyvstává otázka, jakým způsobem provést měření na teprve navrhovaném zařízení? Aby 
bylo možné problém i s dopady přiblížit, je vhodné uvědomit si průběh návrhu až po realizaci.  

1)Projektant provede návrh a uvede podmínku, že navrhnuté řešení musí být ověřeno 
měřením a popřípadě doplněno na základě zjištěných skutečností. 

2)Před realizací stavby musí být stanovena cena použitého materiálu a prací, za kterou je 
dodavatel schopen realizovat dílo.  

Zde se začíná postup komplikovat. Jakým způsobem ocenit možné více práce? Jakým 
způsobem pak provést možná opatření? Kdo zaplatí případné navýšení prací?  

3) Po realizaci je zjištěno, že nutná ochranná opatření výrazně navyšují původní cenu nebo v 
horším případě nejsou realizovatelná. 

Norma proto stanovuje příslušná specifikovaná opatření M v příloze D v závislosti na 
uvažovaném místě instalace, která je možno aplikovat, aby byla zajištěna dovolená dotyková 
napětí v rozvodně nebo v jejím přilehlém okolí. 

3.3.8 Nárůst potenciálu zemniče výpočtem 
Postup ověření nárůstu potenciálu řeší norma dle vývojového diagramu na Obr. 3-11. Pokud 

bychom uvažovali uzemňovací soustavu zařízení do 1 kV, bude postup rozdílný. Dále uvedené 
platí pouze pro návrh uzemňovací soustavy pro zařízení nad 1 kV. Základní návrh je v této fázi 
souhrnem minimálních požadavků na rozměry zemničů a uzemňovací přívody.  Projektant má k 
dispozici dále udány hodnoty maximálních dovolených zemních impedancí zemniče. A tím i 
představu o způsobu provedení zemniče. V závislosti je-li nebo není-li uvažována ochrana před 
bleskem, se tento minimální požadavek na maximální impedanci může měnit. 

Při uvažování ČSN 33 2000-4-41 ed.2 

Maximální dovolená hodnota vodiče PEN 2 Ω; 

Maximální dovolená hodnota zemního odporu zemniče 5Ω 

Při uvažování ochrany před bleskem dle ČSN EN 62 305. 

Maximální dovolená hodnota 10 Ω 

Mezní hodnoty v závislosti na čase stanovuje: 
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Obr. 3-11 Ověření návrhu uzemňovací soustavy s ohledem na dotykové napětí 

Výpočtové určení zemního odporu jednoduchých zemničů: 
Při výpočtu impedance zemniče vycházíme z předpokladu odpojeného zemnícího přívodu a  

postup je poté dán metodou potenciálového spádu. Nejjednodušším příkladem je spád potenciálu 
polokulové elektrody, z jejíhož povrchu odtéká do země s homogenní rezistivitou proud.  
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Obr. 3-12 Polokulová elektroda z jejíhož povrchu odtéká do země proud I [14] 

Poměr celkového proudu poruchy odtékající z povrchu elektrody do země je definován 
pojmem proudová hustota:  =  2    (3.32) 

Pro odvození je možné vyjít z předpisu pro napětí mezi dvěma vzdálenými body. 

 =   ∙     
   (3.33) 

Proud odtékající z povrchu elektrody do země je možné vyjádřit ze znalosti Ohmova zákona 
diferenciálním tvaru, který vyjadřuje závislost mezi elektrickým proudem na napětím:  =  ∙   (3.34) 

Kde veličina J [Am-2] udává proudovou hustotu na povrchu elektrody,    [S/m] je měrná 
elektrická vodivost a   je intenzitou elektrického pole. 

Měrná elektrická vodivost je převrácenou hodnotou rezistivity  . Vyjádřením a dosazením 
intenzity elektrického pole do (3.33) rovnice přejde na tvar: 

 =   ∙  ∙     
   (3.35) 

Proudová hustota vyjadřuje poměr celkového proudu poruchy odtékající z povrchu elektrody 
do země:  =   =  2    (3.36) 

Dosazením do rovnice (3.35) a úpravou mezí pak 

 =   2   ∙  ∙     
  =   2  1  ∙     

  =   2  − 1      =   2  1  − 1    (3.37) 
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Pro celkové napětí na zemniči je pak   → ∞. Úpravou a dosazením do Ohmova zákona 
bude výsledný zemní odpor polokulové elektrody: 

 =   2  1 − 0 →    =   =   2   =  2   [ ] (3.38) 

Obdobným způsobem je možné odvodit další typy základních zemničů. Výsledný odpor 
jiných a složitějších tvarů se řeší jako kombinace základních typů, přitom se vychází ze 
serioparalelního schématu zapojení. PNE 33 0000-4 uvádí základní vzorce i s koeficienty pro 
využití různých typových kombinací. V praxi ovšem není splněn počáteční předpoklad 
homogenity půdy, proto se výsledné hodnoty budou mírně lišit a na výpočet je nutné pohlížet 
jako přibližnou hodnotu. 

Paprskový:   =   ∙     2       [ ] (3.39) 

Tyčový :   =  2 ∙     4       [ ] (3.40) 

Kruhový:   =    ∙     2        [ ] (3.41) 

Zemnící mříž: 

   =  2    =  4         [ ] (3.42) 

 

Kde   [Ω.mm2.m-1] udává rezistivitu půdy, l[m] délku zemniče, d[m] je průměr drátového 
nebo polovina šířky páskového zemniče, SZM[m2] plocha zemnící mříže, D[m] průměr kruhového 
nebo průměr ekvivalentního zemniče o stejné ploše. 

Převést ekvivaletní obdélníkový tvar na kruhový je možné dle: 

Pro zemnící mříž:  

    =  4     (3.43) 

Pro obdélníkový tvar:      =    (3.44) 
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Zemní proud IE 
Jak vyplývá z odstavců uvedených výše, hodnota zemního poruchového proudu určujícího 

nárůst dotykových a krokových napětí je dána v největší míře způsobem provozu uvažované sítě. 
Poruchový proud však nemusí vždy téct celý do země zemničem, ale část je odvedena stíněním 
připojených kabelů nebo zemními lany. Při ověřování dotykových a krokových napětí je možné 
pro výsledný proud uvažovat vliv těchto faktorů zavedením redukčního činitele r. 

Charakteristický proud závislý na typu sítě je dán tabulkou Tab. 3-4, podle které uzemňovací 
soustava musí vyhovět kontrole pro všechny připojené sítě nad 1kV. Pro transformovny 
110/22kV se bude jednat především o sítě s nízkoohmovým uzemněním uzlu strany 110kV a 
převážně sítě s kompenzací zemních  kapacitních proudů a přechodně nízkoohmově uzemněným 
uzlem se zhášecími tlumivkami nebo odporníky pro část 22kV. 

Z tabulky pro části 22kV je vidět, že určující proud je závislostí jmenovitých proudů 
paralelních zhášecích tlumivek v transformovně IL a zbytkového proudu zemního spojení Ires. V 
případě, že není známa přesná hodnota zbytkového proudu, je přípustné uvažovat 0,1 zemního 
kapacitního proudu Ic . Hodnoty IL popřípadě Ic je nutné získat od distribuční společnosti. 

Pro ověření dotykového napětí na straně VVN bylo dle PNE 33 0000-4 ed.2 do roku 2012 
možné uvažovat poruchový proud snížený o součinitel w zahrnující pravděpodobnost výskytu 
největšího teoreticky stanoveného proudu. Není-li výpočtem prokázáno jinak, je hodnota 
součinitele w rovna 0,7. Tabulka uvádějící charakteristické hodnoty proudu v PNE 33 0000-4 
ed.3 je harmonizována s ČSN EN 50 522 a již použití součinitele nepřipouští. 

Uplatnění redukčních činitelů 
Možné způsoby výpočtu a typické hodnoty redukčních činitelů jsou uvedeny v příloze J.  

Příklad redukčních činitelů používaných zemních lan a kabelů: 

Zemnící lana venkovních vedení (110kV) 

Fe 50-70 mm2    r=0,98 

ACSR 300/50 mm2   r=0,61 

Jednožilové kabely XLPE (10 a 20 kV) 

Cu 95mm2/16mm2 Cu stínění  r=0,5-0,6 

Tabulky pro konkrétní kabely a zemní lana uvádí PNE 33 0000-4 ed.3 

Dovolený proud tělem 
Při nepříznivé kontrole pro UE<4UTp dle vývojového diagramu zbývá možnost změření a 

porovnání skutečných poměrů v oblasti nebo uvažování proudu tělem s přídavnou rezistancí. 
Uvažování přídavné rezistance vychází z poznatků uvedených v odstavci 2.3. Norma uvádí 
podmínky a způsoby uvažování v normativní příloze C. Z praktického hlediska se pak jedná o 
skutečnost, že lidé budou na základě provozního předpisu nebo způsobu užívání místa obuti, 
popřípadě bude povrch kolem místa izolován. Přídavnou rezistanci nelze v žádném případě 
uplatňovat v blízkosti míst jako jsou přírodní koupaliště nebo na místech, kde se nedá rozumně 
předpokládat, že budou lidé obuti. Rozhodnutí, zda zahrnout přídavnou rezistanci nebo ne, je 
dána čistě na projektantově kvalifikovaném úsudku a zodpovědnosti. 
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Obr. 3-13 Schéma obvodu dotyku [5] 

Náhradní schéma uvažuje dodatečné přidání odporu Ra1, reprezentujícím například obuv, a 
Ra2, zastupující zvýšenou izolaci podlahy. V tomto případě jsou to pro vnitřní stanice izolační 
koberce, PVC podlahy apod. Pro venkovní prostor se jedná o dostatečnou vrstvu živičné směsi 
(norma uvádí alespoň 10cm), štěrk a jiné materiály. USTp [V] je nový dovolený rozsah rozdílu 
napětí za předpokladu využití přídavných rezistancí.. Princip výpočtu pak odpovídá II. 
Kirchhofovu zákonu:     −    −    = 0 (3.45)     =    +     (3.46)     =   ∙ (   +    ) +    =      ∙   +     (3.47) 

Dovolená velikost napětí UTP, jak bylo popsáno výše, je závislá na době trvání:     ( ) =    ( ) ∙      + 1  (3.48) 

Hodnotu Utp je pak možné odečíst pro danou dobu trvání z průběhu na Obr. 3-10. ZB pak z 
Tab. 2-1 

3.3.9 Zavlečená napětí 
Při zemní poruše v transformovně mohou být kabely a potrubí odcházející z objektu v 

určitých případech vystaveny vzniklým rozdílům napětí.  Vznikající proudová namáhání v 
trafostanici nebo na opačném konci mohou způsobit porušení izolace procházejících kabelů. Jako 
ochranu před zavlečenými napětími je možné uplatnit: 

• Přerušení vodivých kovových částí tam, kde opouštějí oblast uzemňovací soustavy 
• izolace vodivých částí nebo oblastí; 
• instalace vhodných izolačních bariér mezi vodivými částmi nebo oblastmi, zamezující 

jejich dotyku; 
• instalace izolačních bariér mezi částmi připojenými k různým uzemňovacím 

soustavám; 
• vhodné odstupňování potenciálu; 
• omezení přepětí vhodnými zařízeními.[5] 
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3.3.10 Vliv uzemňovací soustavy VN na soustavu NN 
Při správném návrhu dle vývojového diagramu na Obr. 3-11 musí být návrh posouzen z 

hlediska chování uzemnění transformovny vzhledem k sítím odběratelů elektrické energie 
nízkého napětí. Jak vyplývá z odstavce 3.3.2, bude v tomto případě na rozdíl od objektu 
transformovny, kde je možno vymezit pouze pohyb BA4 a BA5 (osoby poučené a osoby znalé), 
přítomny další vnější vlivy a to BA1-BA3 (běžné osoby, děti, a osoby se zdravotním postižením) 
a dále vlivy BC2-BC4 pro dotyk se zemí. Bezpečnost je možné zajistit rozdělením nebo spojením 
uzemňovacích soustav. Na základě možných nebezpečných stavů pro obě provedení pak norma 
určuje za jakých podmínek je možné oddělení nebo spojení provést. 

 

Společná uzemňovací soustava částí VN a NN 
Normou doporučené uspořádání zemničů. 

Porucha na straně NN 
Při porušení izolace fáze na straně NN je poruchová smyčka tvořena zanedbatelnou 

impedancí vodiče PEN směrem k uzlu. Na straně NN není uvažován zdroj proudu, proto bude 
zkratový příspěvek NN části roven nule a proud VN částí se dle Ohmova zákona bude v 
závislosti na zkratovém výkonu sítě blížit k nekonečnu. V předepsaném čase vybavuje ochrana 
VN. Nevznikají žádná kroková ani dotyková napětí. 

 
Obr. 3-14 Porucha na straně NN[12] 
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Porucha na straně VN 
Transformovna je uvedena na stejný potenciál, nevznikají žádná dotyková napětí. Na vodiči 

PEN se pak v závislosti na vzdálenosti od rozvodny mohou objevit nebezpečná napětí daná 
vlastní impedancí vodiče PEN a poruchového proudu.  

 
Obr. 3-15 Porucha na straně VN[12] 

Z hlediska návrhu uzemnění elektrické stanice se varianta pro spojení uzemnění VN a NN 
jeví jako nejvhodnější, z nebezpečí uvedených výše pak vyplývají podmínky uvedené v ČSN 33 
3201 čl.9.4. : 

• V síti nízkého napětí nebo instalacích připojených odběratelů se neprojeví 
nebezpečná dotyková napětí (viz obrázek Obr. 3-10); to bude dosaženo, když 
potenciál společného zemniče nepřekročí hodnoty dané v tabulce Tab. 3-5. 

• amplituda napětí (se síťovým kmitočtem v zařízení nízkého napětí, v instalacích 
odběratelů nepřekročí přípustné velikosti růstu potenciálu uzlu sítě nízkého napětí v 
tabulce Tab. 3-5 [5] 

Tab. 3-5 Požadavky na společnou uzemňovací soustavu pro napájení zařízení nn vně uzemňovací 
soustavy vn [5] 
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Oddělená uzemňovací soustava 
Při nesplnění podmínek pro společnou uzemňovací soustavu se jedná o jediné možné řešení, 

které nemusí být technicky proveditelné. Oddělení musí být provedené tak, aby v instalaci 
nedošlo k ohrožení osob nebo zařízení. Všeobecně uznávaná bezpečná vzdálenost pro oddělení 
zemničů Daccept je považována 20m, popřípadě může být přibližně stanovena ze vztahů 
uvedených v příloze M normy. Vzdálenost je pak za určitých předpokladů snížit, například 
zvýšením rezistivity v předpokládané cestě zemního proudu a odstraněním všech náhodných 
zemničů. Rozborem nebezpečných stavů při oddělených uzemňovacích soustavách je pak možné 
říci že:  

1)Při poruše na straně VN nevznikají u odběratelů žádná nebezpečná dotyková a kroková 
napětí. 

2) Nebezpečný stav může vzniknout na neživých částech uvnitř elektrické stanice a to trvalý, 
při narušení izolace nejčastěji na NN části transformátoru. 

Mimo rizika nebezpečí úrazu uvnitř stanice může vzniknout v průběhu času další závažný 
problém. Výstavbou v okolí transformovny může dojít k položení dalších strojených nebo 
náhodných zemničů a narušením tak bezpečné vzdálenosti bez vědomí provozovatele distribuční 
sítě. Obtížnost oddělení uzemňovacích soustav je jedním z důvodů upřednostnění společné 
uzemňovací soustavy. 
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3.4 Měření  
V souvislosti s uzemněním jsou možné dva druhy měření a to měření pro zjištění rezistivity 

půdy v okolí zamýšlené elektrické instalace nebo měření zemních odporů a zemních impedancí 
zemničů. 

3.4.1 Měření rezistivity půdy 
Zjištění měrného odporu půdy (rezistivity) je základním parametrem vstupujícím do návrhu 

zemniče. Norma uvádí typické hodnoty rezistivity podle typu půdy. Je možné tedy hodnotu 
částečně odhadnout. Protože vrchní vrstvy půdy mohou být vodivější než spodní, anebo naopak 
pokud je rašeliniště zavezeno na první pohled kamenitou drtí, je nutné přesnou hodnotu měřit v 
hloubce odpovídající budoucímu uložení zemniče. Při měření rozsáhlých zemnících mříží 
(transformovny) nemusí být naměřená hodnota vždy přesná, ze zemniče odchází proud do země 
jako z mohutného tělesa a na odpor má proto vliv vodivost i hluboko položených vrstev. Ty 
mohou dosahovat v závislosti na rozsáhlosti zemniče i několik metrů.[12] 

Požadovanou metodou pro měření rezistivity je metoda čtyř sond a to s Wennerovým 
uspořádáním nebo  Schlumergerovým uspořádáním. Metody pracují na podobném principu a liší 
se vzájemným uspořádáním elektrod a tím i rozdílným vyhodnocením. Ze dvou vnějších elektrod 
se přivádí do obvodu testovací proud, vnitřní elektrody pak porovnávají úbytek napětí vyvolaný 
testovacím proudem. Pro Wennerovu metodu jsou vzdálenosti mezi jednotlivými sondami stejné 
a za předpokladu, že rozestupy elektrod jsou mnohem větší než hloubka, je rezistivita dána 
vzorcem: [13]   = 2        

 

 
Obr. 3-16 Měření rezistivity Wennerovou metodou[13] 

Rezistivita může během roku značně kolísat. V závislosti na promrzlosti nebo suchosti půdy 
ročního období a povětrnostních podmínkách při měření je pak možné naměřenou hodnotu 
korigovat koeficientem k odečteným z křivek na Obr. 3-17. 
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Obr. 3-17 Závislost činitele K na 

Graf výše slouží pro stanovení korekčního činitele:

 1) křivka pro měření provedená v

 2) křivka pro měření provedená v

3.4.2 Měření zemní impedance
Způsob měření impedance se liší v závislosti na rozsahu a provedení zemniče. Vybrané 

metody jsou pak doporučovány pro měření dotykových a krokových napětí na zemniči. 

Metoda proud - napětí 

Obr. 3-18 Měřící obvod pro měření zemního odporu elektrické stanice

 
Zdroj proudu je zapojen mezi měřené uzemnění a elektrodu CE. Napětí se měří voltmetrem s 

velkým vnitřním odporem, zapojeným mezi měřené uzemněn
odpovídá dle Ohmova zákona podílu napětí a proudu. 
uzemňovacích soustav elektrických stanic. Schéma měřícího obvodu je na obr. 
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Závislost činitele K na ročním období a povětrnostních podmínkám

Graf výše slouží pro stanovení korekčního činitele: 

křivka pro měření provedená v deštivém období 

křivka pro měření provedená v suchém období 

zemní impedance 
Způsob měření impedance se liší v závislosti na rozsahu a provedení zemniče. Vybrané 

metody jsou pak doporučovány pro měření dotykových a krokových napětí na zemniči. 

 
bvod pro měření zemního odporu elektrické stanice

Zdroj proudu je zapojen mezi měřené uzemnění a elektrodu CE. Napětí se měří voltmetrem s 
vnitřním odporem, zapojeným mezi měřené uzemnění a elektrodu PE. Zemní odpor 

odílu napětí a proudu. Metoda je vhodná na měření
elektrických stanic. Schéma měřícího obvodu je na obr. Obr. 
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podmínkám[4] 

Způsob měření impedance se liší v závislosti na rozsahu a provedení zemniče. Vybrané 
metody jsou pak doporučovány pro měření dotykových a krokových napětí na zemniči.  

 
bvod pro měření zemního odporu elektrické stanice[12] 

Zdroj proudu je zapojen mezi měřené uzemnění a elektrodu CE. Napětí se měří voltmetrem s 
í a elektrodu PE. Zemní odpor 

etoda je vhodná na měření velkých 
Obr. 3-18.  
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Napájecí zdroj se připojí k měřenému uzemnění v blízkosti uzemnění uzlů transformátorů. 
Jako proudové elektrody CE se využije uzemnění sousední elektrické stanice. Je-li vzdálenost k 
této stanici menší jak 5 km, odpojí se v měřené stanici zemnící lano. Hodnota měřícího proudu 
(zpravidla několik desítek až stovek A) se volí s ohledem na rozsah měřeného uzemnění a rušivá 
napětí. Napěťová elektroda se umístí přibližně kolmo na směr k proudové elektrodě do 
vzdálenosti 5 D, což odpovídá asi 95 % celkového napětí proti zemi. Použije-li se za spojovací 
vedení k elektrodě PE volná žíla sdělovacího kabelu s kovovým pláštěm, musí být plášť izolován 
od země. Kdyby byl plášť oboustranně nebo v průběhu trasy uzemněn, bude hodnota napětí v 
důsledku redukčního účinku kabelového pláště značně zkreslena (naměří se menší hodnota). 

 Vliv redukčního činitele se projeví také u vedení se zemnícím lanem, které bylo použito 
pro spojení s proudovou elektrodou, a proto se musí při výpočtu zemního odporu vzít v úvahu. 
[12] 

 
Zemní odpor RE v Ω se stanoví ze vztahu   =    ∙    (3.49) 

 
Kde: Um je  naměřená hodnota napětí [V] 
 Im měřící proud [A] 
 r redukční činitel (viz  3.3.8) vedení použitého k elektrodě CE 
 

3.4.3 Měření velikosti dotykových a krokových napětí 

Metoda velkým proudem 
 Podstata této metody spočívá v uspořádání měřícího obvodu tak, aby se napodobily 

poměry jako při skutečném zkratu. Schéma měřícího obvodu metody je uvedeno na Obr. 3-18. 
Zkušební proud protékající tímto obvodem vyvolá na měřeném uzemnění úbytky napětí, které se 
pak ve vybraných místech u konstrukcí a jiných vodivých částí proti zemi měří. Zemnící lano se  
v tomto případě neodpojuje, i když je vzdálenost k elektrické stanici, jejíž uzemnění je použito 
jako elektroda CE, menší než 5 km. Hodnota proudu se volí s ohledem na rozsah měřené 
uzemňovací soustavy a výskyt rušivých napětí (norma předpisuje 100 až 500 A). Vzhledem ke 
vzdálenosti proudové elektrody (sousední elektrické stanice) nelze počítat s menší impedancí než 
5 až 10Ω. Při požadované hodnotě měřícího proudu je nutný regulovatelný zdroj o výkonu až 1 
MVA, při napětí 500 až 3000 V.[12]  

 V místech s velkými nebo proměnnými rušivými napětími (např. v elektrických stanicích) 
literatura doporučuje použít zdroj měřícího proudu s kmitočtem blízkým, avšak odlišným, od 
kmitočtu 50 Hz a intenzitě 10 až 20 A. Napětí je snímáno selektivním voltmetrem, který měří jen 
napětí této použité frekvence. 

 Měření dotykových napětí se provádí voltmetrem s velkým vnitřním odporem (nejméně 
100 kΩ). Přístroj měří část napětí proti zemi kterou může člověk při dotyku překlenout, což 
představuje připojení přístroje mezi měřenou neživou vodivou část a elektrodu vzdálenou od této 
části 1 m. Pokud hodnota naměřeného a přepočteného napětí přesahuje hodnotu dovoleného 
dotykového napětí, připojí se při měření k voltmetru, v souladu s principy uvedené v ČSN 33 
3201, paralelně odpor 1,5kΩ. Pro měření se použije elektroda o ploše 400 cm2, která je pro 
dosažení dobrého styku s tvrdým a nerovnoměrným povrchem zhotovena z elektricky vodivé 
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gumy nebo je kovová a podložená navlhčenou tkaninou. Při měření je elektroda zatížena tíhou 
člověka a napodobí se nepříznivé klimatické podmínky (mokrý povrch terénu pod elektrodou). 
Krokové napětí se měří mezi dvěma elektrodami o plochách 200 cm2 na vzdálenost 1 m. 
Skutečná dotyková nebo kroková napětí UTp ve se vypočítají podle vztahu: 
    =       ∙   (3.50) 

 
 
kde  Um  je naměřené napětí [V] 
 Ik  počáteční proud jednofázového zkratu [A] 
 Im  měřící proud [A] 
 w  součinitel pravděpodobnosti výskytu největšího, teoreticky stanoveného 
  zkratového proudu. Jeho hodnota je 0,7, není-li výpočtem prokázána hodnota nižší 
 
Je-li v elektrické stanici napájecí transformátor vvn/vvn nebo ve výrobnách blokový 
transformátor vn/vvn, stanoví se dotyková napětí UTp ve (V) podle vztahu: 
 
    =     −      ∙   (3.51) 

 
 
kde  Um  je naměřené napětí [V] 
 Ik  počáteční proud jednofázového zkratu [A] 
 ITr  část proudu jednofázového zkratu vracející se k uzlu transformátoru vvn [A] 
 Im měřící proud [A] 
 w  součinitel pravděpodobnosti výskytu  zkratového proudu. [12]   
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4 NÁVRH UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY TRANSFORMOVNY 
110/22KV 
Kapitola má za úkol shrnout zmíněné teoretické poznatky z oblasti provádění uzemnění do 

praktické části návrhu uzemňovací soustavy. Návrh bude řešit poměry v transformovně po 
provedené rekonstrukci. Hlavní důraz je kladen na soulad s platnými normami. Návrh nemá za 
úkol řešit detailní provedení použitelné pro provádění stavby, ale pouze určit minimální 
požadavky na provedení dle platných norem. 

4.1 Všeobecné údaje  

Stávající stav 
Uvažovaná transformovna byla uvedena do provozu v 60.letech minulého století, v 80. letech 

byla provedena částečná rekonstrukce. Areál transformovny je tvořen venkovní oplocenou 
rozvodnou 110kV typu H, budovou BSP, ve které je umístěna rozvodna 22kV, kterou tvoří 17 
kobek se dvěma systémy přípojnic. BSP bezprostředně navazuje na objekt bývalé ubytovny pro 
zaměstnance, nyní vedený dle katastrálního úřadu jako dům s bytovými jednotkami. V současné 
době je transformovna před kompletní rekonstrukcí, která zahrnuje přesunutí stávající R110kV do 
pole prostorové rezervy, vybudování nové budovy pro R22kV a rekonstrukci zemnicí soustavy 
celého objektu. 

Nový stav 
Nově navrhnuté řešení musí splnit náročné podmínky pro dotyková a kroková napětí 

vzhledem k obytnému objektu přilehlému k transformovně. V rámci celkové rekonstrukce 
transformovny bude pod celou plochou areálu rekonstruován strojený zemnič položením nové 
zemnící mříže z pásky Fe/Zn 30x4. Návrh nové zemnící mříže vychází z požadavků norem 
platných v době vzniku PD a výsledky výpočtu jsou vázány na dokončení všech etap 
rekonstrukce. Zemnící soustava má v souladu s platným zněním norem zajistit bezpečnost osob 
při poruše, omezit vznik dotykových a krokových napětí, zamezit škodám na majetku a zařízení, 
zajistit mechanickou pevnost a odolnost proti korozi a odolat oteplení v důsledku vzniku 
poruchových proudů. Návrh počítá s provedením společné uzemňovací soustavy pro neživé 
vodivé části VVN (R110 kV), VN (R22kV) a NN (prostory BSP). Diplomová práce řeší pouze 
obecné způsoby a minimální požadavky na provedení pro splnění výše uvedených kriterií. 

4.2 Zadané vstupní hodnoty pro výpočet  

 R110kV 
Veličina Hodnota Poznámka 

Jmenovité napětí U = 110 kV  

Zkratová odolnost   " = 3500      

Doba trvání zkratu   = 0,5    

Rezistivita půdy   = 29,8 Ωm Určeno měřením 

1F Zkratový proud   " = 8100    
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 R22kV 
Veličina Hodnota Poznámka 

Jmenovité napětí U = 22 kV  

Jmenovitý vypínací proud       = 25(31,5) kA  

Jmenovitý vypínací proud       = 25(31,5) kA  

Jmenovitý dynamický proud       = 2,5 ∙        kA  

Doba trvání zkratu   = 1    

Trvalý proud tlumivkou   = 376   Celkem 2 tlumivky 

 

4.3 Vnější vlivy: 
Návrh řeší výběr a instalaci elektrického zařízení při určeném způsobu provozu tak, aby byly 

zajištěny základní podmínky bezpečnosti dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a PNE 33 0000-2 ed. 4 na 
základě působení okolí (prostředí) na elektrické zařízení a naopak, upřesněné v návrhu protokolu 
o určení vnějších vlivů vypracovaného dle PNE 33 0000-2 ed. 4. Uvedený návrh protokolu je 
součástí projektové dokumentace jako příloha souhrnné technické zprávy projektu. Stručný 
seznam vnějších vlivů pro část uzemnění je následující: 

Rozvodna 110kV: AA8, AB8, AC1, AD3, AN3, AP1, AQ3, BA5, BB2, BC3, BD1, CA1, 
CB1, AH1, AU1. 

Rozvodna 22kV:  AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AK1, AL1, AM2-1, AM3-1, AM7, 
AM8-1, AN2, AP1, AR1, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1, AQ2 

 

4.4 Výpočet dimenzování uzemnění 

4.5 R110kV 
Rozvodna 110 kV je uvažována jako venkovní, technologie bude umístěna na pomocných 

ocelových konstrukcích tak, aby byla zajištěna ochrana polohou. Rozvodna bude dimenzována na 
zkratovou odolnost, tedy na počáteční souměrný rázový zkratový výkon 3500 MVA. 

4.5.1 Návrh zemniče a uzemňovacích přívodů 
Proud určující pro tepelné zatížení: 

Distribuční sítě s jmenovitým napětím 110 kV mají uzel transformátoru přímo uzemněn. Z 
Tab. 3-4 (Dle: PNE 33 0000-1 ed.4 tab. 8) je pro tepelné zatížení zemniče a uzemňovacích 
přívodů určující počáteční rázový zkratový proud jednofázového zkratu. V případě, že není 
prokázáno, že je menší než dvoufázový. Při návrhu lze uvažovat rozdělení proudu do několika 
drah.  
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Počáteční souměrný rázový zkratový proud:  

Dle rovnice (3.4 (ČSN EN 60 909-0 čl. 1.3.6) bude:   " =    "    " =   "√3 ∙   = 3500√3 ∙ 110 ∙ 10 = 18,3724   

Ekvivalentní oteplovací proud: 

Určení oteplovacího proudu vychází dle rovnice 3.21 z ČSN EN 60 909-0 čl. 4.8.     =   " ∙ √ +  = 18,4 ∙ 10 ∙ √1 = 18,4   

Pro elektricky vzdálené zkraty s dobou 0,5s nebo větší m+n=1 

Proudová zatížitelnost uzemňovacích přívodů a zemničů: 

Dle rovnice (3.29 (ČSN 33 3201 Příloha B). 

 

   =            +    +  = 18,4 ∙ 10 78  0,5  300 + 20220 + 202 = 184,66    

   =            +    +  = 18,4 ∙ 10 226  0,5  300 + 234,520 + 234,5 = 66,8    

Uzemňovací přívody k venkovní technologii na pomocných ocelových konstrukcích budou 
vždy tvořit dva uzemňovací přívody z pásky Fe/Zn 30x4 připojené na konstrukci ve výšce cca 30 
cm nad zemí. Na zemnící bod bude páska připojena dvěma šroubovými spoji. Páska i šroubové 
spoje budou připojeny z čela konstrukce. Před připojením budou očištěny styčné plochy a natřeny 
kontaktní vazelínou. Na přechodu pásky země - vzduch bude provedena antikorozní ochrana 
teplem smrštitelnou trubicí s lepidlem minimálně 30 cm v a 20 cm nad zemí. Připojení 
technologie R110kV a propojení nesvařovaných dílů konstrukce bude provedeno vodiči 2x 
H07V-K 50.  

Rozsah uzemnění zařízení v R110 kV 

• Pomocné ocelové konstrukce (portály, stoličky apod.) a neživé vodivé součásti 
připevněné na železobetonových konstrukcích.  

• Konce zemnících a výběhových lan vedení. Zemnící lana se zakotví na konstrukci 
portálu závěsným izolátorem a vodivě se spojí s ocelovou konstrukcí rozvodny 
rozpojovací svorkou. 

• Provedení uzemnění včetně pospojování pro zařízení NN umístěné v prostoru R110 
kV bude provedeno dle příslušných požadavků platných pro napětí do 1000 V. 
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Obr. 4-1 Uzemňovací přívod k technologii R110kV

Výpočtové určení zemního odporu

V rozvodně bude vzhledem ke svému uspořádání 
30x4 o celkové ploše 100x50 m s oky maximálně 10x10 m. Rezistivita půdy je dle výsledků 
měření na místě stavby 29,8 Ωm. Pro 
hodnota   = 40 Ωm . Oka zemniče budou uspořádána tak
rozdělil. Dle vzorce (3.42 (PNE 33 0000

    =
   

Zemnič pro R110kV a pro celou transformovnu
80 cm pod úrovní terénu. Po obvodu 
zemnič tvořený páskou 2x Fe/Zn 30x4. Navrhnuté 
výkresů dispozice zemniče. Spoje zemniče v zemi budou provedeny svařováním, svár bude 
ošetřen antikorozní ochranou asfaltovou zálivkou a přeplátován lepenkou. Zemnič bude prvních 
20 cm zasypán zeminou zbavenou velkých 
uveden v výkrese v příloze. 

4.5.2 Ověření dotykových a krokových
Proud určující vzrůst potenciálu a dotyková napětí ve smyslu PNE 

síť s nízkoohmovým uzemněním uzlu. Tab. 
ed.2 Tab. 6. Pro dotyková a kroková napětí je v tomto případě uvažováno s hodnotou 
rázového zkratového proudu jednofázového zkratu

Vzrůst potenciálu a krokových napětí:

Dle tabulky (3.4 převzaté z PNE 33 0000I = r ∙ w
Nárůst potenciálu zemniče: 

Dle vývojového diagramu na Obr. U = I 

uzemňovací soustavy Transformovny 110/22kV 

Uzemňovací přívod k technologii R110kV 

Výpočtové určení zemního odporu: 

vzhledem ke svému uspořádání provedena zemnící mříž
30x4 o celkové ploše 100x50 m s oky maximálně 10x10 m. Rezistivita půdy je dle výsledků 

. Pro další výpočty bude z "bezpečnostních" 
Oka zemniče budou uspořádána tak, aby se poruchový proud rovnoměrně 

(PNE 33 0000-4 ed.2) bude: 

=  4 ∙     =  4 ∙ 5000 = 79,89m 

  =   2    = 402 ∙ 79,89 = 0,25Ω 

110kV a pro celou transformovnu bude v tvořený páskou Fe/Zn 30x4 uložené 
80 cm pod úrovní terénu. Po obvodu transformovny a stanovišť transformátorů bude položen 
zemnič tvořený páskou 2x Fe/Zn 30x4. Navrhnuté uspořádání nového zemniče je patrné z 
výkresů dispozice zemniče. Spoje zemniče v zemi budou provedeny svařováním, svár bude 
ošetřen antikorozní ochranou asfaltovou zálivkou a přeplátován lepenkou. Zemnič bude prvních 
20 cm zasypán zeminou zbavenou velkých kamenů. Půdorysný návrh provedení uzemnění je 

Ověření dotykových a krokových napětí pro R110 kV
Proud určující vzrůst potenciálu a dotyková napětí ve smyslu PNE 33 0000-1 ed.4 udává pro 

síť s nízkoohmovým uzemněním uzlu. Tab. (3.4. Redukční činitel je uveden v PNE 33 0000
. Pro dotyková a kroková napětí je v tomto případě uvažováno s hodnotou 

jednofázového zkratu dle stávajících poměrů v distribuční síti.

Vzrůst potenciálu a krokových napětí: 

převzaté z PNE 33 0000-1 ed.4: w ∙    " = 0,6 ∙ 0,7 ∙ 8100 = 3,402    

 

Obr. 3-11(3.11 (ČSN 33 3201 Příloha N čl N.3)∙ R = 3,402 ∙ 10 ∙ 0,25 = 850,5 V 
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provedena zemnící mříž z pásku FeZn 
30x4 o celkové ploše 100x50 m s oky maximálně 10x10 m. Rezistivita půdy je dle výsledků 

 důvodů využita 
aby se poruchový proud rovnoměrně 

bude v tvořený páskou Fe/Zn 30x4 uložené 
stanovišť transformátorů bude položen 

uspořádání nového zemniče je patrné z 
výkresů dispozice zemniče. Spoje zemniče v zemi budou provedeny svařováním, svár bude 
ošetřen antikorozní ochranou asfaltovou zálivkou a přeplátován lepenkou. Zemnič bude prvních 

Půdorysný návrh provedení uzemnění je 

pro R110 kV 
1 ed.4 udává pro 

Redukční činitel je uveden v PNE 33 0000-4 
. Pro dotyková a kroková napětí je v tomto případě uvažováno s hodnotou počátečního 

dle stávajících poměrů v distribuční síti. 

) 
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Dovolené dotykové napětí: 

Dovolené dotykové napětí proti zemi UTP je odečteno z grafu (Obr. 3-10) pro dobu průchodu 
proudu 0,5s: 225 V 

Dle vývojového diagramu je vypočtená hodnota U ≤ 4U   (850,5 ≤ 900). Je tedy možné 
provést doporučená opatření M dle přílohy D. Normativní příloha D Tabulka D.1 požaduje pro 
trvání poruchy t<5s  a U ≤ 4U   provedení ochranného opatření M1 nebo M2 u vnějších zdí a 
plotů kolem zařízení. Uvnitř instalací je požadováno provést ochranné opatření M3 pro vnitřní 
instalace a M4.2 pro venkovní instalace. 

Kolem vnějších stěn objektu bude provedeno opatření M 1.1 - provedením stěn z nevodivého 
materiálu. 

Pro oplocení areálu bude využito ochranného opatření M 2.1 - použitý plot bude výrobcem 
poplastován, sloupky plotu mohou být kovové bez poplastování. 

Ve vnitřních instalacích objektů transformovny bude provedeno opatření M 3.1 - důsledným 
vyrovnáním potenciálů všech neživých vodivých částí. 

Před uvedením do provozu musí být provedeno kontrolní měření splnění podmínek a 
velikostí dotykových a krokových napětí. 

4.6 Stanoviště transformátorů 
Pro stanoviště transformátorů platí pro dimenzování uzemnění minimální požadavky 

uvedené v odstavci R110kV, a navíc požadavky na zemnící přívody tlumivky.  

Uzemňovací přívod tlumivky: 

Vzhledem k tomu, že je uvažováno s proudem s trváním delším než 5s, je nutné uvažovat 
neadiabatický děj. Minimální průřez pro proud tlumivkou je možné odečíst z Obr. B.2b v ČSN 33 
3201.  

Pro hliníkovou tyč Al 40x5 =>  ∙  = 40 ∙ 10 ∙ 90 = 18 000    ∙    

Hliníková tyč Al 40x5 vyhovuje pro Id=400A 

Pro 2x páska 30x4 =>  ∙  = 60 ∙ 8 ∙ 136 = 65 280    ∙   

2x páska Fe/Zn 30x4 vyhovuje pro Id=400A. 

 

Stanoviště transformátorů budou tvořeny prefabrikovanými betonovými díly. Uzemnění pro 
technologii bude vyvedeno alespoň na dvou místech pro každé stanoviště ze zemnící mříže R110 
kV a připojeno na hlavní ochranou přípojnici umístěnou 30 cm nad podlahou. Přípojnice bude 
provedena ze 2 paralelních pásků Fe/Zn 30x4. Způsob připojení tlumivky je závislý na 
konkrétním uspořádání stanoviště transformátorů. Všechny neživé části přístupné dotyku musí 
být pospojovány na ochranou přípojnici. Uzemnění tlumivky musí být provedeno vodiči o 
minimálních průřezech uvedených v tomto odstavci.  
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4.7 R22 kV 
Rozvodna 22kV bude umístěna v objektu BSP. Síť 22kV je provozována se zhášecí 

tlumivkou připojenou v uzlu transformátoru 110/22kV. Při provozu se předpokládá provoz se 
zemním spojením trvajícím déle než 5s. Zemní spojení v rozváděči 22kV je nepřípustné, v tomto 
případě musí být porucha odpojena do 1s. 

Krátkodobý proud:  

Dle ČSN 38 1754 Tab.1. 

Ivyp=25 kA => Ith=25 kA 

Proudová zatížitelnost uzemňovacích přívodů: 

Dle rovnice (3.29 (ČSN 33 3201 Příloha B). 

   =            +    +  = 25 ∙ 10 78  1  300 + 20220 + 202 = 354,83    

   =            +    +  = 25 ∙ 10 226  1  300 + 234,520 + 234,5 = 128,4    

 

Vzhledem k dělení zkratového proudu při průchodu do země uzemňovacími přívody je 
možné dimenzovat vodiče při rozdělení na dvě větve na 60% a při dělení na čtyři větve na 30% 
celkového zkratového proudu. 

V objektu BSP bude vybudován základový zemnič, který bude tvořen páskou Fe/Zn 30x4 
uloženou v základech objektu a připojenou na společnou uzemňovací soustavu transformovny. 
Ve výkopu základů budou po 1 metru zatlučeny držáky pásky, tak aby páska byla umístěna cca 5 
cm nad dnem výkopu. Spoje budou provedeny svorkou a opatřeny antikorozní ochranou. Pro 
připojení systému ochrany před bleskem a spojením na společný zemnič transformovny budou ze 
základového zemniče vyvedeny, pod hydroizolací objektu, na šesti místech zemnící přívody. Na 
přechodu prostředí beton-zem bude provedena antikorozní ochrana teplem smrštitelnou trubicí s 
lepidlem a to 10 cm v a 20 cm mimo beton. Na přechodu země-vzduch bude antikorozní ochrana 
20 cm nad a 30 cm v zemi. Páska bude do doby připojení svodů LPS a spojení se zemnící sítí 
transformovny v dostatečné délce, smotána a ponechána ve výkopu. Připojení na zemnící síť 
transformovny bude provedeno svařováním, ošetřeno asfaltovou zálivkou a přeplátováno 
lepenkou dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Před vstupy do objektu bude proveden ekvipotenciální 
práh uložením pásky Fe/Zn ve vzdálenosti cca 1m od dveří do hloubky 0,3m pod povrchem 
země. 

Rozsah uzemnění zařízení v BSP 

• V R22kV bude pod zdvojenou podlahou provedena přípojnice pospojování spojená se 
základovým zemničem na čtyřech místech. 

• Na přípojnici musí být připojeny všechny technologie R22kV, VN rozváděč bude 
připojen vodiči 2x H07V-K 70. Za předpokladu, že bude připojení každého konce 
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provedeno na opačné straně rozvodny, bude proudové zatížení pásky Fe/Zn do 30% 
celkového zkratového proudu. 

• Pro transformátor vlastní spotřeby se předpokládá na straně 22kV osazení pojistek s 
omezením zkratového proudu na 3,5 kA. Transformátor tedy postačí uzemnit páskou 
1x Fe/Zn 30x4 dále připojenou na ochrannou přípojnici.  

• V místnosti transformátoru vlastní spotřeby musí být dále uzemněny všechny 
kabelové koncovky, pomocné ocelové konstrukce (např. kolejnice, podpěrná 
konstrukce), nádoba transformátoru a ocelové vstupní dveře současně přístupné 
dotyku. 

Rozsah a způsob navrženého provedení je dále patrný z výkresové dokumentace příslušné 
části umístěné v příloze. 

4.7.1 Ověření dotykových a krokových napětí pro R22 kV 
Dle PNE 33 0000-1 ed.4, tabulky 5 je dovolená hodnota dotykového napětí pro dobu trvání 

poruchy nad 5s UTP=75 V. 

Proud určující vzrůst potenciálu a dotyková napětí ve smyslu PNE 33 0000-1 ed.4 udává 
Obr. 3-11 pro síť s kompenzací zemních kapacitních proudů a přechodně nízkoohmově 
uzemněným uzlem ve stanicích se zhášecími tlumivkami. Redukční činitel je uveden v PNE 33 
0000-4 ed.2 Tab.P3.    =  ∙    +      = 0,3 ∙  (376 + 376) + 33 = 225,82  U = I ∙ R = 225,82 ∙ 0,25 = 56,5V 

Podmínka pro správný návrh dle Obr. 3-11 splněna. 

4.8 Zařízení do AC 1kV: 
Uzemnění pro zařízení do AC do 1 kV se provede dle požadavků norem ČSN 33 2000 a dle 

souboru norem pro ochranu před bleskem ČSN EN 62 305, minimální rozměry uzemňovacích 
přívodů a vodičů pospojování dle PNE 33 0000-1 čl. 2.4.2.3.2: 

Měď: 16 mm2 (d >∅ 4,51 mm) 

Hliník: 35 mm2 (d >∅ 6,67 mm) 

Ocel: 50 mm2 (d >∅ 7,97 mm) 

Zařízení budou připojena na společnou zemnící soustavu přes svorkovnice ekvipotenciálního 
pospojování. Provedení této části není v rozporu s pravidly uvedenými pro uzemnění 
vysokonapěťových částí a práce je neřeší. 
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5 ZÁVĚR 
V práci jsem řešil návrh nového uzemnění pro rekonstruovanou transformovnu 110/22 kV 

typu H ze 60. let minulého století s přidruženou budovou R22kV. Od doby poslední rekonstrukce 
se pohled na provádění uzemnění pro zařízení se jmenovitým napětím nad 1 kV, s novými 
poznatky o vlivu elektrického proudu na lidské tělo, značně změnil, což je demonstrováno na 
příkladu provedení uzemnění oplocení v odstavci 3.1. Zatímco v době stavby transformovny bylo 
zakázáno spojit plot s uzemněním stanice, nyní musí být o spojení nebo oddělení rozhodnuto v 
závislosti na nebezpečí pro okolí a provedených dodatečných ochranných opatřeních. Jak 
vyplynulo ze studia problematiky, která zasahuje až do oblasti fyziologických účinků proudu na 
lidské tělo, je povinnost dodržovat platné předpisy pro ochranu života a majetku dána již Ústavou 
České republiky. Řešená problematika je v práci popisována v takovém sledu, v jakém s ní 
přichází projektant do styku.   

Návrh uzemňovací soustavy musí pro svoji správnou funkci jako celek splnit 4 základní 
podmínky uvedené v kapitole 3.3. Jejich splněním pro zadané parametry provozu zařízení je 
návrh považován za správný. Splněním první tří parametrů se jedná o tzv. základní návrh. Z 
tohoto hlediska je nutné zaobírat se mimo parametrů poruchového proudu a dobou vypnutí i 
účinky okolí. Způsob, jakým okolí působí na elektrické zařízení a naopak, popisují vnější vlivy, v 
odstavci 3.3.2 jsou popsány základní principy a hlavní představitelé vnějších vlivů, které mohou 
celý návrh elektrického zařízení značně zkomplikovat, nebo naopak ulehčit jednoznačným 
definováním hlavních činitelů. Určení vnějších vlivů musí být prokazatelně provedeno odbornou 
komisí a udáno v tzv. protokolu o určení vnějších vlivů.  Protokol o určení vnějších vlivů má být 
mimo provozních parametrů zařízení prvním dokumentem, který projektant musí obdržet, aby 
bylo možné bezpečně a správně navrhnout elektrické zařízení. Základní návrh musí být poté 
ověřen na nebezpečí vzniku dotykových a krokových napětí, což je možné provést teoretickým 
výpočtem nebo změřením poměrů v místě stavby, postup pro ověření a možné měřící metody 
práce popisuje v odstavcích 3.3.7 a 3.4., kde jsou i objasněny způsoby určení odporu základních 
typů zemničů. 

V praktické části se zabývám aplikací poznatků zjištěných v teoretické části na, z hlediska 
bezpečnosti dle platných norem, správný návrh uzemnění transformovny. Použité parametry jsou 
převzaty od provozovatele distribuční sítě. Vnější vlivy byly převzaty z protokolu o určení 
vnějších vlivů, který byl součástí zadání. Návrh je proveden tak, aby vyhověl parametrům pro 
rekonstruovanou rozvodnu 110 kV a rozvodnu 22 kV umístěnou v  nové budově. Vzhledem k 
prostorovým možnostem a zvyklostem v oblasti návrhu uzemnění bude pod celým areálem 
proveden zemnič ve tvaru mřížové sítě, spojený se základovým zemničem nové budovy R22kV. 
Zemnič bude tvořen páskou Fe/Zn 30x4. Uzemňovací přívody pro technologii 110kV budou 
tvořeny dvěma samostatnými vývody pásky připojenými na pomocných ocelových konstrukcích 
v R110kV. Způsob provedení je patrný z výkresové dokumentace, která je přiložena jako příloha. 

Vzhledem k rozloze transformovny a zemnící mříže není do výpočtu celkového odporu 
zemniče započítán základový zemnič objektu R22 kV. Předpokladem je spojení obou zemničů v 
zemi. Základový zemnič je pouze dimenzován na nejvyšší poruchový proud zařízení v R22kV. 
Ze základového zemniče budou na čtyřech místech vyvedeny pásky Fe/Zn 30x4 a přes svorku 
HEA 27 připojeny na ochranou přípojnici umístěnou pod zdvojenou podlahou objektu. Navržený 
způsob provedení je patrný z výkresové části uvedené v příloze. Technologie R22kV bude 
připojena na opačných koncích rozváděče měděným vodičem 70 mm2. V objektu bude dále 
provedeno pospojování dle pravidel ČSN, detailní provedení práce neřeší. 
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Pro stání transformátorů platí, co do dimenzování zemniče, stejné parametry jako pro 
R110kV. Uzemnění tlumivky bude dle konkrétního uspořádání stanoviště hliníkovou tyčí s 
rozměry alespoň 40x5 nebo páskou 2x Fe/Zn 30x4 připojenou na přípojnici umístěnou na vnitřní 
stěně stanoviště alespoň 30cm nad povrchem podlahy. Uvažované půdorysné uspořádání je 
součástí výkresové dokumentace uvedené v příloze.  

V práci je provedeno ověření na dotyková a kroková napětí, které vyhovuje U ≤ 4U  . V 
úvahu proto mají být vzata zvláštní ochranná opatření, která ovšem mohou být provedena pouze, 
není-li uvažován přístup laikům. V tomto případě je vzhledem k rozsáhlosti zemnicí soustavy a 
množstvím připojených linek VN a VVN opatřených zemnícími lany a pancéřováním třeba 
uvažovat, že se uzemnění uvažované stanice stane součástí tzv. globální uzemňovací soustavy. 
Charakteristickým rysem takové zemnící soustavy je,  že se v ní nevyskytují žádná dotyková a 
kroková napětí. Před dokončením stavby a změřením skutečného stavu dotykových a krokových 
napětí před uvedením do provozu, není možné v této fázi návrhu se 100% jistotou prohlásit, že 
zařízení bude splňovat podmínky pro dotyková a kroková napětí. Z požadavků dalších 
navazujících norem budou provedena uznávaná zvláštní opatření v souladu s přílohou D v ČSN 
33 3201, a to u vnějších zdí a okolí plotu M 2.1, M2.4, M1.3 a pro vnitřní instalaci M 3.2, M 3.3, 
M 4.2. 
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