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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá přeizolazí vedení 110 kV. Cílem práce je navrhnout nové 

izolátorové závěsy. První, teoretická část práce, se věnuje izolátorům, jejich vývoji, dělení a 

možnostem použití. Jsou uvedené různé materiály, které se využívají pro výrobu izolátorů VVN, 

výhody a nevýhody tyčových a talířových izolátorů. Dále jsou popsaný izolátorové závěsy. 

Součástí teoretické práce je popsání armatur určených pro venkovní vedení, které se používají pro 

sestrojení izolátorového závěsu. Poslední částí teoretické práce je rozdělení stožárů určených pro 

venkovní vedení VVN. 

Praktická část práce se zabývá návrhem nových izolátorových závěsů pro konkrétní vedení 

110 kV. Výsledkem jsou výkresy nově navržených závěsů a soupis použitého materiálů (armatur) 

pro jednotlivé stožáry a celkovou sumu materiálu. Součástí praktické části je výpočet rozdílů 

v průhybu vodiče při použití starých a nových izolátorových závěsů. 

  

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  izolátor; talířový izolátor; tyčový izolátor; izolátorové závěsy; 

armatury; stožáry; venkovní vedení; průhyb vodiče;   
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ABSTRACT 

The master’s thesis deals with the topic new isolation lines of 110 kV. The aim is to propose 

new insulator hangers. The first, theoretical part focuses on the development of insulators, cutting 

and possibilities of application. They are the different materials that are used for the production of 

insulators HV, advantages and disadvantages long rod and cap and pin insulators. There are also 

described insulator hangers. The theoretical work is to describe thefittings for overhead 

transmission lines, which are, used to construct a insulator hanger. The last part of the theoretical 

work is intended distribution towers for overhead lines HV.  

The practical part deals with the design of new insulator suspensions for specific lines of 110 

kV. The results are drawings newly designed hangers and a list of materials (fittings) for 

individual towers and the total amount of material. The practical part is calculating the 

differences in the conductor sag using old and new insulators hangers. 

 

 

KEY WORDS:  insulator; Cap and Pin insulator; Long Rod insulator; isolator hangers; 

fittings; towers; overhead lines; sag conductors; 
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1 ÚVOD 

Člověk žijící v moderní společnosti si dnešní svět už jen stěží dovede představit, jak by se 

žilo bez elektrické energie. Každý den používá přístroje využívající elektrickou energii nebo 

nástroje, které díky elektrické energii byly vytvořeny. Aby bylo možné uspokojit rostoucí 

spotřebu elektrické energie, je nutné budovat danou infrastrukturu, ovšem někdy je například 

výstavba nového vedení komplikovaná ať už pozemkovými spory, ekologickými nebo 

ekonomickými aspekty. V posledních letech proto dochází k tomu, že jsou stávající vedení 

posílena. Pokud budeme hovořit konkrétně o České republice, je na tom s infrastrukturou 

přenosové a distribuční sítě poměrně dobře. A to především díky výstavbě v padesátých až 

osmdesátých letech. Konkrétné celková délka venkovního vedení přenosové soustavy je pro 

vedení 400 kV - 3510 km a pro vedení 220 kV - 1909 km. Délka venkovního vedení páteřní sítě 

distribuční soustavy 110 kV je 13983 km. V dnešní době dochází k modernizaci a k rekonstrukci 

celého vedení nebo pouze části jako je například výměna izolátorových závěsů.   

Autor této práce si klade za cíl uvést problematiku týkající se výměny izolátorů. Práce je 

členěna do sedmi kapitol. V druhé kapitole navazující na tuto úvodní pasáž a nazvané „Izolátory 

pro VVN“ budou prezentovány údaje k problematice izolátorů. Tato kapitola bude obsahovat 

vývoj jednotlivých typů izolátorů až po dnes dostupné izolátory na trhu pro napěťovou hladinu 

110 kV. Současně budou uvedeny příslušné normy, které se k dané problematice vztahují. 

V kapitole „Armatury venkovního vedení“ čtenář nalezne základní dělení armatur, které jsou 

nedílnou součástí izolátorového závěsu. V následující kapitole nazvané „Stožáry pro VVN“ pak 

autor popíše problematiku týkající se stožárů. V této kapitole bude shrnuto dělení jednotlivých 

stožárů dle různých kritérií a nejčastěji používané stožáry pro napěťovou hadinu 110 kV. 

V následující páté kapitole, bude čtenář seznámen s konkrétním vedením 110 kV určeným pro 

přeizolaci, nazvané „Zadání praktické části“ budou uvedeny informace potřebné pro návrh 

nových izolátorových závěsů. V předposlední kapitole nazvané „Kontrolní výpočet průhybu 

vodiče“ bude proveden výpočet maximálního průhybu vodiče a uveden rozdíl ve vzdálenosti od 

země při použití starých a nových izolátorových závěsů. V závěrečné sedmé kapitole je 

zhodnocení a shrnutí dosažených dat. 
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2 IZOLÁTORY PRO VVN 

Izolátory slouží k oddělení elektrického napětí vodičů od prvků, které pod napětím nesmí 

být. V rámci této práce se jedná o upevnění lan vysokého napětí na nosnou konstrukci (stožáry). 

Pro správnou funkci tedy musí být vyrobeny z elektrického nevodivého materiálu, proto se 

používá keramika, sklo, plast, kompozitní materiál. Elektrické oddělení vodiče je jednou ze dvou 

základních funkcí. Druhou funkcí je mechanicky upevnit vodiče na konstrukci vedení. Dle normy 

ČSN EN 62223 [1] je doslovná definice izolátoru jako: „zařízení určené k elektrické izolaci a 

mechanickému upevnění zařízení nebo vodičů, které mají rozdílný elektrický potenciál“.  

2.1 Používané pojmy 

Jelikož je práce zaměřena na technické zpracování je nutné sjednotit pojmy, proto jsou zde 

uvedeny definice týkajících se izolátorů pro venkovní vedení, které jsou zavedeny v normě ČSN 

EN 62223. 

Talířový izolátor: izolátor, který se skládá u izolační části obvykle ve tvaru disku nebo zvonu 

s žebry nebo bez nich na povrchu a koncovými armaturami skládající se z vnější čapky a vnitřní 

paličky upevněné souose 

Plnojádrový izolátor: izolátor, jehož jádro je plné a skládá se pouze z homogenního 

izolačního materiálu 

Kompozitní izolátor: izolátor zhotovený ze dvou izolačních částí, a to jádra a pláště, 

vybavených koncovými armaturami (mohou se například skládat buď z jednotlivých stříšek 

s mezilehlým povlakem nebo bez mezilehlého povlaku, anebo z pláště přímo lisovaného nebo 

litého v jedné části nebo po částech na jádro) 

Polymerový izolátor: izolátor, jehož izolační tělo se skládá alespoň z jednoho materiálu 

organického původu (Polymerové izolátory jsou také známy pod názvem nekeramické izolátory. 

Ke koncům izolačního těla může být připojeno spojovací zařízení) 

Izolátor z pryskyřice: polymerový izolátor, jehož izolační část se skládá z pevného dříku a 

z něj vyčnívajících stříšek, vyrobený pouze z jednoho materiálu na organické bázi (například 

cykloalifaticky epoxid).  

Tyčový izolátor: pevný izolátor určený pro zatížení v tahu, obsahující izolační část mající 

přibližně kruhový válcový dřík se stříškami nebo bez nich a vnější nebo vnitřní koncové armatury 

připevněné na obou koncích. 

Podpěrný izolátor pro vedení: pevný izolátor určený pro zatížení na ohyb, tah a tlak, 

vyrobený z jednoho nebo více izolačních materiálů sestavených na kovové základně, která je 

určena pro pevnou montáž na opěrnou konstrukci. 

Závěsný izolátor: talířový nebo tyčový izolátor, jehož koncové armatury jsou vhodné pro 

pohyblivé spojení k jiným podobným závěsným izolátorům nebo spojovacím armaturám. 
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Izolátorový řetězec: jeden nebo více závěsných izolátorů, vzájemně spojených a určených 

k pohyblivému připojení vodičů zatížených hlavně tahem. 

Přeskoková vzdálenost: nejkratší vzdušná přeskoková vzdálenost vně izolátoru mezi 

kovovými částmi, které obvykle mají mezi sebou provozní napětí. 

Povrchová cesta: nejkratší vzdálenost nebo součet nejkratších vzdáleností po povrchu 

izolátoru mezi dvěma vodivými částmi, které obvykle mají mezi sebou provozní napětí (Povrch 

cementu nebo jakýkoli jiný neizolující spojovací materiál se nepovažuje za část tvořící 

povrchovou cestu. Jestliže je vrstva o vysokém odporu použita na části izolačního tělesa 

izolátoru, jsou takové části považovány za účinně izolující povrchy a vzdálenost přes ně je 

součástí povrchové cesty.). 

Přeskok na izolátoru: průrazný výboj vně izolátoru a přes jeho povrch, spojující ty části, 

mezi nimiž se vyskytuje provozní napětí. 

Průraz izolátoru: trvalá ztráta dielektrické pevnosti způsobená porušujícím výbojem, 

procházejícím skrz pevný izolační materiál izolátoru. 

Koncová armatura: nedílná součást nebo pevná část izolátoru, určená k jeho připojení 

k nosné konstrukci nebo k vodiči, nebo k části zařízení, nebo k jinému izolátoru (V případě, že je 

koncová armatura kovová, používá se obvykle termín kovová armatura). 

2.2 Rozdělení podle konstrukce izolátorů  

Norma ČSN IEC 383-1 [6] uvádí dělení podle konstrukce do Třídy A a Třídy B. 

2.2.1 Třída A  

Izolátor třídy A je označován izolátor, jehož délka nejkratší průrazné dráhy v pevném 

izolačním materiálu se rovná nejméně polovině délky nejkratší přeskokové vzdálenosti vzduchem 

vně izolačního tělesa.  

2.2.2 Třída B  

Izolátor třídy B je izolátor, jehož délka nejkratší průrazné dráhy v tuhém izolačním materiálu 

je kratší než polovina délky nejkratší přeskokové vzdálenosti vzduchem vně izolačního tělesa.  

2.3 Rozdělení podle použitého materiálu 

Materiály, které se používají pro výrobu izolátorů, pro elektrické použití jsou specifikovány 

v normách. Norma ČSN EN 60672-1 [15] definuje keramické, skleněné, sklokeramické a slídové 

materiály se skelnou vazbou. Norma ČSN EN 61109 [11] se zaobírá kompozitními izolátory.     

2.3.1 Keramické materiály, porcelán 

Dle normy ČSN EN 60672-1 pro izolátory vn a vvn, lze použít materiály ze skupiny C 100 – 

Alkalické hlinitokřemičitany.  

Ze skupiny C 100 patří nejčastěji používané typy: 

 C 120 – Porcelán hlinitý, který má uvedenou pevnost v ohybu > 110 MPa.  
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 C 130 – Hlinitý porcelán s pevností v ohybu > 160 MPa. 

Pro vnější použití se keramické izolátory běžně vyrábí z tvrdého porcelánu, nazvaného 

elektrická keramika, jejíž složení tvoří převážně kaolín 42 – 60 %, křemen 12 – 40 % a 17až 27 

% z živce. Při výrobě se tyto suroviny rozmelou, smíchají s vodou a výsledné těsto se nechá 

dlouho uležet. Po výrobě požadovaného tvaru, se izolátor pomalu suší a posléze se vypálí při 

teplotě 900 °C. Pro získání hladšího povrchu se izolátor namáčí v řídké kaši, tzv. glazuře. Glazura 

je  tenká sklovitá vrstva na povrchu izolátoru, která je vyrobena z křemičitanu s přídavkem 

barvících oxidů a jiných chemických složek ovlivňujících barvu, lesk, tavbu. V závislosti na 

poměru jednotlivých materiálů a samotného tvaru izolátoru dochází k dalšímu vypalování 

s délkou trvání až 45 hodin při teplotě až 1450 °C. Výsledný izolátor se zmenší až o 25 % 

původního tvaru. Pro vypalování se používají pece kruhové nebo tunelové. Silně vypálený 

porcelán je velmi dobrý, co se týče elektrické kvality, dosahuje ovšem horších mechanických 

vlastností [3]. 

Mezi dobré vlastností keramických izolátorů patří jejich samočisticí schopnost. Pokud prší 

nebo sněží, nanesený prach steče po glazovaném povrchu. Mezi špatné vlastnosti patří samotná 

váha při velkých rozměrech. Manipulace s izolátorem je potom komplikovaná. U izolátorů je 

jejich limitujícím faktorem životnost. Vlivem stárnutí materiálu dochází k praskání izolátorů, 

které je způsobeno zejména vlivem změny klimatických podmínek. Izolátory tak významně 

ovlivňují spolehlivost dodávky elektrické energie. Postupem času docházelo k vývoji 

mechanických vlastností porcelánových izolátorů. Podle „Elektrické siete: vonkajšie silové 

vedenia“ [9], činila v roce 1919 mez pevnosti porcelánu na izolátory 9 MPa, v roce 1940 to bylo 

25 MPa v 50. – 60. Roku 20. století už na 50 – 75 MPa. Souběžně s mechanickými vlastnostmi se 

vyvíjel a zlepšoval tvar samotných izolátoru. 

 

Obr. 2-1 Rozdílné tvary talířových keramických izolátorů [4] 
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Dle zdroje „Breviary Technical Ceramics“ [20]  se začaly izolátory pro VVN rozvíjet 

s vývojem hlinitých porcelánů, skupina C 100, roku 1960. Výsledkem bylo značné snížení 

hmotnosti izolátoru oproti dříve používané keramice. 

2.3.2 Skleněné izolátory  

Norma ČSN EN 60672-1 [16] udává různé skupiny složení skla, které jsou vhodné jako 

izolační materiál pro izolátory vvn.  

Například skupiny:  

 G 100 – Alkalicko-vápenato-křemičitá (podskupiny: G 110 – chlazený, G 120 – 

tvrzený), 

 G 200 – Boritokřemičitá skla s vlastnosti odolnosti proti korozi, vysoká rezistivita a 

nízké ztráty, 

 G 400 – Hlinito-vápenato-křemičitá skla vhodné pro izolátory se zatmeleným 

roubíkem s vlastností mírné roztažnosti,  

 G 500 a G 600 olovnato a barnato-alkalicko-křemičitá s použitím pro zátavy sklo-kov 

s vysokou roztažností.  

Rozdíly mezi skleněným izolátorem a keramickým izolátorem jsou při výrobním postupu. 

Oproti keramickým izolátorům, které potřebují další vrstvu tzv. glazuru, skleněné izolátory mají 

povrch hladký už po vypálení. Samotná délka vypalování u skleněného izolátoru je kratší oproti 

keramickému izolátoru. Naproti tomu je samotné sklo křehčí než tvrdý porcelán. Křehkost skla je 

způsobena vnitřním napětím, pokud tedy dojde k nárazu, zapříčiní to prasknutí celého izolátorů. 

Pro napěťovou hladinu 22 kV a vyšší se vyrábí izolátory z obyčejného boritého skla, které se 

tvrdí, abychom se zbavili vnitřního napětí. Tvrzené sklo má dobré dielektrické vlastnosti, které jej 

činí méně náchylné na průraz. Dobře vyrobený skleněný izolátor má vysokou spolehlivost a 

životnost delší než 30 let. Jelikož jsou izolátory vyráběny podle standardizovaných rozměrů, 

stejně jako keramické talířové izolátory, jsou snadno zaměnitelné v případě poruchy a nutné 

výměny [3], [23].  
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Obr. 2-2 Rozdílné tvary talířových skleněných izolátorů [5] 

Skleněný izolátor se před rokem 1935 vyráběl ze žíhaného skla. Tyto izolátory ale neměly 

potřebnou elektromechanickou pevnost, která by odpovídala vysokému napětí. Až po roce 1935 

představila společnost Pikington v Anglii závěsné talířové izolátory. K běžnému použití těchto 

izolátorů docházelo až po roce 1950. Od té doby se rozvíjel vývoj použitých materiálů. 

V současné době se závěsné izolátory z tvrzeného skla používají na všech napěťových hladinách 

po celém světě [23].       

2.3.3 Izolátory polymerové 

Polymerovými izolátory, které jsou známé pod názvem nekeramické izolátory, se zabývá 

norma ČSN EN 62217 ed.2 [13]. Tato norma nám říká, že izolátory mohou být vyrobeny buď z 

jednoho izolačního materiálu organického původu, například izolátory z pryskyřice. Pokud je 

izolátor vyroben ze dvou a více izolačních materiál, poté se jedná o izolátory kompozitní. 

„Izolační materiály jsou obecné síťované organické materiály chemicky složené z uhlíku nebo 

křemíku a tvoří izolační tělo izolátoru. Izolační materiály se mohou skládat z organických 

materiálů obsahující různé anorganické a organické přísady, jako plniva a nastavovače. Často se 

na koncích izolační části používají koncové armatury, které přenášejí mechanické zatížení.“ 

Norma zahrnuje plnojádrové a duté izolátory. 

2.3.4 Kompozitní izolátory 

Podle normy ČSN EN 61109 [11] je kompozitní izolátor definován jako izolátor, který je 

vyroben ze dvou izolačních částí. Kompozitní izolátor se podle této normy značí písmeny CS.  

Například označený izolátor – CS 120 S16 B16 nám říká, že se jedná o izolátor kompozitní, 

který má specifické mechanické zatížení 120 kN. Písmeno S udává spojení pánvičky na horním 

konci o velikosti spojení 16 a písmeno B udává spojení paličky také o velikosti 16.  
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Jádro nosného prvku vyrobeného ze skelných vláken zalitých základní hmotou na bázi 

pryskyřice nebo jiného homogenního izolačního materiálu, jako je porcelán, pro dosažení 

maximální pevnosti v tahu. Dále se skládá z pláště, což je vnější izolační část, která zajišťuje 

nezbytnou povrchovou dráhu tvořenou stříšky.  Plášť pak slouží i jako ochrana jádra, vůči 

povětrnostním vlivům. Izolátor je dále doplněn kovovými spojovacími armaturami, které slouží 

pro připojení na nosnou konstrukci. Použité materiály a konstrukční detaily mohou být u různých 

výrobců zcela rozdílné. Výhody oproti keramickým jsou především v rozdílu hmotnosti, oproti 

keramickým jsou kompozitní izolátory asi o 90 % lehčí. Díky zmenšené hmotnosti se s nimi 

daleko lépe manipuluje, ať už při dopravě nebo samotné montáži, která je jednoduchá. 

Výsledkem snadné manipulace muže být snížení celkových nákladu. Další z výhod kompozitních 

izolátorů je jejich vysoká odolnost proti rázům [3]. 

 

Obr. 2-3 Kompozitní izolátory závěsný a jeho hlavní části [7] 

 Stříšky  

Jak je psáno v předchozí kapitole stříšky slouží k prodloužení povrchové dráhy. Tvar, 

velikost, popřípadě četnost stříšek ovlivňuje výsledné znečištění. Jako materiál používané na 

plašť respektivě na stříšky se nejčastěji používá silikonové pryže (guma), která obsahuje 80 až 90 

% silikonového polymeru vyrobeného speciálně pro splnění elektrických vlastností při velmi 

vysokém napětí. Dále pak díky vysokému obsahu silikonového oleje mají střísky dobrou 

hydrofobní a samoregenerační vlastnost, což zabezpečuje bezproblémový provoz i v silně 

znečištěném průmyslovém prostředí. Jednotlivé stříšky jsou navulkanizovány na tyč. Stříšky 

mohou být s nebo bez žeber [3], [7]. 

 Jádro – nosná tyč 

Nosná tyč se skládá ze skelných vláken, které jsou spojeny pomocí pryskyřicí. V novějších 

jádrech se namísto pryskyřice používá umělá hmota. Celkový počet vláken určuje výslednou 

pevnost v tahu, v ohybu a v tlaku, popřípadě kombinaci. Pomocí prosvícení se zkontroluje vnitřní 

struktura bez poruch. Délka a průměr zaleží na zvolené aplikaci. Posléze se na povrch při vysoké 

teplotě pomocí vulkanizace nanese vrstva gumového materiálu. Vzájemnou reakcí dojde 

k optimálnímu spojení bez případných bublin či mezer. Vysoké požadavky na použité materiály 
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jsou především na odolnost proti vlhkosti, na mechanické odolnosti a na chemické odolnosti 

[3],[7]. 

 Kovové koncové armatury 

Kovové armatury jsou nalisované za studena. Podle aplikace se volí daná koncovka. Po 

zalisování se armatura zkontroluje na tah a tlak, posléze je jádro a kovová armatura uzavřena 

pomocí silikonu nebo jiného materiálu. Důležité je, aby takto uzavřený spoj byl dostatečně těsný, 

aby spojem nepronikala vlhkost. Tento aspekt určuje samotnou životnost, neboť se jedná o jeden 

z nejdůležitějších konstrukčních prvků u kompozitního izolátoru [7]. 

  

Obr. 2-4 Kompozitní izolátory s různými armaturami [3] 

 

Obr. 2-5 Izolátor závěsný kompozitní s označením S666055VX02 od firmy DRIBO, spol. s r.o. 

 

Obr. 2-6 Detail jednotlivých koncových armatur [7] 
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Na Obr. 2-6 jsou zobrazený normou definované koncovky pro kompozitní izolátory. Spojení 

jednotlivých prvků je možné takto, (v závorce uvedené označení dané koncovky): 

- spojení paličky (B) a pánvičky (S),  

- spojeni oko (T) a vidlice (C), 

- spojení Y – vidlice (Y) a vidlice (C), 

- spojení oválné oko (E). 

Pro určení rozměrů spojení paličky a pánvičky slouží mezinárodní norma IEC 120 a pro 

spojení oko vidlice IEC 471. Rozměry pro ostatní spojení jsou součástí normy ČSN EN 61466-1. 

Materiál koncových armatur je nejčastěji z kujné oceli, temperované nebo tvárné litiny. Avšak 

mohou se použít i jiné materiály, pokud mají mechanické charakteristiky odpovídající 

požadavkům v normě ČSN EN 61466-1.    

Historický vývoj polymerových izolátorů 

První polymery používané pro izolátory byli bisfenol roku 1940 a cykloalifatické epoxidové 

pryskyřice v roce 1957. V 60. letech až 70. letech 20. století docházelo k vývoji v Německu, 

Anglii, Francii, Itálii a USA, posléze i ke komerčnímu použití první generaci izolátorů určených 

pro přenosové vedení. Do poloviny 80. let 20. století došlo k velkému množství experimentálních 

instalací. Tyto první instalace nebyly příliš úspěšné. Izolátory byli instalovaný na krátké úseky 

vedení na problémová místa právě jako experiment a pro sběr dat. V důsledku nahlášených 

poruch, při používání první generace polymerových izolátorů, se někteří výrobci pustili do 

dalšího výzkumu. Tento výzkum vedle ke druhé generaci izolátorů pro přenosové vedení, která 

má lepší tvar stříšek, lepší korónový odpor a pevnější uchycení armatur na konci izolátoru [21].  

2.4 Rozdělení podle způsobu upevnění izolátoru 

Rozdělení podle upevnění je dáno především napěťovou hladinou, ve které jsou použity. 

Základní rozdělení izolátorů podle způsobu upevnění je podpěrný a závěsný. Podpěrné se 

používají do 35 kV a závěsné od 22 kV.  

2.4.1 Podpěrné izolátory 

Podpěrné izolátory v rámci této práce slouží pouze pro doplnění informace o základním 

dělení izolátorů, a na vedení VVN se běžně nepoužívají.   

Podpěrné izolátory se používají pro holé i jednoduché izolované vodiče všech povolených 

průřezů na podpěrných bodech nosných, v přímé trase, a rohových, do max. dovolené pevnosti 

izolátoru. Dále se použijí na vytvoření bezpečnostního závěsu holých vodičů a na připevnění 

různých šablon a propojení vodičů na stožárech [2]. 

Dovolené jsou keramické izolátory v hnědé barvě, s armaturou z temperované v ohni 

zinkované litiny. Podpěrné izolátory jsou vyrobeny technologií tlakového gelování z venkovní 

cykloalifatické epoxidové pryskyřice. Izolátory z epoxidové pryskyřice se vyznačují dlouholetou 

životností ve venkovním prostředí a vykazují menší nároky na údržbu než izolátory porcelánové 

(odpadá čištění a ošetřování povrchu). Moderní konstrukce, nízká hmotnost, rozměrová přesnost 

a bezúdržbovost je předurčuje pro široké použití v elektrotechnickém průmyslu a energetice [24]. 
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 Obr. 2-7 Izolátor podpěrný kompozitní P155064VX02 od firmy DRIBO, spol. s r.o. 

2.4.2 Závěsné izolátory  

Pro napěťovou hladinu VVN se výhradně používají závěsné izolátory. Závěsné izolátory lze 

dále dělit na talířové izolátory a tyčové izolátory. Závěsné izolátory jsou určeny pro nosné a 

kotevní závěsy, na upevnění holých a izolovaných vodičů. Mezi výhody patří, že vyrovnávají 

tahy sousedních polí, a tudíž je možné používat různé rozpětí, a nedochází k namáhání konzoly 

v kroucení. Zároveň mají větší bezpečnost proti průrazům a při přetržení vodiče odlehčují stožár. 

Dále se omezí mechanické namáhání zavěšeného izolátoru, jelikož je vodič zavěšený na pružném 

závěsném řetězci. V neposlední řadě slouží jako ochrana proti úrazu blesku do vodiče, protože je 

nosná konstrukce vždy výše než samotný vodič. Na druhou stranu vyžaduje zavěšený izolátor 

větší výšku nosné konstrukce, než u podpěrných aby zůstali zachované bezpečné vzdálenosti od 

země. Další nevýhoda oproti podpěrným izolátorům je způsobena větším kmitem vodičů a proto 

je nutné větší vzdálenost mezi vodiči [25]. 

2.4.2.1 Talířové izolátory  

Hodnoty mechanických vlastností a rozměry závěsných talířových izolátorů jsou součástí 

normy ČSN EN 60305 [12]. Talířové izolátory se podle normy značí následovně: 

Izolátor označený - U100 BLP nám říká, že se jedná o talířový izolátor značený U, 100 značí 

stanovenou elektromechanickou nebo mechanickou porušující sílu v kilonewtonech. Písmeno B 

nám říká, že se jedná o spojení paličky a pánvičky. Pro označení spojení vidlice a oka slouží 

písmeno C. Následující písmeno L udává dlouho stavební délku a písmeno S značí krátkou 

stavební délku. Délka povrchové cesty izolátorů pro znečištěné oblasti je označena posledním 

písmenem P. 
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Tab. 2-1 Ukázka normalizovaných hodnot izolátoru U100 BLP [12]  

Označení  
izolátor 

U 100 BLP 

Elektromechanická nebo mechanická 

porušující síla 
[kN] 100 

Maximální 

jmenovitý průměr izolační části - D 
[mm] 280 

Jmenovitá stavební délka - P [mm] 146 

Minimální jmenovitá povrchová cesta [mm] 440 

Normalizované 

spojení podle IEC 120 - d1 
[mm] 16 

 

 

Obr. 2-8 Izolátor talířový spojení paličky a pánvičky nebo vidlice a oka  

Na Obr. 2-8 jsou zobrazeny dva možné způsoby spojení a to jednak spojení paličky a 

pánvičky nebo vidlice a oka. Samotný talířový izolátor je tvořen dříkem s talířem na jeho obvodu. 

Vrchní část izolátoru tvoří čapka z nerezové oceli, obsahující pánvičku, která je natmelená na 

izolační těleso. Na opačnou stranu izolačního tělesa je natmelena palička z nerezové oceli. Tyto 

prvky představují elektrody talířového izolátoru. Tmelící hmotou je cement. Mezi výhody patří 

jejich snadné spojování či výměna jednoho talíře, kdy je možné tuto výměnu provádět při plném 

provozu vedení. Nevýhoda, jsou méně odolné vůči průrazu a jejich elektromechanická pevnost je 

menší než mechanická [25].  

Dle výrobce La Granja [19], který se zabývá výrobou skleněných izolátorů, existují různé 

typy závěsných talířových izolátoru. Obdobné typy se vyrábí i keramické hmoty. 
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Obr. 2-9 Závěsný talířový izolátor typ mlhový [19]  

Mlhový (Fog) typ má větší povrchovou cestu, která je způsobena vetší hloubkou žeber, a 

snižuje tak účinky znečištění bez nutnosti zvyšování stavební délky. Tento typ se hodí do silně 

znečištěného prostředí. 

 

Obr. 2-10 Závěsný talířový izolátor typ aerodynamický [19] 

Aerodynamický typ, u kterého díky absenci žeber se výrazně snižuje nahromadění nečistot 

na spodní straně talíře, kdy vlivem dobrého proudění vzduchu a deště dochází k samočištění. 

Tento typ se používá na pouštních oblastech. 

 

Obr. 2-11 Závěsný talířový izolátor typ kulový [19] 

Kulový typ má podobné vlastnosti, jako aerodynamický.  

Jak uvádí v katalogovém listu firma TE Connectivity [28], ve kterém jsou uvedeny skleněné 

a porcelánové talířové izolátory, dosahují porcelánové při stejných parametrech větší hmotnosti 

než skleněné. Konkrétně pro U 160 BS je hmotnost izolátoru porcelánového 9 kilogramů a 

skleněný 6 kilogramů. 

Pro využití závěsného talířového izolátoru na napěťové hladině VVN je nutné spojit několik 

těchto izolátorů sériově za sebe. Takto vzniklé izolátory se nazývají izolátorový řetězec. O počtu 

spojených talířových izolátorů rozhoduje velikost napěťové hladiny. Například jak je uvedeno v 

[29].: 

 110 kV – ze 7 – 9 izolátorů talířových nebo jeden izolátor tyčový, 
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 220 kV – z 12 – 17 izolátorů talířových nebo z 2 izolátorů tyčových, 

 400 kV – z 20 – 24 izolátorů talířových nebo z 3 – 4 izolátorů tyčových, 

 750 kV – ze 44 izolátorů talířových nebo z 8 izolátorů tyčových. 

Mezi výhody patří výše zmíněné skládání izolátorových talířů podle potřebného napětí, lehká 

výměna poškozeného izolátoru.  

2.4.2.2 Tyčové izolátory  

Hodnoty mechanických vlastností a rozměry závěsných tyčových izolátorů keramických jsou 

součástí normy ČSN EN 60433 [13]. Tato norma nám také udává, jak se mají tyto izolátory 

označovat. Například izolátor označený – „L 160 B 550“ nám udává, že se jedná o izolátor 

tyčový se specifickou mechanickou přerušující zatížení v tahu 160 kN. Písmeno B značí typ 

spojení palička – pánvička, pokud by se jednalo o spojení oko – vidlice, bylo by toto spojení 

označeno písmenem C. Číslo 550 - označuje hodnotu výdržného napětí při atmosférickém 

impulzu za sucha v kV.   

V součastné době se převážně používají tyčové izolátory. Materiál používaný je keramika 

nebo kompozitní materiál. Jak je vidět na Obr. 2-12 tyčový izolátor je tvořen z tvrdého 

porcelánového tělesa, kde na obou koncích je ukončen sraženým kuželem. Na tyto konce jsou 

pak zatmeleny a nalisovány kovové armatury pro další upevnění. Při výrobě se musí kontrolovat 

pevnost, jelikož jsou více namáhány tahem.  Výhodou oproti talířovému spojení do řetězců je 

přeskokové napětí u tyčového je přibližně o 100 kV větší. Také jejich celková stavební délka je 

kratší, neobsahují kovové spoje jako izolátorové řetězce, ale jsou náchylnější na poškození 

atmosférickými výboji, pro ochranu před tímto jevem slouží opalovací kruhy. V případě 

prasknutí izolátoru dojde k pádu vodiče na konzolu nebo na zem a dojde k přepálení, zatímco u 

izolátorových řetězců praskne-li jeden i více talířů zůstane palička spojená s pánvičkou a vodič 

zůstane izolován zbylými talíři [3].  

 

 

Obr. 2-12 Nákres a skutečný tyčový izolátor keramický LG 75 
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Mezi tyčové izolátory patří i izolátory se spirálovou stříškou. V technické praxi se používají 

více jak 40 let. Na obou koncích porcelánového tělesa je dutina, ve které je zatmelena válcovitá 

část armatury s žebry. Konstrukce spirálových tyčových izolátorů oproti obyčejným izolátorům 

spočívá ve velikosti stoupání (výšce) talířku a jejich tvaru. Na talířku izolátorů z řady CT-35 jsou 

dva paralelní žlábky Obr. 2-13a,b a izolátor LPS 75/11 Obr. 2-13c má žlábek jenom jeden. 

Izolátory CT-35 byli vyráběny v bývalém Sovětském svazu a izolátor LPS 75/11 vyráběn 

v Polsku jako prototyp. Spirální talířky tyčových izolátorů prodlužují dráhy průtoku vody a 

zvyšují její množství zadržené na izolátoru. Snižuje se nerovnoměrnost rozložení napětí podél 

dráhy spirálového izolátoru. Nerovnoměrnost rozložení napětí na izolátorech se standardními 

talířky je větší z důvodu velkého rozdílu mezi průměrem stříšky izolátoru a jádra. Pevnostní 

zkoušky při znečištění spirálových izolátorů prokázaly, že přeskokové napětí je menší než u 

izolátorů se standardním talířkem. Malá pevnost izolátorů se spirálovou stříškou je způsobena 

tvořením slabší vrstvy znečištění v horní části izolátorů. Pevnost při znečištění spirálových 

izolátorů je možné zvětšit modifikací tvaru izolátorů [8]. 

 

Obr. 2-13 Zobrazení spirálových izolátorů [8] 

V Česku a Slovensku se rozšířili izolátory se spirálovou střískou tzv. Spirelec vyráběný 

v Československu od roku 1968.    

 

Obr. 2-14 Izolátor Spirelec SSB 10054  

V minulosti byly izolátory vyráběny například v bývalé NDR pod označením VKLF 75/16 

zobrazen na Obr. 2-15 s povrchovou dráhou 2240 mm a VKLS 75/21 zobrazen na Obr. 2-16 

s povrchovou dráhou 3050 mm, tyto izolátory byli vyráběny v letech 1966 – 1969. Ačkoliv byla 

provozní životnost těchto izolátorů stanovena nejméně na 30 let, docházelo již po několika letech 

ke spontánním trhlinám izolátorů. V důsledku těchto poruch došlo k několika studiím, které určili 
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příčinu poruch v materiálu C 112 a nedostatečné kontrole při výrobě, kdy docházelo k zamíchání 

nečistot do keramické hmoty. Postupem času docházelo k úpravám tvaru stříšek, k použiti 

materiálu C 120 a od roku 1970 docházelo k výrobě izolátorů s označením LF 75/16 

s povrchovou dráhou 2350 mm a LS 75/21 s povrchovou dráhou 3200 mm zobrazen na Obr. 

2-17. Počínaje rokem 1980 došlo k další úpravě izolátorů, které byly značeny LF 75/16/105 a LS 

75/21/105. Na Obr. 2-18 je zobrazen izolátor LS 75/24/100. Číselné označení izolátorů 75 udává 

průměr dříku izolátoru, další čísla 16,21 a 24 udává počet stříšek, hodnoty 100 a 105 udávají 

pevnost v kN. Rozdíl mezi izolátory LS a LF je v počtu stříšek a tudíž v celkové povrchové cestě 

izolátor pří stejné stavební délce izolátorů. Vzhledem k povrchové cestě byly izolátory LS určené 

do III. oblasti znečištění, zatímco LF izolátory do I. a II. oblasti znečištění. Izolátory vyráběné 

v NDR byly ve větší míře instalovány v Polsku [30].  

V součastné době probíhá výroba izolátorů v Německu pod označením LP a LG. Rozdíl 

označení izolátorů spočívá v použití spoje použitého na izolátoru. Izolátor LP označuje typ spoje 

palička – pánvička a izolátor LG udává spoj vidlice – oko. Pro výrobu keramického tělesa se 

používá materiál C 120 a C 130. 

 

Obr. 2-15 Izolátor VKLF 75/16 

 

Obr. 2-16 Izolátor VKLS 75/21 

 

Obr. 2-17 Izolátor LS 75/21 
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Obr. 2-18 Izolátor LS 75/24/100 

Izolátory vyráběny v Polsku firmou ZAPEL se označují například LP 60/27, LP 60/31W, 

LPZ 60/27 zobrazen na Obr. 2-19 a LPZ 75/27W zobrazen na Obr. 2-20. Písmeno Z označuje 

izolátory určené do III. stupně znečištění a písmeno W označuje typ spoje vidlice – oko. Kromě 

těchto základních typů se v Polsku v 70. letech 20. století vyráběli experimentálně izolátory se 

střískami s malými schůdky s označením LPZS zobrazen na Obr. 2-21. 

 

Obr. 2-19 Izolátor LPZ 60/27 

 

Obr. 2-20 Izolátor s dvěma rozměry stříšek LPZ 75/27W [8] 

 

Obr. 2-21 Izolátor se stříškami s malými schůdky značený LPZS  
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2.5 Izolátorové závěsy 

Jak je uvedeno v normě ČSN EN 60383-2, izolátorový zavěs je uspořádání jednoho i více 

izolátorových řetězců, které jsou složeny z několika talířových izolátorů, nebo izolátorových tyčí 

spojených dohromady, vybavených spojovacím a ochranným zařízením požadovaným v provozu. 

Nosný izolátorový závěs slouží k uchycení vodičů na svém spodním konci. Využívá se při 

přímé i zlomené trati vedení. Zpravidla jsou použity ve svislé poloze. 

 Kotevní izolátorový závěs, na kterém jsou vodiče ukotveny, zachycují jednostranný tah 

vodiče. Jejich použití je vodorovné. 

Jak izolátorové řetězce, tak izolátorové závěsy jsou charakterizován jednou z následujících 

hodnot: 

a) předepsané výdržné napětí při atmosférickém impulzu za sucha, 

b) předepsané výdržné napětí při spínacím impulzu za deště, 

c) předepsané výdržné napětí střídavé za deště. 

Pro napětí 110 kV a 220 kV jsou používané závěsy zobrazeny na Obr. 2-23, Obr. 2-24 a Obr. 

2-25, jedná se jednoduché nosné, dvojité nosné, dvojité kotevní. 

Pro napětí 400 kV se používají závěsy dvojité nosné, dvojité nosné V, trojité kotevní 

zobrazen na Obr. 2-26 a pomocné nosné. Závěs nosné V používají všechny stožáry typu “Kočka“ 

pro střední fázi. Největší rozdíl V závěsu je z mechanického hlediska. Namáhání jednotlivých 

řetězců se liší a to zejména při povětrných podmínkách.   

Řetězec se rozlišuje podle počtu spojených článků v sérii a podle počtu řetězců spojených 

paralelně (jednoduchý, dvojitý atd.). 

 

Obr. 2-22 Způsob uchycení vodiče k nosnému izolátorovému řetězci  
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Obr. 2-23 Jednoduché nosné závěsy se starými izolátory VZLMs tzv.SPIRELEC  a dnes 

používanými izolátory LG 60/22/1200  

 

Obr. 2-24 Dvojitý nosný závěs s použitím tyčových izolátorů LG 60/22/1200 
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Obr. 2-25 Dvojitý kotevní závěs se starými izolátory VZLMs tzv.Spirelec a dnes používanými 

izolátory LG 60/22/1200 

 

 

Obr. 2-26 Trojitý kotevní závěs pro vedení 400kV 

2.6 Znečištění izolátorů 

Zárukou bezporuchového provozu venkovních rozvodných zařízení je především správný 

navržený izolační systém. Izolační funkci musí splnit i v oblasti se zvýšeným znečištěním, jedná 

se například o průmyslové oblasti. Předimenzování izolačních závěsů znamená zvýšení počtu 

izolátorů nebo použití jiných nákladnějších typů, to pak zvedá výslednou investici. 

Poddimenzování izolačních systémů sebou nese větší poruchovost, snížení spolehlivosti 

elektrických síti. U znečištěného izolátoru dochází k přeskokům napětím, které postupně 

degraduji materiál. S tímto problémem souvisí tzv. samočisticí schopnost, kdy vlivem deště či 

sněhu dochází k očištění izolátoru a je docíleno bezúdržbového provozu.  

Při znečištění izolátoru vznikne vodivá vrstvička, tečou až stovky mA. Izolátor není na všech 

místech namáhán stejně, může nastat přeskok a při dost velkém proudu i přemostění obloukem. 

Konstrukce izolátoru je určená délkou, tvarem a průměrem pláště (čapky nebo stříšky), rozteči 

článků a jejich sklonem tak, aby plochý plášť byl ve směru siločar elektrického pole s optimální 

povrchovou cestou pro plazivé proudy a přeskokové napětí [9]. 
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Podle normy ČSN 33 0405 [22], které se zabývá návrhem venkovní elektrické izolace podle 

stupně znečištění, se rozlišují 4 třídy znečištění, které jsou uvedeny v Tab. 2-2 a pro každou 

z nich uvedená specifická délka plazivých proudů.: 

Tab. 2-2 Třídy znečištění pro izolátory [22] 

Označení I. II. III. IV. 

Název  
Lehké 

znečištění 

Střední 

znečištění  

Těžké 

znečištění 

Velmi těžké 

znečištění 

Minimální povrchová 

izolační dráha  
[mm/kV] 16 20 25 31 

 

Stupeň znečištění se stanoví na základě měření a vyhodnoceného spádu do sedimentačních 

nádobek spolu se zkušenostmi a provozem provozovaných izolátorů 

2.7 Izolátory pro napětí 110 kV 

Součastné izolátory pro napěťovou hladinu 110 kV jsou vyráběný různými firmami. V práci 

je uvedeno pět vybraných izolátorů od různých výrobců. Uvedené izolátory patří do prostředí IV. 

venkovní prostor podle PNE 33 0000-2. V Tab. 2-3 jsou uvedeny příklady izolátorů. 

Tab. 2-3 Technické parametry vybraných závěsných izolátor: 

Název položky 

Izolátor 

závěsný 

keramický 

LP 

60/22/1170 

– 100 kN 

závěsný 

keramický 

LG 

60/22/1170 

– 100 kN 

kompozitní 

závěsný CS 

160 C19L 

C19L  

závěsný 

keramický. 

LP 75/24 

sv 

kompozitní 

závěsný 

S166053VX15 

Výdržné napětí při 

normalizovaném 

atmosférickém 

impulzu 

[kV] 550 550 645 550 623 

Výdržné střídavé 

napětí 

průmyslového 

kmitočtu za deště 

min. 

[kV] 230 230 320 230 327 

Specifické 

porušující 

mechanické 

zatížení  

[kN] 100 100 160 120 120,1 

Maximální 

jmenovitý průměr 

D izolační části 

[mm] 120 ± 6,3 120 ± 6,3 111 200 ± 9,5 129 

Minimální 

jmenovitá 

povrchová cesta 

[mm] 2120 ± 84 2120 ± 84 3609 3800 2710 
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Maximální 

jmenovitá délka L 
[mm] 1170 ± 35,3 1200 ± 35,3 1392 ± 6 1 325 ± 39 1346 

Normalizovaná 

velikost spojení  
[mm] palička 16 vidlice 19 vidlice 18,6 palička 16 vidlice 19 

Materiál   - 
porcelán C 

130 

porcelán C 

130 

silikonová 

pryže 

porcelán C 

130 

silikonová 

pryže 

Hladina rušivých 

napětí 0,5 MHz 

max. 

[dB] 56 56 56 - - 

Celková hmotnost [kg] 20 20 5,1 41 ± 10% 5,7 

 

Z porovnání jednotlivých izolátorů z Tab. 2-3 je patrný velký rozdíl hmotnosti mezi 

keramickými a kompozitními izolátory. Značný rozdíl je v povrchové cestě, která závisí na 

průměru stříšek a jejich počtu. Výběr izolátorů musí probíhat vždy v souladu s platnými normami 

pro ochranou vzdálenost. 

Výrobci jednotlivých izolátorů: 

Izolátor závěsný keramický LP/ 60/22/1170 – 100 kN :  LAPP Insulators GmbH – Zastoupení pro 

ČR: BOHEMIA – PRO – LAN s.r.o. 

Izolátor závěsný keramický LG/ 60/22/1200 – 100 kN :  LAPP Insulators GmbH – Zastoupení 

pro ČR: BOHEMIA – PRO – LAN s.r.o. 

Izolátor kompozitní závěsný CS 160 C19L : PFISTERER SEFAG AG – Zastoupení pro ČR: 

EGE-Trading, s.r.o. 

Izolátor závěsný keramický. LP 75/24 sv: PPC Inslulators – Zastoupení pro ČR: EGE-

Trading,s.r.o. 

Izolátor kompozitní závěsný S166053VX15 : Dribo, spol. s r.o. – Výrobce v ČR 
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3 ARMATURY VENKOVNÍHO VEDENÍ 

Nedílnou součástí kompletního izolátorového závěsu jsou armatury, které musí vyhovovat 

provozním požadavkům, odolávat povětrnostním a atmosférickým podmínkám bez jakékoliv 

údržby a to po několik desítek let. 

3.1 Armatury pro vodiče 

Armatury pro vodiče jsou určené pro spojení, upevnění, nesení, udržování předepsaných 

vzdáleností, tlumení vibrací a na ochranu poškozených vodičů. Armatury určené pro vodiče se 

dělí na proudové a bezproudové armatury. 

3.1.1 Proudové armatury  

Proudové armatury, zobrazeny na Obr. 3-1, jsou určené na rozebíratelné nebo 

nerozebíratelné, proudové pevné nebo odlehčené spojení dvou a více vodičů. Montují se přímo na 

neizolované vodiče. Mezi proudové armatury patří spojovací, odbočovací, opravné armatury. 

Armatury na proudové spojení jsou vyrobeny ze stejných nebo podobných materiálů jako 

spojovaný vodič s vyhovujícími fyzikálními vlastnostmi s ohledem na přenos proudu a 

vzájemného elektrochemického působení vodiče a armatury [9]. 

 Spojovací armatury – slouží pro spojení dvou vodičů, stejných a rozdílných 

materiálů a velikosti. Používají se například vrubové, lisované a proudové svorky. 

Proudové svorky jsou rozebíratelné nebo lisované a používají se pro propojení 

přeponek na kotevních stožárech. 

 Odbočovací armatury – jsou určené na proudové odbočení. Patří sem univerzální 

svorky a odbočné lisované svorky C sloužící na proudové odbočení na venkovní 

vedení VN. 

 Opravné armatury – se používají pro opravu vodičů pro případ, kdy jsou poškozeny 

dráty venkovní vrstvy. Používají se lisované a rozebíratelné svorky. 

   

Obr. 3-1 Ukázka proudových armatur 

3.1.2 Bezproudové armatury 

Bezproudové armatury, zobrazeny na Obr. 3-2, jsou určené na rozebíratelné nebo 

nerozebíratelné, pevné nebo odlehčené upevnění k izolátorovým závěsům nebo jiným nosným 

nebo kotevním konstrukcím, na udržení vzdálenosti mezi svazkovými vodiči a na tlumení vibrací 
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vodičů. Montují se přímo na neizolované vodiče. Mezi bezproudové armatury patří kotevní a 

nosné armatury, distanční rozpěrky a tlumiče vibrací [9].  

 Kotevní armatury – jsou kotevní pánvičky pro koncové uchycení lana, kotevní 

kladky na kotvení uzemňovacích lan, kotevní svorky určené na kotvení vodičů na 

venkovním vedení. 

 Nosné armatury – vodiče na nosných stožárech jsou zavěšeny pomocí nosných 

svorek. Nosné svorky jsou většinou výkyvné proti vibrační, aby nedošlo k poškození 

vlivem chvění. Nosné svorky prodloužené určené na zavěšení závaží.  

 Distanční rozpěrky – používají se na venkovních vedeních při použití v dvojsvazku 

nebo v trojsvazku a zabezpečují potřebný rozestup mezi fázemi 

 Tlumiče vibrací – používají se pro ochranu vodičů před poškozením vlivem vibrací. 

    

Obr. 3-2 Ukázka bezproudových armatur 

3.2 Armatury pro izolátorové závěsy 

Armatury pro izolátorové závěsy jsou určené na spojení nebo ochranu izolátorových závěsů. 

Dělí se na spojovací a ochranné armatury 

3.2.1 Spojovací armatury  

Spojovací armatury slouží na spojení izolátorů, na udržení předepsané vzdálenosti, na 

kloubové spojení mezi jednotlivými články ve vícenásobném izolátorovém závěsu, na uchycení 

izolátorových závěsů k stožárům nebo i jiným nosným nebo kotevním konstrukcím. Armatury 

musí být dimenzované na mechanické zatížení způsobené napínáním a hmotností vodiče a jiných 

prvků venkovního elektrického vedení během běžného provozu, na dodatečné zatížení vlivem 

větru, námrazy a podobně. Musí odolat největší síle zaručené výrobcem, při které nesmí dojít k 

přetrhnutí armatury. Tato hodnota je zaručená únosnost, v katalogu udávaná jako únosnost. Mezi 

spojovací armatury se řadí armatury pro spojení izolátorů, distanční armatury pro izolátorové 

závěsy, upevňovací a regulační armatury [9]. 
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 Armatury pro spojení izolátorů – jako je dvojitá palička na spojení izolátorů, a to 

s nebo bez ochranných armatur.  

 Distanční armatury pro izolátorové závěsy – slouží pro zavěšení jednoduchých 

izolátorových řetězců, na spojení armatur izolátorových řetězců, na upevnění 

ochranných armatur, pro vymezení vzdálenosti ve svazkových vodičích a pro 

vymezení vzdálenosti v izolačních závěsech. 

 Upevňovací armatury – slouží pro upevnění izolátorového řetězce na konzoly 

stožárů. Používá se třmen vyrobený ze zahnuté kulatiny nebo závěsný kloub kotevní a 

nosný.    

 Regulační armatury – slouží pro regulaci délky izolátorového závěsu. Používají se 

vidlice a napínací šrouby. 

 

Obr. 3-3 Ukázka spojovacích armatur 

3.2.2 Ochranné armatury 

Ochranné armatury se používají na izolátorových závěsů na vedení VVN a ZVN. Používají 

se na vyrovnávání elektrického potenciálu podél izolátorového závěsu, na vytvoření přeskokové 

vzdálenosti u izolátorového závěsu, na zabezpečení výboje ve vzduchu v případě přepětí a také 

na ochranu izolátorů a vodičů blízko izolátorových závěsů před vlivem oblouků po proražení 

izolační vzdálenosti. Armatury musí vydržet tepelné a dynamické účinky předepsaného 

zkratového proudu. Hořícím obloukem se mohou opálit a zmenšit, ale musí vytvořit takové 

podmínky, aby při zkratu nedošlo k vážnějšímu poškození izolátorů a spojovacích armatur. 

Ochranné armatury musí být správně orientované [9]. 



  3 Armatury venkovního vedení 

 

39 

 

Obr. 3-4 Ukázka ochranných armatur 

3.3 Různé výrobky a montážní nářadí 

Mezi různé výrobky se řadí takové, které nepatří do základního dělení armatur. Jedná se o 

výrobky určené pro uzemnění ocelových konstrukcí, ochranné armatury proti biologickému 

odpadu na pomocné proudové propojení zemních lan se stožárem. 

Montážní nářadí se používá pro vyrovnávání kroucení mezi tažným lanem a vodičem, na 

napínání pomocných kotev stožárů a na táhání vodičů.  

 

Obr. 3-5Ukázka různých výrobků a montážního nářadí 
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4 STOŽÁRY PRO VVN 

Stožáry jsou hlavním stavebním prvkem každého nadzemního elektrického vedení, jehož 

využití u nás převažuje. Je možné také vedení v kabelech pod zemským povrchem, které se 

použije v případech, kdy je stavba nadzemního vedení vyloučena z prostorových důvodů. 

Typickými případy jsou propojovací vedení vysokého napětí v husté městské zástavbě. 

Stožáry zajišťují, aby se části pod napětím, elektrické vodiče, nepřibližovaly k terénu, 

okolním předmětům a objektům. Bezpečnou vzdálenost od vedení pod napětím upravují zákonné 

bezpečnostní normy. Například ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor 

vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 

měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany je podle 

458/2000 Sb. § 46 odstavce 3 u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, a u napětí nad 110 kV 

do 220 kV včetně15 m. Zákon stanovuje, že uvnitř těchto koridorů se nesmí vyskytovat porost 

vyšší než 3 metry nad zemí. Kromě toho je závaznými normami určena rovněž minimální 

vzdálenost dřevin od živých částí vedení (vodiče pod napětím), která činí 4 m u vedení 220 kV a 

5 m u vedení 400 kV [9]. 

4.1 Vývoj stožárů  

Po první světové válce se nejčastěji jako stavební materiál pro výstavbu stožárů elektrického 

vedení používalo dřevo. Dřevo bylo snadno dostupné a levné, další výhodou byla lehkost a 

pružnost. Pokud se dřevo dobře ošetřilo, vydrželi stožáry až 50 let. Pro elektrické vedení velmi 

vysokého napětí se dřevo používalo spolu s betonovými patkami, jednalo se o portálové stožáry. 

V roce 1920 se začaly vyrábět železo betonové sloupy, které ovšem především díky své 

hmotnosti, byly použity pouze na vedení vysokého napětí. Pro velké rozpětí a velmi vysoká 

napětí se začaly již před 1. světovou válkou vyrábět stožáry ocelové z jednoduchých ocelových 

profilů. Spojení profilů se provádělo nýtováním, šroubováním později svařování do dílců [16]. 

Existuje několik typů stožárů, které jsou charakterizovány hlavně parametry použitého 

vedení. Především je to napětí, výkon, systém, vodiče a zemnicí lana, izolátory, dále geometrií 

včetně uspořádání vodičů, v neposlední řadě zatížením závislým především na vodičích, funkci v 

trase, větrové a námrazové oblasti, statické soustavě a na konstrukci prvků, použitém materiálu a 

na způsobu spojování [17]. 

4.2 Materiály a konstrukce používané pro stožáry VVN 

Pro vedení velmi vysokého napětí jsou výhradně používané stožáry příhradové konstrukce 

z ocelových profilů, především pokud jde o velké výšky a tahy. Tyto stožáry se vyrábí po malých 

dílech, které je jednoduché přepravovat na určené místo. Samotná konstrukce je i u velmi 

vysokých stožárů poměrně jednoduchá díky snadné manipulaci. Výsledná konstrukce je relativně 

velmi lehká.  

Pro konstrukci ocelových stožárů je možné použít příhradové konstrukce z ocelových trubek, 

a to buď jako s dlouhými pruty, nebo jako členitá a rámová konstrukce. Výhodou použití trubek 

je jejich velké únosnosti ve vzpěře, pokud jsou použity delší trubky, snižuje se tím počet 

styčníků. Takovéto konstrukce jsou ovšem schopné odolávat menšímu zatížení vlivem působení 
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větru. Aby byly, splněny požadavky stožáru na kroucení a zatížení vodičů větrem je nutné 

posílení příhradové konstrukce. Úspora materiálů většinou vyváží vyšší náklady za trubky a 

pracnější zpracování. Problémem je protikorozní ochrana, kdy vlivem nedokonalého žárového 

pozinkování vznikají vnitřní dutiny a zhoršují se tak vlivy způsobené povětrnostními účinky. Pro 

zmenšení hmotnosti lze použít tenkostěnné profily, které usnadní montáž, což může být důležité 

např. na těžko přístupných místech, kde se při montáži používá vrtulník. V zahraničí se používají 

trubky vyplněné betonem, které jsou ve vzpěře daleko pevnější než duté. Tyto stožáry jsou 

doplněny o kotvy z ocelových lan, které přebírají napětí v tahu, takže trubky jsou namáhané jen 

v tlaku. V České republice se převážně používají příhradové ocelové konstrukce z válcovaných 

rovnoramenných úhelníků v provedení celošroubovaném nebo v kombinaci se svařovanými díly. 

Povrchová ochrana je řešena žárovým pozinkováním nebo nátěrem. Rozměry a tvary stožárů jsou 

různé v závislosti na funkci stožárů. Tvar hlavy stožáru a celková výška stožáru je závislá na 

geometrické uspořádání vodičů a zemnicích lan. Výška stožáru jsou dále závislé na rozpětí 

stožárů od sebe. Vzdálenosti stožárů velmi vysokého napětí jsou od 300 do 500 m. Pro vedení 

110 kV je průměrné rozpětí 300 m, pro vyšší napětí a těžší vodiče bývají vzdálenosti větší 

[9],[17]. 

4.3 Dělení dle funkce a polohy stožáru 

V následujícím oddílu jsou popsány jednotlivé stožáry podle účelu použití, jak je uvedeno v 

Stožáry VVN  [17]. 

 Nosný stožár (N) 

Nosný stožár, zobrazen na Obr. 4-1, je umístěn na přímé trase vedení, na kterých jsou vodiče 

zavěšeny pomocí svislých izolátorových závěsů. Vodorovné složky tahů vodičů se na izolátorech 

ruší, takže stožár ve směru vedení je namáhán vodorovnou silou jen od tlaku větru na stožár, resp. 

fiktivním vodorovným zatížením. Převládajícím zatížením je zatížení větrem kolmo na směr 

vedení. 

 Výztužný - kotevní - stožár (V) 

Výstužný stožár vytvářejí pevné body na trase. Vodiče jsou ke stožáru připojeny pomocí 

kotevních izolátorových závěsů, namáhaných plným tahem vodičů. Vodič přechází přes izolátory 

pomocí přeponky bez mechanického namáhání. Výztužné stožáry jsou důležité i pro napínání 

vodičů, proto je jejich počet a poloha závislá na postupu montáže vedení. Při dimenzování se 

zpravidla uvažuje jednostranné zatížení, které odpovídá 2/3 maximálních tahů vodičů a 

zemnícího lana. Atypické provedení stožáru je zobrazeno na Obr. 4-2, kdy vodiče jsou na jedné 

straně umístěny podle typu stožáru jedle a na opačné straně jsou vodiče rozmístěny podle typu 

soudek.     
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Obr. 4-1 Nosný stožár typu soudek dvojité vedení 110 kV 

 

Obr. 4-2 Výztužný stožár typu jedle dvojité vedení 110 kV 
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 Rohový stožár (R) 

Rohový stožár je umístěn v místech, kde je nutné změnit směr vedení. Tento „lom“ vedení 

může být způsoben například v důsledku potřeby vyhnout se zástavbě. Na Obr. 4-3 je zobrazen 

rohový stožár typu soudek. Na rohových stožárech se používají nosné i kotevní izolátorové 

závěsy. Stožár na Obr. 4-3 tvoří kotevní závěsné izolátorové závěsy a tři nosné závěsy, které jsou 

použity pro zajištění přeponky. Rohové stožáry přenášejí výslednici tahů ve vodičích včetně 

námrazy. 

  

Obr. 4-3 Rohový stožár typu soudek dvojité vedení 110 kV stará a nová konstrukce 

Dále rozeznáváme stožáry, které jsou použity pro konkrétní účely a nejsou tak časté jako 

předešlé tři typy stožárů. Jsou to stožáry: 

 Křižovatkové (K)  

Křižovatkové stožáry jsou použity například v případě křižování vedení se železnicí, vodní 

překážkou nebo s jiným vedením libovolného napětí. Pro překonání velkých vodních překážek 

vzniká potřeba speciálních stožárů. 

 Koncový stožár (Ko)  

Koncový stožár je zobrazen na Obr. 4-4, tento stožár je umístěný před trafostanici 110/22 kV 

a na Obr. 4-5 je zobrazen způsob zapojení vedení 110 kV do trafostanice. 
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Obr. 4-4 Koncový stožár typu soudek dvojité vedení 110 kV 

 

Obr. 4-5 Provedení přivedení dvojitého vedení 110 kV do trafostanice 

 Podchodový stožár 

Podchodový stožár se použije v nutnosti podejití jiného vedení. Jak je vidět z Obr. 4-6 jsou 

použity dva podchodové stožáry kotevní pro napnutí vodičů pod vedením 400 kV. Vlivem terénu 

jsou zde vodiče celkem blízko země. 
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Obr. 4-6 Podchodový stožár kotevní dvojité vedení 110 kV  

 odbočné (O),  

 rozvodné (Rz),  

 kombinace jednotlivých typů. 

 

Obr. 4-7 Třídřík stožár s portálem použitý pro transpozici vedení 400 kV  

Ve vedení převážně převládají nosné stožáry. Minimálně každé 3 km, nejsou-li stožáry 

dimenzovány na kroucení následkem jednostranného přetržení vodičů, nebo každých 5 km, jsou-

li stožáry dimenzovány i na kroucení, musí být vložen výztužný stožár. Tím se umožňuje 

napínání vodičů a případné mechanické poruchy vedení mají omezené následky. Z funkce stožárů 

v trase vyplývá i jeho zatížení. Výjimečně v některých případech mohou převládat výztužné 

stožáry, jsou-li rozmístěny na velmi různých úrovních, v složitém terénu nebo v důležité oblasti 

jako jsou křižovatkové úseky a průmyslové areály. 
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Obr. 4-8 Trasa s nosnými a výztužnými stožáry 

4.4 Dělení dle počtu úrovní 

Dělení podle počtu úrovní vodičů, ve kterých jsou vodiče rozloženy. 

 rozložení v jedné úrovni, nejčastěji s jedním vedením, neboť dvojité vedení vyžaduje velké 

příčníky. Stožár je přitom jednodříkový zobrazen na Obr. 4-6, častěji však dvojdříkový – 

portálový zobrazen Obr. 4-10, 

 rozložení ve dvou úrovních, například dunajský typ zobrazen na Obr. 4-9, vodiče jsou 

uspořádány trojúhelníkovitě (výhodné z elektrotechnických důvodů),  

 

Obr. 4-9 Stožár dunajského typu vedení 2x400kV 

 rozložení ve třech úrovních. Při dvojitém vedení je uspořádání symetrické, např. na způsob 

stromku, obráceného stromku nebo soudku. U jednoduchého vedení je uspořádání 

nesymetrické. 

4.5 Dělení dle konstrukce 

Dělení podle statické soustavy a konstrukčního řešení. 

 jednodříkové stožáry, zpravidla čtyřboké konstrukce: sem je možno zahrnout i konstrukce, 

které se ve vrcholu rozvětvují do "okna" nebo do velkých konzol, 

 portálové stožáry vyznačující se tím, že mají relativně dlouhý příčník, který je podpírán ve 

dvou místech vertikálními konstrukcemi a vytváří s nimi portál; do této skupiny je možno 
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zahrnout i kotvené stožáry, kde je portál vytvořen z dlouhých tuhých prutů (nejčastěji 

členité konstrukce) a kotevních lan. 

Portálové stožáry se používají především při rozložení vodičů na jedné úrovni. Mají výhodu 

v menší výšce stožáru, snadnější montáži vodičů a v tom, že odpadávající námraza nepoškozuje 

spodní vodiče. Při silnější námraze je nutný portálový stožár, který je vhodnější pro namáhání 

kroucením následkem přetržení vodiče. Portálové stožáry však potřebují více místa a při vedení 

podle svahu zpravidla vyžadují i větší výšku. 

 

Obr. 4-10 Portálové stožáry pro vedení 400 kV rohový a nosný 

4.6 Dělení dle napětí elektrického vedení 

Stožáry VVN lze dělit podle napěťové hladiny, pro kterou jsou určeny. 

 pro napětí 110 kV, relativně lehké konstrukce (Obr. 4-11), 

 pro napětí 220 kV, tvarově podobné stožárům pr100 kV, jsou však vyšší a více namáhány, 

 pro napětí 400 kV, jsou už těžké konstrukce, z důvodu těžkých vodičů a velkých rozměrů. 

 

Obr. 4-11 Typy a tvary stožárů vedení 110 kV [17] 
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5 ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI 

Praktické zadání diplomové práce je zaměřeno na přeizolaci vedení 110kV. Izolátorové 

závěsy určené na výměnu jsou sestaveny z izolátoru typu VZLMs 100/665-16, zobrazeny 

v Příloze I, toto označení vychází ze staré normy, podle které se jedná o izolátor určený pro 

elektrické vedení, značí písmeno V, u kterého je vodič zavěšen pomocí tyčového izolátoru, značí 

písmena ZL, písmeno M vyjadřuje použitelnost izolátoru ve III. nebo IV. oblasti znečištění a 

písmeno ‚s‘ označuje, že se jedná o izolátor se spirálovou stříškou tzv. SPIRELEC. Pro návrh 

nových izolátorových závěsů je určen tyčový izolátor typu LG 60/22/1200, výkres izolátoru je 

v Příloze H. Jako vedení je použité lano AlFe 240/39. Při návrhu je nutné dodržovat platné normy 

pro návrh vedení, zejména ČSN EN 50341-1. 

Cílem praktické části je navrhnout tyto následující závěsy: 

 Jednoduchý nosný závěs – JN, 

 dvojitý nosný závěs – DN, 

 dvojitý kotevní závěs – DK, 

 pomocný nosný závěs se závažím (50 kg) – PNz. 

Podmínky návrhu: 

 Každý závěs bude na samostatném výkresu, který bude obsahovat čelní a boční 

pohled a kusovník (soupis použitého materiálu). U každého výkresu bude uvedena 

délka celé sestavy. 

 Pro návrh použijte armatury od výrobce ELBA Kremnica.   

 Na kotevních závěsech popište provedení přeponky a vypracujete jeden výkres, kde 

bude znát provedení přeponky. 

Dále pak uvést soupis materiálu na jednotlivé stožáry a také celková suma použitého 

materiálu na zadané stožáry. Nakonec provést kontrolní výpočet průhybu vedení v rozpětí stožáru 

č. 15 – stožár č. 16. A uvést změnu vzdálenosti vodiče od země při použití nové sestavy 

izolátorových závěsů? 
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5.1 Popis jednotlivých stožárů 

V následující kapitole jsou popsány jednotlivé stožáry určené na přeizolaci. Vybrané stožáry 

určené k přeizolaci jsou součástí vedení 2x110 kV Slavkov – Bučovice. Na Obr. 5-1 je zobrazení 

umístění jednotlivých stožárů v mapě. 

 

Obr. 5-1 Zobrazení vybraných stožárů vedení 110kV v mapě 

V Tab. 5-1 jsou zobrazeny typ jednotlivých stožárů, úhel lomu a použitý izolátorový závěs. 

Tab. 5-1 Zadané typy stožárů a závěsu 

Soupis stožárů 

Stožár číslo Ůhel lomu Typ Stožáru Izolátorový závěs 
Skutečné 

rozpětí 

15 161°41' RV (II) DK/DK 
[m] 

360 

16   3N+12 JN 

360 

17 187°58' R (I) DK/DK 

360 

18   3N+12 DN 

355 

19   2N+6 DN 

336 

20   2N+6 DN 

293 

21 233°25' RV+6 (II+6) DK/DK 

335 

22   2N+6 DN 

324 

23   2N+6 DN 
                

297 
24 288°99' KR+6 (III+6) DK/DK+3PNz 

 
 



  5 Zadání praktické části 

 

50 

Popis jednotlivých stožárů a jejich označení.  

 Stožár č. 15 je rohový výstužný typu II a jsou na něm použity dvojité kotevní závěsy.  

 Stožár č. 16 je nosný typu 3N s 12 metrovým výškovým dělením, který obsahuje 

jednoduché nosné závěsy. 

 Stožár č. 17 je rohový typu I, na kterém jsou použity dvojité kotevní závěsy. 

 Stožár č. 18 je nosný typu 3N s 12 metrovým dělením, který obsahuje dvojité nosné 

závěsy. 

 Stožáry č. 19, 20, 22 a 23 jsou nosné stožáry typu 2N s 6 metrovým dělením, které 

jsou osazeny dvojitými nosnými závěsy. 

 Stožár č. 21 je rohový výstužný typu II s 6 metrovým dělením, na kterém jsou 

použity dvojité kotevní závěsy. 

 Stožár č. 24 je rohový výstužný typu III s 6 metrovým dělením, který obsahuje 

dvojité kotevní závěsy a 3 pomocné závěsy. 

Rozdíl mezi stožáry typu 2N a 3N je v použitém profilu a samotné velikosti. Stožár typu 3N 

je vyroben z větších profilů a je tedy pevnější a mohutnější. Podobně jsou děleny stožáry typu I, 

II a III, jejich použití závisí především na uhlu lomu vedení. Typ I je pro uhel lomu od 180° do 

230° a 130°, stožár typu II je použit pro úhel lomu 230° - 270° a 130° - 90°. Typ III je určen pro 

uhly lomu menší jak 90° a větší jak 270°. 

5.2 Návrch nových izolátorových závěsů 

Při návrhu nových izolátorových závěsu je nutné dodržovat požadavky dané normami pro 

návrh vedení ČSN EN 50341 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV. Jedná se o 

normy:   

ČSN EN 50341-1 [32] : Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace 

ČSN EN 50341-3/Z2 [33] : Část 3: Soubor Národních normativních aspektů 

5.2.1 Orientace ochranných armatur izolátorových závěsů 

Orientace opalovacích rohů ochranných armatur musí být následující: 

a) Jednoduché nosné závěsy 

 pro závěsy na konzolách musí být kolmo na vodič a směrem od dříku; 

b) Dvojité nosné závěsy – orientované podél vedení: 

 ve směru vodiče na obě strany od osy izolátorového závěsu. 

c) Dvojité nosné závěsy – orientované kolmo na vedení: 

 ve směru vodiče, u jednotlivých řetězců na opačné strany. 

d) Kotevní závěsy: 

 Směrem vzhůru 
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5.2.2 Minimální výšky vodičů  

Minimální vzdálenost živé části vodiče od konstrukcí s potenciálem země pro napětí 110 kV 

je Dpp = 1 m. Minimální výšky vodičů pro napětí 110 kV v různých situacích jsou uvedeny v Tab. 

5-2 a jsou v souladu s normou ČSN EN 50341-1 [32]. 

Tab. 5-2 Nejkratší vzdálenosti pro vedení 110 kV [32] 

Situace 
Vzdálenost 

[m] 

Běžný profil země 6 

Skalnatý nebo strmí svah 3 

Pod vedením – stromy, na které nelze vylézt 1 

Pod vedením – stromy, na které lze vylézt 2,5 

Vedle vedení – stromy, na které nelze vylézt 1 

Vedle vedení – stromy, na které lze vylézt 2,5 

Vedení nad budovami – sklon střechy vetší než 15° (odolný proti požáru) 3 

Vedení nad budovami – sklon střechy menší nebo roven 15° (odolný proti požáru) 5 

Vedení nad budovami - bez odolnosti střechy proti požáru 11 

Vedení v blízkosti budov 3 

Antény, pouliční osvětlení, žerdi vlajek, reklamní tabule a podobné konstrukce 3 

Křížení s komunikací 7 

Křížení s trakčním vedením 3 

Křížení vedení – svislá vzdálenost od fázového nebo zemního vodiče 1,05 

5.2.3 Porovnání starých a nových izolátorových závěsů 

V následujících kapitolách jsou shrnuty rozdíly mezi starými a novými izolátorovými závěsy. 

5.2.3.1 Jednoduchý nosný  

JN závěs nový je zobrazen na výkresu v Příloze A. Z navrhnutého závěsu lze uvést délku 

celé soustavy, která činí 1627 mm a celkovou hmotnost soustavy 32.574 kg. 

Staré izolátorové závěsy jsou uvedeny v Příloze I. Pro JN závěs je zde uvedena délka 

soustavy 1660 mm a celková hmotnost 60,32 kg. Délce starého JN závěsu odpovídá délka 1412 

mm v novém závěsu JN.  

5.2.3.2 Dvojitý nosný  

DN závěs nový je zobrazen na výkresu v příloze B. Z navrhnutého závěsu lze uvést délku 

celé soustavy, která činí 1929 mm a celkovou hmotnost soustavy 74,418 kg. 

Staré izolátorové závěsy jsou uvedeny v Příloze I. Pro DN závěs je zde uvedena délka 

soustavy 1730 mm a celková hmotnost 119,7 kg. Délce starého DN závěsu odpovídá délka 1717 

mm v novém závěsu DN.  



  5 Zadání praktické části 

 

52 

5.2.3.3 Dvojitý kotevní  

DK závěs nový je zobrazen na výkresu v Příloze C. Z navrhnutého závěsu lze uvést délku 

celé soustavy, která činí 1784 mm a celkovou hmotnost soustavy 73,29 kg. 

Staré izolátorové závěsy jsou uvedeny v Příloze I. Pro DK závěs je zde uvedena délka 

soustavy 1680 mm a celková hmotnost 60,32 kg. Délce starého DK závěsu odpovídá délka 1704 

mm v novém závěsu DN.  

5.2.3.4 Pomocný nosný  

PNz závěs nový je zobrazen na výkresu v Příloze D. Z navrhnutého závěsu lze uvést délku 

celé soustavy, která činí 2115 mm a celkovou hmotnost soustavy 83.874 kg. PNz závěs je 

obdobný, jako je JN závěs. Rozdíl je v použití 50 kg závaží.  

Starý PNz izolátorový závěs je podobný jako JN. Celková hmotnost 110,32 kg. 

5.2.3.5 Provedení přeponky 

Součástí kotevních stožárů je provedení přeponky potřebné pro vymezení vzdálenosti od 

konzol stožárů. Z porovnání starého a nového kotevního závěsu lze zjistit nárůst v délce rozpětí 

přeponky o 48 mm. V souvislosti, že se kotevní svorky nenahrazují, zůstává provedení přeponek 

téměř shodné. Pro zajištění bezpečných vzdáleností od konzol stožárů je potřebná délka přeponky 

stanovena na 5000 mm pří minimální vzdálenosti Dpp = 1000mm. Provedení přeponky pro 

stožáry č. 15, č. 17 a č. 21 je zobrazeno v Příloze E. Pro přeponky na stožáru č. 24 jsou na straně 

vnějšího uhlu použity PNz, aby byly zaručeny minimální vzdálenosti. Přeponka pro stožár č. 24 

je zobrazena v Příloze F. 

5.2.4 Soupis materiálu 

Součástí návrhu nových izolátorových závěsů je vytvoření soupisu materiálů pro jednotlivé 

stožáry a celkovou sumu materiálů použitých na přeizolaci vedení. Pro návrh bylo použito 

armatur od výrobce ELBA Kremnica, katalog výrobků je dostupný na webových stránkách 

výrobce [34]. V soupisu materiálů jsou vynechány kotevní svorky klínové, které se používají na 

kotevních závěsech. Jako jediná část závěsů zůstávají zachovany. Soupis matriálu je zobrazen 

v Příloze G. 
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6 KONTROLNÍ VÝPOČET PRŮHYBU VODIČE 
Poslední součásti praktické části je zaměřen na výpočet průhybu vodiče mezi stožáry č. 15 a 

č. 16. A zjistit jak se změní vzdálenost vodiče od země při použití nových izolátorových závěsů. 

Na Obr. 6-1 jsou vyznačeny stožáry č. 15 a č. 16 v mapě s nadmořskou výškou a na Obr. 6-2 je 

zobrazeno reálné zobrazení v terénu.  

 

Obr. 6-1 Detail stožárů č. 15 a č. 16 v mapě s nadmořskými údaji 

 

Obr. 6-2 Reálné zobrazení stožárů č. 15 a č. 16 

Z nově navržených izolátorových závěsů, které jsou součástí výpočtu, jedná se o DK a JN 

závěs, je změna oproti starým závěsům v délce izolátorového závěsu. Konkrétně pro DK závěs je 

zvětšení délky o 24 mm a u JN zkrácení o 248 mm. Vezmeme – li v úvahu ostatní vzdálenosti 

jako je rozpětí, které je a = 360 m a výšky spodních konzol stožárů od země, která je u stožárů č. 
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15 – 14 m a u stožáru č. 16 – 27,548 m, lze pro zjednodušení výpočtu rozdíl v délce DK závěsů 

zanedbat. Při výpočtu je dále nutné uvést výškový rozdíl mezi stožáry, který lze zjistit 

rozdílem nadmořské výšky jednotlivých stožárů. Konkrétně základy stožáru č. 15 jsou umístěny 

v nadmořské výšce 236 m a stožáru č. 16 v nadmořské výšce 211 m. Z těchto hodnot lze určit 

výškový rozdíl na 25 m. Z těchto zjištěných parametrů lze usoudit, že výsledkem, mezi rozdílem 

průhybu se starými a novými izolátorovými závěsy, bude menší průhyb s novými izolátorovými 

závěsy. Kompletní rozměry, ze kterých jsou uvedené hodnoty zjištěny, jsou uvedeny ve 

výkresech stožárů č. 15 v Příloze K- pro stožár č. 16 v Příloze L. 

Hodnoty potřebné pro výpočet jsou uvedený ve starých montážních tabulkách, které jsou 

uvedeny v Příloze J. Pro vedení je použité lano AlFe 240/39. 

Parametry lana: 

 Průřez lana:    S = 281,66 mm
2
, 

 Průměr lana:     d = 21,75 mm,  

 Hmotnost lana:   m = 0,9844 kg/m,  

 Měrná tíha lana:     = 0,03427.10
6
 N.m

-3
, 

 Tíha 1m vodiče:   g1 = 9,6525 N.m
-1

 

 Modul pružnosti:    E = 73861 MPa,  

 Koeficient tepelné roztažnosti: α = 18,99.10
-6

 °C,  

 Rozpětí stožárů č. 15 – č. 16:  a = 360 m. 

 Horizontální mechanické napětí: σH = 86 MPa  

Podle staré normy ČSN 333300 je vedení umístěno v námrazové oblasti L (lehká). 

V současnosti jsou námrazové oblasti děleny podle nových norem. Z mapy námrazových oblastí, 

která je součástí normy ČSN 50431 – 3 [33], lze říci, že vedení je umístěno v námrazové oblasti 

N1. 

6.1 Mechanický výpočet pro nesouměrně zavěšený vodič 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, spodní konzoly stožárů nejsou ve stejné výšce, proto 

je výpočet řešen pomocí nesouměrně zavěšeného vodiče řešeného jako řetězovka. V následující 

kapitole jsou uvedeny vztahy nutné k výpočtu průhybu vodiče, podrobnější informace k 

mechanice vedení jsou uvedeny například ve skriptu Elektrické stanice a vedení [31].  
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Obr. 6-3 Nesouměrný závěs [31] 

Pokud stanovíme ideální rozpětí   , lze nesouměrný závěs řešit jako souměrný.  

Pomocí Obr. 6-3 lze určit: 

       ;          ;                  
 

 
 

Pokud vyjdeme z rovnice 

                   (6.1) 

kde     a    jsou tvary rovnic průhybové křivky v bodech B a A  

          
  

 
               (6.2) 

          
    

 
                 (6.3) 

Po úpravě rovnice (5.1) dostaneme rovnici pro výpočet vzdálenosti xB 

             
 

  
  

 

 
                (6.4) 

kde    je parametr křivky a    délka křivky 

  
  

   
                      (6.5) 
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               (6.6) 

Maximální průhyb ideálního pole     se vypočítá 

           
  

 
               (6.7) 

Pro výpočet namáhání při různých stavech zatížení vedení a teplotách se vychází ze stavové 

rovnice 

   
     

      
    

   

 
 

                        
       (6.8) 

Kde konstanty A a B jsou vypočítány pomocí materiálových konstant      , které se 

nemění. 

  
    

  
         

Pro výpočet maximálního průhybu musí být známo, kdy k němu dochází. Pro je nutné 

vypočítat kritickou teplotu.  

      
   

   
  

    

  
                          (6.9) 

Tuto kritickou teplotu je nutné porovnat s maximální teplotou 40°C. Mohou nastat 

následující případy. 

a)            – maximální průhyb nastává při – 5°C a přetížení normálním námrazkem 

b)            – průhyb při – 5°C s normálním námrazkem je roven průhybu při 40°C 

c)            – maximální průhyb nastává při 40°C 

6.2 Návrhového zatížení námrazou 

Norma ČSN EN 50341 – 3/Z2 [33] uvádí výpočet návrhového zatížení námrazou  

                                   (6.10) 

kde  

     je koeficient pravděpodobnosti z Tabulky 4.2.11/CZ.1 z ČSN EN 50341 – 

3/Z2 [33]. Tato tabulka obsahuje hodnoty pro různé zatěžovací stavy. Pro 

výpočet návrhového zatížení námrazou pro spolehlivost 1 je      , 

spolehlivost 2 je         a pro spolehlivost 3 je       . 

      je charakteristické zatížení námrazou 
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                            (6.11) 

      je součinitel výšky pro zatížení  

    
  

  
 
  

                    (6.12) 

   je roven 0,13 pro námrazové oblasti N0, N1, N2 a N3 pro ostatní 

námrazové oblasti je tato hodnota 0,25 

    je výška vodiče nad zemí přičemž se počítá s průhybem při – 5°C bez 

námrazy.  

    je referenční zatížení námrazou pro vodič ve výšce 10 m nad zemí s dobou 

návratu T = 50 let v Tab. 6-1 jsou uvedený hodnoty pro různé námrazové 

oblasti  

Při výpočtu mechaniky zavěšeného vodiče se používá poměrná hodnota přetížení vodiče 

námrazou,  

   
     

  
                    (6.13) 

 kde      je tíha 1 m samostatného vodiče 

Tab. 6-1 Výpočet referenčního zatížení námrazou na jednotku délky vodiče ve výšce 10 m nad 

zemí [33]  

Námrazová 
oblast 

Hmotnost námrazy na měřící 
tyči o průměru 30 mm s 

dobou návratu 20 let  
mR  

Referenční zatížení námrazou IR (N/m) na 
jednotku délky vodiče o průměru d (mm) 

(kg/m) d < 30 mm  d > 30 mm 

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

N1  1 3,873 + 0,2698 d 10,566 + 0,0467 d 

N2  2 10,566 + 0,4457 d 21,423 + 0,0838 d 

N3 3 18,305 + 0,5866 d 33,032 + 0,0957 d 

N5 5 35,376 + 0,8155 d 55,569 + 0,1424 d 

N8  8 63,077 + 1,0890 d 90,254 + 0,1831 d 

N12  12 102,063 + 1,3852 d 143,619 

N18 18 162,924 + 1,7501 d 215,427 

NK  >18 Stanoví se individuálně  
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6.3 Zatížení vodiče větrem 

Pro ověření maximálního průhybu je nutné počítat i se zatížením vodiče větrem jak je 

uvedeno v ČSN EN 50341 – 3/Z2 [32] podle následujících vztahů: 

Střední zatížení vodičů větrem na jednotku délky     se vypočítá podle 

                                                 (6.14) 

 kde    je dynamický tlak větru ve výšce hv 

   
 

 
     

                            (6.15) 

 kde     je hustota vzduchu 1,25 kg.m-3  

      je rychlost větru ve výšce h nad zemí 

        
  

  
                          (6.16) 

      je referenční rychlost větru v 10 m nad zemí 

        
  

  
                             (6.17) 

 kde    je součinitel terénu, který se určí z Tab. 6-2 

     je třecí výška, která se určí z Tab. 6-2 

         je střední rychlost větru  

                                     (6.18) 

 kde       je součinitel nadmořské výšky z Tab. 6-3 

          je základní referenční rychlost větru, která se určí z Tab. 6-3 

Další proměnné z rovnice (5.14) 

    je což je poryvový součinitel, který se vypočítá pro výšku h podle: 

     
    

  
  

  

           
(6.19) 

 kde    je určen podle terénu z Tab. 6-2 

 

    je dynamický součinitel pro vodiče, který se určí pomocí Tab. 6-4 

    je součinitel aerodynamického odporu vodiče určen podle  
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Tab. 6-5 

  je úhel pro uvažování směru větru k rozpětí, pro směr větru kolmo na 

rozpětí je úhel 0° 

Při výpočtu mechaniky zavěšeného vodiče se obdobě jako u námrazku počítá s poměrnou 

hodnotou přetížení vodiče větrem.  

  
             

  
                    (6.20) 

 kde      je tíha 1 m samostatného vodiče 

Tab. 6-2 Dělení terénu a hodnoty součinitele terénu a třecí výšky [33] 

Kategorie 
terénu 

Charakteristika terénu kT z0 

I. Rovná krajina bez překážek, velké vodní plochy 0,17 0,01 

II. Zemědělské plochy s rozptýlenou zástavbou a porosty 0,19 0,05 

III. 
Předměstské a průmyslové plochy a trvale zalesněná 

území 
0,22 0,3 

IV. 
Městské oblasti s plochou alespoň 15% pokrytou 

objekty s průměrnou výškou > 15 m 
0,24 1 

V. Hornatý a více členitý terén 
Nutno hodnotit 

individuálně 

 

Tab. 6-3 Základní referenční rychlosti větru a součinitel nadmořské výšky [32]  

Větrová 
oblast 

Základní referenční 
rychlost větru vmean,0 

(m/s) 

Nadmořská výška 
H (m) 

Součinitel 
nadmořské 
výšky cALT 

1 24 
H ≤ 700 1 

700 < H ≤ 1300 1,25 

2 26 

H ≤ 700 1 

700 < H ≤ 1300 1,16 

H >1300 1,27 

 

Tab. 6-4 Součinitele rozpětí [32]  

Kategorie 
terénu 

Součinitel rozpětí jako funkce větrového rozpětí L 

Vzorec 100 m 200 m 300 m 400 m 

I 1,3 – 0,073 ln (L) 0,96 0,91 0,88 0,86 

II 1,3 – 0,082 ln (L) 0,92 0,87 0,83 0,81 

II 1,3 – 0,098 ln (L) 0,85 0,78 0,74 0,71 

IV 1,3 – 0,110 ln (L) 0,79 0,72 0,67 0,64 
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Tab. 6-5 Součinitel aerodynamického odporu vodičů [33] 

Průměr vodiče d  Součinitel aerodynamického odporu Cc 

d ≥ 16 mm 1 

12,5 mm ≤ d < 16 mm 1,1 

d <12,5 mm 1,2 

 

6.4 Výpočet průhybu se starými závěsy 

Pro výpočet průhybu si podle předchozích kapitol určíme jednotlivé hodnoty potřebné pro 

výpočet. 

Podle námrazové oblasti N1 lze určit podle spolehlivost 1 že      . 

    
  

  
 
    

  
      

  
 
    

        

                                                

                                   

                               

  
     

  
 

              

      
        

 

Výpočtem kritické teploty zjistíme, kdy dochází k maximálnímu průhybu. 

Předpoklady         a      

      
   

   
  

    

  
    

      

                    
  

        

      
             

 

 

Pomocí kritické teploty bylo zjištěno, že maximální průhyb nastává při 40 °C. Výpočet 

maximálního průhybu je spočítán pro mezní stav 40°C + vítr. Hodnoty potřebné pro výpočet 

poměrné hodnoty přetížení vodiče větrem: pro větrovou oblast 2 a kategorii terénu II. Pro rozpětí 
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Poměrná hodnota přetížení vodiče větrem. 

  
             

  
 

                    

      
       

 

Pomocí stavové rovnice vypočteme     pro mezní stav 40 °C + vítr. 

                     – počáteční stav 

          – koncový stav 

   
     

      
    

   

 

 

                        
    

  
    

  
 

                

  
               

                                         

   
     

                  
          

      
 
 

                             

                              

                

 

Parametr křivky pro mezní stav 40 °C + vítr. 
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Při použití starých izolátorových závěsů bude průhyb: 

             
  

 
                 

      

       
                  

6.5 Výpočet průhybu s novými závěsy 

Postup výpočtu je shodný s výpočtem se starými závěsy. Výpočet se liší pouze v rozdílných 

výškách vodiče od země a v převýšení.  

Podle námrazové oblasti N1 lze určit podle spolehlivost 1 že      . 

    
  

  
 
    

  
      

  
 
    

       

                                                

                                  

                               

  
     

  
 

              

      
        

 

Výpočtem kritické teploty zjistíme, kdy dochází k maximálnímu průhybu. 

Předpoklady         a      

      
   

   
  

    

  
    

      

                    
  

        

      
             

 

Pomocí kritické teploty bylo zjištěno, že maximální průhyb nastává při 40 °C. Výpočet 

maximálního průhybu je spočítán pro mezní stav 40°C + vítr. Hodnoty potřebné pro výpočet 

poměrné hodnoty přetížení vodiče větrem: pro větrovou oblast 2 a kategorii terénu II. Pro rozpětí 
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Poměrná hodnota přetížení vodiče větrem. 

  
             

  
 

                   

      
      

 

Pomocí stavové rovnice vypočteme     pro mezní stav 40 °C + vítr. 

                     – počáteční stav 

         – koncový stav 

   
     

      
    

   

 

 

                        
    

  
    

  
 

                

  
               

                                         

   
     

                  
          

      
 
 

                             

                             

               

 

Parametr křivky pro mezní stav 40 °C + vítr. 

  
   

    
 

          

                
           

            
 

   
                 

   

         
           

             
 

  
  

 

 
                 

      

      
  

   

 
          

 

Parametr křivky pro mezní stav 40 °C + vítr 
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Porovnáním průhybů při použití starých závěsů               a nových závěsů       

        , byl potvrzen předpoklad, že dojde ke zmenšení průhybu vodiče při použití nových 

izolátorových závěsů. Vzdálenost vodiče od země se tedy zvětší o 0,145 m. 
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7 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá výměnou starých izolátorových závěsů pro vedení o 

napěťové hladině 110 kV. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. 

První kapitola této práce je kapitolou úvodní, ve které autor čtenáře seznamuje s pohledem 

na infrastrukturu přenosové soustavy a páteřní sítě distribuční soustavy.  Zároveň zde představuje 

cíle, kterých hodlá v jednotlivých kapitolách dosáhnout.  

V následující kapitole nazvané „Izolátory pro VVN“ autor prezentuje informace o vývoji a 

členění jednotlivých typů izolátorů. Izolátory popisuje podle použitých materiálů a u každého 

uvádí příslušné normy. Dále uvádí výhody a nevýhody jednotlivých materiálů spolu 

s historickým vývojem. Autor dále popisuje základní dělení izolátorů a ve větší míře se zaměřuje 

na závěsné izolátory, které dále dělí na talířové a tyčové izolátory. U talířových izolátorů uvádí 

na příkladu, jak se takovýto izolátor má správně označovat podle platných norem. Dále jsou 

popsány různé tvary talířových izolátorů a jejich možnosti použití. Autor práce porovnává 

výhody a nevýhody talířových a tyčových izolátorů, a uvádí příslušný počet izolátorů, které je 

nutno spojit pro příslušné napěťové hladiny. Druhou skupinou závěsných izolátorů, které jsou 

v práci uvedeny, jsou tyčové izolátory. Obdobně jako u talířových izolátorů, autor uvádí na 

příkladu správné značení podle příslušné normy. Dále jsou uvedeny informace o historické 

výrobě tyčových izolátorů v bývalé Německé demokratické republice, kde došlo k několika 

modifikacím tvaru tyčových izolátorů. Součástí popisu tyčových izolátorů jsou tyčové izolátory 

se spirálovou, jejichž používání se rozšířilo v bývalém Československu. Dále jsou popsány 

izolátory vyráběny v Polsku. Následuje popis a dělení izolátorových závěsů spolu s ukázkou 

některých typů. V kapitole se autor zmiňuje o problematice znečištění izolátorů a na závěr 

kapitoly jsou uvedený součastně používané a vyráběné závěsné tyčové izolátory pro napěťovou 

hladinu 110 kV. 

V kapitole třetí nazvané „Armatury venkovního vedení“ je uvedeno dělení armatur, které 

jsou určené pro vodiče a pro izolátorové závěsy. V kapitole jsou popsány a zobrazeny jednotlivé 

armatury, které jsou nutné pro sestavení kompletního izolátorového závěsu.  

V další kapitole s názvem „Stožáry pro VVN“ je uveden historický vývoj stožárů. Autor 

v této kapitole popisuje používané materiály a konstrukce používané pro stožáry velmi vysokého 

napětí. V práci jsou popsány nejrozšířenější příhradové stožáry, které se v České republice 

používají. Dále jsou stožáry popsány a děleny podle rozdílných kritérií. Autor stožáry rozděluje 

z hlediska polohy a funkce stožáru a popisuje jednotlivé typy. Následuje několik dalších dělení 

jako je například dělení podle konstrukce a podle počtu úrovní vodičů. 

V páté kapitole nazvané „Zadání praktické části“ jsou uvedené podmínky a cíle, které jsou 

požadovány pro praktickou část této práce. Následuje zobrazení a popis konkrétního reálného 

úseku vedení, kterým je vedení 2x110 kV Slavkov – Bučovice v rozmezí stožárů č. 15 až č. 24. 

Součástí kapitoly jsou uvedeny potřebné normy, které je nutné dodržovat. Konkrétně se jedná o 

normy Elektrická venkovní vedení s napětím na AC 45 kV ČSN EN 50341–1 Všeobecné 

požadavky a ČSN EN 50341–3/Z2 Soubor Národních normativních aspektů. S dodržením těchto 

norem jsou součástí kapitoly navrženy požadované nové izolátorové závěsy, které jsou zobrazeny 



  7 Závěr 

 

66 

v přílohách této diplomové práce. V kapitole jsou porovnány a popsány rozdíly mezi starými 

izolátorovými závěsy a nově navrženými závěsy. Součástí návrhu je popsání provedení přeponky 

na rohových a výstužných stožárech, provedení přeponky je provedeno ve dvou výkresech, 

zobrazených v přílohách, jeden výkres zobrazuje přeponku na stožárech č. 15, č. 17 a č. 18, a 

druhy zobrazuje provedení přeponky na stožáru č. 24. Součástí návrhu je sestavení soupisu 

materiálu na jednotlivé stožáry a celková suma materiálu nutná na přeizolaci zadaného vedení, 

tento soupis je zobrazen v přílohách. 

Předposlední kapitola nazvaná „Kontrolní výpočet průhybu vodiče“ je uveden postup pro 

výpočet nesouměrného závěsu pro zjištění maximálního průhybu vodiče. Výpočet je proveden 

pro staré a nové izolátorové závěsy. Výsledkem výpočtu je, že průhyb bude menší při použití 

nových izolátorových závěsů. Odpovědí na otázku, která je uvedena v praktické části, „Jak se 

změní vzdálenost vodiče od země při použití nových izolátorových závěsů?“ zní: Vzdálenost 

vodiče od země se zvětší 0.145 m. 

Aby bylo možné zajistit stále rostoucí spotřebu elektrické energie, je nutné budovat a 

udržovat stávající infrastrukturu, v našem případě přenosovou a distribuční soustavu. A jelikož se 

při projektování vedení uvažuje s padesátiletou životností, tak každým rokem se zvětšuje počet 

vedení, které bude potřeba rekonstruovat. A to díky výstavbě, která probíhala v padesátých, až 

osmdesátých let minulého století. V případě, kdy není nutné rekonstruovat celé vedení, ale stačí 

vyměnit pouze vodiče nebo izolátory. Dochází k prodloužení životnosti celého vedení a právě 

tato práce je na tento případ zaměřena. 
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Příloha G 

Stožár 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Celkové 
množství na 

všechny 
stožáry  

[ks] 

Typ izolátorového závěsu DK JN DK DN DN DN DK DN DN DK/PNz 

Počet izolátorových závěsů 12 6 12 6 6 6 12 6 6 12/3 

Název položky Typ Množství na jednotlivé stožáry [ks] 

Dvojité oko křížové 231 412 - 12 - - - - - - - 6 18 

Dvojité oko křížové 231 516.4 48 - 48 24 24 24 48 24 24 48 312 

Dvojité oko křížové 231 511 12 - 12 - - - 12 - - 12 48 

Dvojité oko křížové 231 407 12 - 12 - - - 12 - - 12 48 

Dvojité oko přímé 231 447 - - - 12 12 12 - 12 12 - 60 

Nosná svorka s ochranou 
spirálou 

136 400.27 - 6 - 6 6 6 - 6 6 - 36 

Nosná svorka s ochranou 
spirálou 

137 400.27 - - - - - - - - - 3 3 

Ochrana armatura 101 243 48 12 48 24 24 24 48 24 24 54 330 

Rozpěrka 233 417 24 - 24 12 12 12 24 12 12 24 156 

Svorník s maticí 219 314 48 12 48 24 24 24 48 24 24 54 330 

Tyčový izolátor LG 60/22/1200 24 6 24 12 13 14 24 14 14 27 172 

Závaží 229 050 -                 3 3 

Závěsný kloub kotevní 235 791 12 - 12 - - - 12 - - 12 48 

Závěsný kloub nosný 235 118.1 - 6 - 6 7 8 - 8 8 3 46 
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