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ABSTRAKT 

Pri návrhu vonkajšieho vedenia musíme rešpektovať mnoho vplyvov, ktoré na neho pôsobia. 

Sú to elektrické vplyvy a mechanické , ktoré sú spôsobené za normálnych podmienok vetrom, 

námrazou a teplotou. Táto bakalárska práca sa zameriava hlavne na porovnanie výpočtov 

jednotlivých zaťažovacích stavov a porovnanie parametrov získaných mechanickým výpočtom 

konkrétneho vedenia podľa noriem ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-1. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: vonkajšie vedenie; námraza; vietor; mechanické namáhanie; priehyb 

vodiča 
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ABSTRACT 

When designing overhead lines we must respect many influences that act on it. These are 

electrical effects and mechanical effects, caused in normal conditions by wind, frost and 

temperature. This bachelor’s thesis is mainly focused on comparison of calculation of separate 

load cases and comparison of parameters obtained by mechanical calculation of particular 

overhead line according to standards ČSN 33 3300 and ČSN EN 50341-1. 

 

 

 

 

KEY WORDS:  overhead line; frost; wind; mechanical strain; sag of line wire 
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1 ÚVOD 
Vedenie je vodivé spojenie dvoch prevádzkových miest. Môže byť buď káblové alebo 

vzdušné.  Vonkajšie silové vedenie je zariadenie, ktoré slúži na prenos elektrickej energie. Je 

postavené nad zemou (s výnimkou základov a uzemnenia), mimo budov a bez ochranného 

obloženia. Hlavnými časťami vonkajšieho silového vedenia sú stožiare, základy, uzemnenie, 

vodiče, izolácia vodičov a uzemňovacie laná s výzbrojou a podobne. [1] 

Pri návrhu elektrického vedenia musíme rešpektovať rôzne požiadavky. Tieto požiadavky 

môžeme rozdeliť primárne do troch kategórii.  

1) Návrh z hľadiska mechanických vlastností vedenia (zaťaženie vetrom, námrazou, účinky 

teplôt) 

2) Návrh z hľadiska elektrických parametrov (menovité napätie, úbytky napätia, prúdové 

zaťaženie, straty korónou, a iné) 

3) Návrh z hľadiska dopadu na životné prostredie (voľba trasy vonkajšieho silového vedenia 

a rozmiestnenie stožiarov – snaha o riešenie s čo najprijateľnejším dopadom na človeka, 

životné prostredie a iné zariadenia) 

Funkčne najdôležitejšími časťami vonkajších vedení sú vodiče a zemné laná. Takisto patria 

ku rozhodujúcim prvkom z ekonomického hľadiska. Výber vodičov a lán je dôležitý nie len 

z ekonomického hľadiska ale má vplyv aj na konštrukciu stožiarov a predovšetkým bezpečnosť 

prevádzky celého vedenia. Vodiče elektrickej energie sú vystavované rozmanitým klimatickým 

podmienkam a zmenám a preto sú požiadavky na ne kladené rôzne a často protikladné. [2] 

Požiadavky na vodiče vedenia sú nasledovné:  [2] 

 Malá merná hmotnosť kvôli montáži a doprave, ale veľká kvôli pôsobeniu vetra 

a následnej výchylke vodičov 

 Malý priemer vodičov obmedzujúci účinky vetra a námrazy 

 Veľká mechanická pevnosť 

 Odolnosť proti chemickým vplyvom prostredia a okolitým teplotám 

 Odolnosť proti chveniu  

 Nízka cena  
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2 PREHĽAD NORIEM  
Pri návrhu a výpočte elektrických vedení musíme rešpektovať príslušné normy. Jednotlivé 

normy aj s ich rokmi vydania sú uvedené v tabuľke. Táto  bakalárska práca sa bude zaoberať 

hlavne výpočtom vedenia podľa posledných dvoch noriem (ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-1) 

Tabuľka 1 - Chronologický prehľad noriem 

Norma Rok vydania 

ESČ/VDE 1943 1943 

ESČ 1950 1950 

ČSN 341100 1958 

ČSN 341100 1964 

ČSN 341100 1974 

ČSN 33 3300 1984 

ČSN EN 50341-1 ed.1 2002 

ČSN EN 50341-1 ed.2 2013 
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3 KLIMATICKÉ PODMIENKY PRE VÝPOČET MECHANIKY 

VODIČOV 
Základne parametre vonkajších elektrických vedení sú vždy uvedené v elektrotechnickej 

dokumentácii projektu. Táto dokumentácia obsahuje údaje o: menovitom napätí, prúdovom 

zaťažení, stratách na výkone, úbytkoch napätia, kompenzácii jalového zaťaženia a zemných 

prúdov, návrhu izolácie vedenia, stratách korónou, ochrane proti prepätiu, základných 

parametroch vedenia (R,L,C) a ďalšie nemenej dôležité informácie. Mechanické výpočty 

a konštrukčné vyhotovenie vedenia je ovplyvnené klimatickými podmienkami, preto treba tieto 

údaje rešpektovať.  [3] 

Vplyv počasia a poveternostných podmienok sa uvažuje pri mechanickom výpočte vedení na 

základe dlhodobých pozorovaní a skúseností z už používaných vedení v prevádzke.  [3] 

Pri návrhu vedenia nás zaujímajú tieto klimatické podmienky: 

1. Zaťaženie vetrom 

2. Zaťaženie námrazou 

3. Vplyv teploty 

4. Kombinované zaťaženie vetrom a námrazou 

3.1 Zaťaženie vetrom  

Vietor je prúdenie vzduchu, ktoré je spôsobené nerovnomerným zahrievaním zemského 

povrchu a nadzemných vrstiev. Dochádza k vyvolaniu nerovnomernosti rozdelenia 

atmosférického tlaku, čo má za následok pohyb vzduchových hmôt a teda vznik vetra. [3] 

3.1.1 Zaťaženie vedenia vetrom podľa normy ČSN EN 50341-1 

3.1.2 Rýchlosti vetra 

Vietor, ako aj iné klimatické podmienky spôsobujú dodatočné zaťaženie vodičov a iných 

častí vedenia. [2] 

3.1.2.1 Stredná rýchlosť vetra 

Pri stanovení zaťaženia vetrom sa vychádza zo strednej rýchlosti vetra vmean, ktorá je daná 

ENV 1991-2-4. Územie Českej republiky je rozdelené do dvoch vetrových oblastí podľa 

Národného aplikačného dokumentu k ENV 1991-2-4. Stredná rýchlosť vetra je podľa normy 

definovaná ako stredná rýchlosť v m/s, meraná v intervale 10 minút vo výške 10 m nad zemou 

v relatívne otvorenom prostredí/teréne. Vypočítame ju ako:  [2] 

  

                    (3.1) 

Kde:        – stredná rýchlosť vetra (m/s) 

     - koeficient nadmorskej výšky (-), zistíme ho z tabuľky 2 

        - základná referenčná rýchlosť vetra (m/s) 
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Tabuľka 2 - Hodnoty koeficientu nadmorskej výšky 

Vetrová oblasť vmean,0[m/s] Nadmorská výška h [m] cALT 

1 24 
h ≤ 700 1 

700 < h ≤ 1300 1,25 

2 26 

h ≤ 700 1 

700 < h ≤ 1300 1,16 

h > 700 1,27 

 

3.1.2.2 Poryvová rýchlosť vetra  

Je to charakteristická maximálna hodnota okamžitého turbulentného vetra. Vychádza zo 

strednej rýchlosti vetra meranej v intervale 2s. [8] 

Vzťah medzi poryvovou a strednou rýchlosť vetru je daný rovnicou: 

  

            

 

(3.2) 

Kde:     – poryvová rýchlosť vetra (m/s) 

  - poryvový súčiniteľ rýchlosti vetru  vypočítame ho ako: 

  

     
    

  
 
  

 (3.3) 

       - stredná rýchlosť vetra (m/s), vypočítaná podľa rovnice 3.1  

 

3.1.2.3 Referenčná rýchlosť vetra  

Referenčná rýchlosť vetra, je rýchlosť vetra vo výške 10 m nad povrchom zeme. Vypočítame 

ju podľa vzťahu : 

  

         
  

  
        

 

(3.4) 

Kde:    - referenčná rýchlosť vetra (m/s) 

      - je stredná 10 minútová rýchlosť vetra, vo výške 10 m nad zemou v relatívne 

otvorenom teréne (m/s), vypočítaná podľa rovnice 3.1 

   -  je súčiniteľ terénu (-), určený podľa tabuľky 3 

   - je trecia výška (-), určená podľa tabuľky 3 
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Tabuľka 3 - Hodnoty súčiniteľu terénu a trecej výšky 

Kategórie terénu Charakteristika terénu kT z0 

 

I 

Búrlivé otvorené more, jazerá do vzdialenosti 

najmenej 5 km proti smeru vetra a rovná plocha, 

krajina bez prekážok 

0,17 0,01 

II 

Poľnohospodárska pôda s deliacimi živými 

plotmi, rozptýlené malé poľnohospodárske sídlo, 

domy a stromy 

0,19 0,05 

III 
Predmestské alebo priemyselné oblasti a trvalo 

zalesnené územia 
0,22 0,30 

IV 

Mestské oblasti, v ktorých je aspoň 15 % povrchu 

pokrytého stavbami s priemernou výškou nad 15 

m 

0,24 1,00 

V 
Hornatý a viac členitý terén, kde sa vietor môže 

lokálne zosilňovať alebo zoslabovať 

hodnotí sa 

individuálne 

 

3.1.2.4 Rýchlosť vetra    v ľubovoľnej výške nad zemou 

 Pre nárast rýchlosti vo výškach nad 10 m sa referenčná rýchlosť prepočíta pomocou vzťahu : 

  

     
 

  
   

  

  
         

 

  
    

(3.5) 

Kde:    - rýchlosť vetra v ľubovoľnej výške nad zemou (m/s)  

  - referenčná rýchlosť vetra (m/s) 

  - výška vodiča nad zemou (m) vypočítame ju podľa vzťahu : 

  

  
     
 

 
 

 
   

(3.6) 

      - výška vodiča na stožiaroch (m) 

   - maximálny priehyb vodiča (m), vypočítaný podľa jednej z rovníc 4.8,4.9,4.15 

3.1.3 Dynamický tlak vetra  

Je to tlak vetru, ktorý je vypočítaný pre výšku vodiča nad zemou h (m), ktorá sa určí ako 

stredná výška závesných bodov vodiča zmenšená o 2/3 priehybu vodiča v danom rozpätí, pri 

teplote - 5°C bez námrazy a bez vetra. [2] 

  

   
 

 
     

  

 

(3.7) 

Kde:     - dynamický tlak vetra (N/m
2
) 

ρ – hustota vzduchu (kg/m
3
) 
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Väčšinou počítame s hodnotou 1,225 kg/m
3
 , ktorá je pri teplote 15 °C 

a atmosférickom tlaku 1013 hPa. Pre iné hodnoty hustotu vypočítame alebo ju môžeme 

určiť z tabuľky.  

Tabuľka 4 - Hodnoty hustoty vzduchu pre rôzne teploty a nadmorské výšky 

Teplota [°C] 
Nadmorská výška 

0 m 600 m 1200 m 1800 m 

-30 1,18 1,10 1,02 0,95 

-20 1,13 1,05 0,97 0,91 

-5 1,08 1,00 0,93 0,87 

5 1,04 0,96 0,90 0,84 

15 1,00 0,93 0,86 0,80 

30 0,96 0,89 0,83 0,77 

  

   – rýchlosť vzduchu vo výške h (m/s) 

3.1.4 Jednotkové zaťaženie vodiča vetrom 

Jednotkové zaťaženie vodiča vetrom je dané vzťahom:  

  
 

                     
   

 

(3.8) 

Kde:      - jednotkové zaťaženie vodiča vetrom (N/m) 

   - je dynamický tlak vetra (N/m
2
), vypočítaný podľa rovnice 3.7 

   - je poryvový súčiniteľ vo výške h (-), závisí na jednotlivých kategóriách terénu a výške 

vedenia nad zemou  

Pri výpočtoch kde uvažujeme strednú rýchlosť vetra       vypočítame tento koeficient 

podľa vzťahu: 

 

       
     

    

   
 

  
 
 

 

 

 

(3.9) 

Hodnoty pre jednotlivé kategórie terénu a výšky vedenia nad zemou sú uvedené 

v tabuľke. 

Tabuľka 5 - Hodnoty poryvového súčiniteľu 

Kategórie 

terénu 

Poryvový súčiniteľ ako funkcia výšky nad zemou 

10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m 

I 1,77 1,72 1,69 1,67 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 1,60 1,59 

II 2,05 1,96 1,91 1,87 1,84 1,82 1,80 1,78 1,77 1,76 1,75 

III 2,72 2,51 2,38 2,30 2,24 2,19 2,15 2,12 2,09 2,07 2,05 

IV 3,96 3,39 3,10 2,92 2,79 2,69 2,62 2,56 2,51 2,46 2,42 
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Ak pri výpočte jednotkového zaťaženia vodiča vetrom používame poryvovú rýchlosť 

vetra, je tento súčiniteľ rovný 1.  

   - dynamický súčiniteľ (-),  závisí na dĺžke rozpätia a jednotlivých kategóriách terénu  

L – vetrové rozpätie (m) 

Tento súčiniteľ je možné vypočítať podľa vzorcov uvedených v tabuľke. V tabuľke sú 

taktiež uvedené vypočítané hodnoty pre najčastejšie hodnoty rozpätia.  

Tabuľka 6 - Rovnice na výpočet dynamického súčiniteľu 

Kategórie 

terénu 
Vzorec 

Vetrové rozpätie 

100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 

I 1,30 - 0,073 ln(L) 0,96 0,91 0,88 0,86 0,83 0,81 

II 1,30 - 0,082 ln(L) 0,92 0,87 0,83 0,81 0,78 0,75 

III 1,30 - 0,098 ln(L) 0,85 0,78 0,74 0,71 0,67 0,65 

IV 1,30 - 0,110 ln(L) 0,79 0,72 0,67 0,64 0,6 0,57 

 

   – je súčiniteľ aerodynamického odporu vodiča (-),závisí na priemere vodiča 

Tabuľka 7 - Hodnoty súčiniteľu aerodynamického odporu vodiča 

Koeficient aerodynamického 

odporu vodičov CC [-] 

Priemer vodiča d 

[m] 

1,00 d ≥ 16 mm 

1,10 12,5 ≤ d < 16 mm 

1,20 d < 12,5 mm 

 

  - priemer vodiča (mm) 

  - uhol nábehu medzi uvažovaným smerom vetra a smerom rozpätia (º) 

3.1.5 Sily vetra pôsobiace na zložky vonkajšieho vedenia 

Na výpočet síl pôsobiacich na jednotlivé časti vedenia ako sú napríklad vodiče, izolátory, 

stožiare a iné časti je potrebné vedieť hodnoty vypočítané v predchádzajúcich blokoch.  

 

3.1.5.1 Preťaženie vodiča vetrom 

Preťaženie vodiča vetrom – je vyjadrené pomernou veličinou  

 Pre jeden vodič : 

  

   
             

  
 

 

(3.10) 
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 Pre vodiče vo zväzku - Celková sila vetra na zväzok fázových vodičov je definovaná ako 

súčet síl, pôsobiacich na jednotlivé vodiče vo zväzku. Neberie sa do úvahy možný tieniaci 

účinok náveterných vodičov zväzku. Vypočítame ju ako:  

  

  
                 

    
 (3.11) 

Kde:    - preťaženie vodiča vetrom (-) 

   - vlastná merná tiaž 1m samotného vodiča, sila v zvislom smere (N.m
-1

) 

    - jednotkové zaťaženie vodiča vetrom, sila vo vodorovnom smere (N.m
-1

), 

vypočítané podľa rovnice 3.8 

  - počet vodičov vo zväzku (-) 

3.1.6 Zaťaženie vedenie vetrom podľa normy ČSN 33 3300 

3.1.6.1 Statická zložka zaťaženia vetrom  

Pôsobí kolmo na vodiče, uzemňovacie a kotviace laná vedení, stožiare a ich výstroj sa počíta 

podľa rovnice : 

  

       (3.12) 

Kde:    - statická zložka zaťaženia vetrom (N/m) 

  - menovitý priemer (m) 

  - normovaný tlak vetru (N/m
2
), ktorý určíme podľa rovnice :  

  

            (3.13) 

   - základný tlak vetru (N/m
2
), na celom území ČSSR uvažujeme jeho hodnotu ako 

   = 550 N/m
2
   

   - súčiniteľ výšky ktorý stanovíme zo vzťahu (-) :  

  

    
 

    
 
 

 
(3.14) 

Hodnotu rýchlosti vetra   (m/s) určíme podľa výšky vodiča nad zemou h (m), 

hodnoty rýchlosti pre rôzne výšky vodičov sú uvedené v tabuľke. 

Tabuľka 8 - Rýchlosť vetra a súčiniteľ výšky pre vodiče 

Výška vodiča nad zemou  Rýchlosť vetra v  Súčiniteľ výšky kW Súčiniteľ nerovnomernosti α 

[m] [m/s] [-] [-] 

0 - 20 29,6 1,00 0,80 

20 - 40 33,5 1,27 0,75 

40 - 100 38,0 1,64 0,75 

100 - 150 43,0 2,18 0,75 
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   - tvarový súčiniteľ (-), ktorý sa pre vodiče počíta ako :  

  

             (3.15) 

  - súčiniteľ nerovnomernosti tlaku vetru na vodiče(-), určený z tabuľky 8.  

  - uhol medzi smerom vetru a osou vodiča (⁰) 

  - tvarový súčiniteľ pre miestne tlaky pri smere vetra kolmom na os vodiča (-) 

 Pre neomrznuté vodiče je:   = 1,1 pre priemer vodiča d < 16 mm  

   = 1,0 pre priemer vodiča d ≥ 16 mm 

 Pre omrznuté vodiče všetkých priemerov je   = 1,0 

3.1.6.2 Preťaženie vodiča vetrom  

Preťaženie vodiča vetrom je definované pomernou veličinou z :  

  

   
       

  
 

 

(3.16) 

Kde:     - preťaženie vodiča vetrom (-)   

   - vlastná merná tiaž 1m samotného vodiča, sila v zvislom smere (N.m
-1

) 

  - statická zložka zaťaženia vetrom (N.m
-1

), vypočítaná podľa rovnice 3.12 
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3.2 Zaťaženie vedenia námrazou 

Námraza je zrnitá usadenina väčšinou biela alebo priesvitná, skladá sa z ľadových zrniek 

alebo kryštálikov. Vzniká rýchlim zamrznutím podchladenej vody (je to stav pri ktorom čistá 

voda existuje v kvapalnom skupenstve aj pri teplotách nižších ako je 0 °C). K jej vzniku 

dochádza pri teplotnej inverzii, čo je jav pri ktorom je teplota pri zemi nižšia ako teplota vo 

výškach. V ovzduší sa podchladená voda vyskytuje vo forme zrážanej vodnej pary (hmly). Pri 

kontakte hmly s predmetom (vodičom) dochádza k vytvoreniu námrazy. [6] 

Na vznik námrazy majú vplyv hlavne tieto okolnosti: [1] 

1. Obsah nasýtených vodných pár 

2. Inverzia 

3. Prechladenie vody 

4. Rýchlosť prúdenia aerosólu 

Pri skúmaní dôvodov porúch a výpadkov vzdušných a káblových vední, sa došlo k záveru, že 

výrazným podielom k nim prispieva námraza (30 - 40 %). Aj keď v našich končinách obdobie 

v ktorom dochádza k vzniku námrazy je relatívne krátke (2 - 3 mesiace), je námraza dôležitým 

premetom na skúmanie a následnú tvorbu preventívnych opatrení.   [7] 

 

Obr. 1 - Námraza na vodiči [3] 

Na obrázku 1 je písmenom V označený vodič a N označuje námrazu. Námraza spôsobuje 

veľké zaťaženie vodičov vonkajších vedení, zvyšuje ich namáhanie a môže spôsobiť pretrhnutie 

vodičov, ohnutie alebo zlomenie stožiarov. Následná oprava vedenia je aj vzhľadom na 

poveternostné podmienky veľmi náročná a drahá. Preto je dobré námrazu, hlavne jej nadbytočné 

množstvo oproti tomu na ktoré je nadimenzovanému z vedenia odstrániť v čo najbližšej dobe. [2] 

Odstrániť námrazu môžeme dvoma spôsobmi: 

1. Sklepávaním izolačnými tyčami 

2. Vyhrievaním vodičov prúdom 

3.2.1 Výpočet zaťaženia vedenia námrazou podľa normy ČSN EN 50341 

Na určenie zaťaženia jednotlivých častí vedenia námrazou podľa sa berie v úvahu jedine 

námraza pochádzajúca z oblačnosti vo forme inovati s mernou hustotou ρI = 500 kg.m
-3

. Norma 

nám určuje ako postupovať pri návrhu vedenia z hľadiska zaťaženia námrazou. [8] 
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3.2.1.1 Referenčné zaťaženie námrazou 

Referenčné zaťaženie námrazou je zaťaženie námrazou s návratnosťou T = 50 rokov na 

jednotku dĺžky vodiča udávanej v N/m, vo výške 10 m nad zemou. Územie Českej republiky je 

z hľadiska námrazy rozdelené do deviatich oblastí. Jednotlivé hodnoty referenčného zaťaženia 

vypočítame podľa tabuľky 9. [13] 

Tabuľka 9 - Hodnoty referenčného zaťaženia pre rôzne oblasti 

Námrazová 

oblasť 

Hmotnosť námrazy na meracej 

tyči s priemerom 30 mm s dobou 

návratu 20 rokov mR (kg/m) 

Referenčné zaťaženie námrazou IR (N/m) na 

jednotku dĺžky vodiča s priemerom d (mm) 

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 sa individuálne 

 

3.2.1.2 Charakteristické zaťaženie námrazou  

Charakteristické zaťaženie námrazou nie je len funkciou námrazovej oblasti ale aj výšky 

vodiča nad zemou. Výška 10 m nad zemou je výška vzťažná. Hodnotu charakteristického 

zaťaženia vypočítame zo vzťahu: [1] 

 

          
(3.17) 

Kde:     - charakteristické zaťaženie námrazou (N/m) 

  - je súčiniteľ výšky pre zaťaženie námrazou, je rôzny pre rôzne námrazové oblasti (-) 

pre oblasti N0-N3 ho vypočítame ako:     
 

  
 
    

 

a pre oblasti N5-N18 ako:     
 

  
 
    

 

h - výška vodiča nad zemou (m) 

3.2.1.3 Návrhové zaťaženie námrazou 

Návrhové zaťaženie vodiča námrazou je určené vzťahom: 

 

          
(3.18) 



Klimatické podmienky pre výpočet mechaniky vodičov 

 

23 

Kde:     - Návrhové zaťaženie námrazou (N/m) 

   - koeficient pravdepodobnosti, pre dobu životnosti T = 50 rokov počítame 

s hodnotou 1 (-) 

   - charakteristické zaťaženie námrazou (N/m) 

3.2.1.4 Preťaženie vodiča námrazou 

Používa sa pre výpočet mechaniky zaveseného vodiča. Je to pomerná hodnota a vypočíta sa 

ako:  

 

  
     
  

   
  
  

 (3.19) 

Kde:    - preťaženie vodiča námrazou (-) 

    - Návrhové zaťaženie námrazou (N/m) 

   - tiaž 1 m samotného vodiča (N/m) 

3.2.2 Výpočet zaťaženia námrazou podľa normy ČSN 33 3300 

Pri výpočte veľkosti námrazy podľa normy ČSN 33 3300, predpokladáme, že námraza sa 

nachádza iba na vodičoch a uzemňovacích lanách, ktoré zaťažuje svojou tiažou a zväčšuje ich 

ťah. Pri výpočtoch neberieme do úvahy zaťaženie námrazou na stožiaroch, izolátorových 

závesoch a kotviacich lanách.  [9] 

3.2.2.1 Výpočet preťaženia vodiča námrazou 

Pri výpočtoch zaťaženia námrazou musíme namiesto hmotnosti jedného metra vodiča počítať 

s preťažením vodiča. Preťaženie vodiča je definované ako pomer hmotnosti preťaženého vodiča 

k hmotnosti čistého vodiča. Vypočíta sa zo vzťahu: [3] 

 

  
     
  

 (3.20) 

Kde:   - preťaženie vodiča námrazou (-) 

   - hmotnosť neomrznutého vodiča na jednotku dĺžky (kg/m), jej hodnotu stanovíme 

z nasledujúceho vzťahu:        

  - merná tiež vodiča (N.m
-1

.mm
-2

) 

  - prierez vodiča (mm
2
) 

   - hmotnosť námrazy na vodiči na jednotku dĺžky (kg/m),  

Keďže hmotnosť námrazku je na území republiky odlišná v príslušných oblastiach, je celé 

územie ČSSR (v čase vydania/platnosti normy bola ešte jednotná Československá socialistická 

republika)  rozdelené do štyroch námrazových oblastí. Veľkosť námrazku sa potom vypočíta 

podľa Tabuľky 10. [3] 
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Tabuľka 10 - Veľkosti námrazkov podľa normy ČSN 33 3300 

Námrazová 

oblasť 

Hmotnosť námrazku na dĺžke 1m 

Hrúbka námrazku  Meriace tyče o priemere d = 30 

mm 

Vodiče s priemerom d 

(mm) 

qt (kg/m) q (kg/m) t (mm) 

Ľahká 1,0 0,361+0,0213.d 17,0 

Stredná 2,0 0,959 + 0,0347.d 27,6 

Ťažká 3,0 1,638 + 0,0454.d 36,1 

Kalamitná viac ako 3 1,257.t.(d+t).10
-3

                    

 

Hrúbku námrazku na vodiči pre priemer iný ako 30 mm vypočítame zo vzťahu: 

 

                          (3.21) 

Kde:    - hrúbka námrazku (mm) 

  - priemer vodiča (mm) 

Pri tomto výpočte predpokladáme objemovú hmotnosť námrazku ρ = 400 kg/m
3 

Ak počítame zaťaženie námrazou pre závesné káble, tak pre tento výpočet platí ten istý 

vzorec, len hmotnosť námrazku vynásobíme súčiniteľom 0,8.  

3.2.3 Výpočet zaťaženia námrazou podľa normy ČSN 34 1100 

Táto norma má bola pôvodne vydaná v roku 1959. Prešla dvomi aktualizáciami (1964,1974), 

ktoré okrem iného upravovali vzťahy a hodnoty veľkosti námrazkov potrebných pre výpočet 

zaťaženia námrazou.  

3.2.3.1 Preťaženie vodiča námrazou podľa normy ČSN 34 1100 r.v. 1959 

Preťaženie vodiča vypočítame zo vzťahu, ktorý je podielom hmotnosti preťaženého vodiča 

k hmotnosti čistého vodiča bez námrazy. Použijeme na to rovnicu 3.19. Hodnotu hmotnosti 

námrazy si vypočítame z rovníc ktoré sú v Tabuľke 11 [10] 

Tabuľka 11 - Hmotnosť námrazku podľa ČSN 34 1100 1959 

Oblasť 
Námrazok normálny 

hrúbka (mm) hmotnosť (g/m) 

1 10 280 + 28.d 

2 15 630 + 42.d 

3 20 1000 + 50.d 

  

 

 



Klimatické podmienky pre výpočet mechaniky vodičov 

 

25 

3.2.3.2 Preťaženie vodiča námrazou podľa normy ČSN 34 1100 r.v. 1964 

V tejto aktualizácii normy bolo upravené rozdelenie krajiny do štyroch námrazových oblastí 

namiesto troch. Okrem toho bolo na výpočet merného zaťaženia používaná jednotka pond/meter. 

Pond je staršia jednotka pre silu, 1p = 9,806 65·10
–3

 N [6]  

Hodnotu merného zaťaženia q v p/m vypočítame podľa vzťahu:  

 

                                    
(3.22) 

Kde:   – merné zaťaženie (p/m)  

  - hrúbka námrazku (mm), určená podľa tabuľky 12 

  - priemer vodiča v (mm) 

V Tabuľke 12 sú hodnoty hrúbky námrazy a hodnoty merného zaťaženia. Hodnoty q sú 

vypočítané pre mernú tiaž       p/cm
3
  

Tabuľka 12 - Hodnoty námrazku podľa ČSN 34 1100 r.v. 1964 

Oblasť 

Námrazok 

Hrúbka t  Merné zaťaženie q 

(mm) (p/m) 

1 5 70 + 14.d 

2 10 280 + 28.d 

3 15 630 + 42.d 

4 20 1130 + 55.d 

 

Preťaženie vodiča námrazou vypočítame z rovnice 3.19. Za    si dosadíme hodnotu merného 

zaťaženia  .  Keďže ide o pomernú veličinu musíme aj hodnotu merného zaťaženia čistého 

vodiča bez námrazy dosadiť v p/m alebo je prepočítať na hodnotu v N/m.  

3.2.3.3 Preťaženie vodiča námrazou podľa normy ČSN 34 1100 r.v. 1974 

Touto aktualizáciou bolo upravené rozdelenie krajiny do troch oblastí. Delila sa na 

námrazovú oblasť ľahkú, strednú a ťažkú. Tiaž námrazovej vrstvy bola udávaná p/m. Jej hodnoty 

a aj hodnoty hrúbky námrazy sú uvedené v Tabuľke 13. Sú to hodnoty, ktoré platia pre mernú 

tiež námrazy       p/cm
3
.  Pre ostatné použijeme na výpočet vzťah 3.21 

 

Tabuľka 13 - Hodnoty veľkosti námrazku podľa ČSN 34 1100 1974 

Oblasť 

Námrazok q Hrúbka 
námrazy t 

(mm) 

Merná tiaž 
námrazy y 

(p/cm3) 
Na mernej tyči s 

priemerom 30 mm (p/m) 
Na vodiči s priemerom d 

(mm) 

L 1130 280 + 28.d 10 0,9 

S 1900 630 + 42.d 15 0,9 

T 2820 1130 + 55.d 20 0,9 
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3.2.4 Porovnanie 

Počas rokov došlo k rôznym zmenám vo výpočte zaťaženia vedenia námrazou. Pre 

porovnanie si vypočítame zaťaženie vedenia námrazou jednotlivými normami. Porovnávať 

budeme preťaženie vodiča námrazou na  konkrétnom  lane 243-AL1/39-ST1A, ktoré sa nachádza 

v námrazovej oblasti N1  (ľahká)  a má priemer 21,84 mm. Ostatné parametre lana sú uvedené 

v kapitole 5.  

Preťaženie vodiča námrazou podľa normy ČSN EN 50341-1. Pre výpočet uvažujeme, že 

vedenie sa nachádza v námrazovej oblasti N1. Pre vodiče do 30 mm si referenčné zaťaženie 

vypočítame ako                            . Z tejto hodnoty si vypočítame hodnotu 

charakteristického zaťaženia         . Pre výšku 10 metrov je hodnota súčiniteľu výšky 

     a preto je charakteristické zaťaženie rovnaké ako referenčné. Z danej hodnoty si určíme 

hodnotu návrhového zaťaženia           , kde koeficient pravdepodobnosti pre dané vedenie 

      a teda aj hodnota návrhového zaťaženia bude rovnaká ako hodnota referenčného 

zaťaženia. Zostáva nám vypočítať už len hodnotu preťaženia, ktoré sa vypočíta ako:   

  
     
  

   
  
  

 

Za hodnotu tiaže jedného vodiča dosádzame             , ktorú si musíme vypočítať 

z menovitej hmotnosti              . Táto hodnota bude rovnaká pri všetkých výpočtoch, 

lebo porovnávame preťaženie námrazou na rovnakom vodiči, ale nadimenzovaného podľa 

rozdielnych noriem. Po dosadení do rovnice pre preťaženie dostávame hodnotu           

Preťaženie podľa normy ČSN 33 3300. Pri tejto norme uvažujeme že toto vedenie patrí do 

ľahkej námrazovej oblasti. Táto norma dimenzuje vedenie podľa hmotnosti na meter vodiča. Aby 

sme mohli hodnoty zistené rôznymi normami porovnať musíme túto hodnotu prepočítať na 

hodnotu v N/m a to tak, že celú hodnotu                              vynásobíme 

hodnotou gravitačného zrýchlenia             . Hodnota             . Po dosadení 

hodnôt do rovnice pre preťaženie vedenia námrazou dostávame hodnotu        .  

Podľa normy ČSN 34 1100 r.v. 1958 zaraďujeme toto vedenie do námrazovej oblasti č.1. 

Hodnotu hmotnosti na meter vodiča vypočítame zo vzťahu                     

          . Túto hodnotu musíme tiež vynásobiť gravitačným zrýchlením aby sme dostali 

hodnotu             . Po dosadení do vzťahu na výpočet preťaženia námrazou dostaneme 

hodnotu preťaženia vodiča námrazou        .  

K úprave tejto normy došlo v roku 1964. Úprava zmenila  výpočet zaťaženia vodiča 

námrazou, ktorý sa udával v pondoch na meter. Toto vedenie patrí podľa tejto normy do 

námrazovej oblasti č.2. Hodnota zaťaženia vypočítame ako                     . Aby 

sme mohli hodnoty prerátať musíme ju previesť na N/m.                  . Hodnota 

preťaženia je        . V roku 1974 došlo oproti norme z roku 1964 len k zmene počtu 

námrazových oblastí. Vedenie, ktoré porovnávame zaraďujeme podľa tejto normy do ľahkej 

námrazovej oblasti. Hodnota zaťaženia sa počíta rovnako ako pri norme z roku 1964 a teda 

hodnota preťaženia je        . 

Analýzou porovnania hodnôt preťaženia vypočítaných podľa rôznych noriem pre rovnaký 

vodič si môžeme všimnúť že vedenie navrhnuté podľa normy ČSN EN 50341-1 dosahuje 

najvyšších  hodnôt preťaženia námrazou. Naopak vedenie navrhnuté podľa normy ČSN 33 3300 

dosahuje najmenšiu hodnotu preťaženia.  
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Okrem preťaženia vodiča námrazou môžeme porovnať aj hmotnosť a hrúbku  námrazy, ktorá 

vznikne v danej námrazovej oblasti na meracej tyči o priemere 30 mm. V normách ČSN EN 

50341-1 a ČSN 33 3300 sú hodnoty hmotnosti uvedené a ich veľkosť je rovnaká pre obe normy 

        . Pre normu ČSN 34 1100 musíme túto hodnotu vypočítať            

          a je rovnaká pre všetky 3 vydania. Ak ale chcem zistiť hmotnosť námrazku, ktorý sa 

vytvorí  na nami použitom  lane musíme hodnotu zaťaženia námrazou podeliť gravitačným 

zrýchlením aby sme dostali hodnotu hmotnosti. Hmotnosti pre nami uvažované lano sú uvedené 

v tabuľke 14.  Hrúbka námrazy je pre normy ČSN 33 3300 a 34 1100 a jej 3 vydania rovnaká a to 

10 mm. Norma ČSN EN 50341 nám hodnotu hrúbky neudáva.  

Tabuľka 14 - Porovnanie preťažení námrazou a hmotnosti námrazku pre rôzne normy a ich 

vydania 

Norma Rok vydania 
Preťaženie 

[ - ] 
Hmotnosť 

námrazy [ kg /m] 

ČSN EN 50341-1 2002 2,016 1,016 

ČSN 33 33000 1984 1,843 0,826 

ČSN 34 1100 1974 1,909 0,892 

ČSN 34 1100 1964 1,909 0,892 

ČSN 34 1100 1958 1,909 0,892 
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3.3 Kombinované zaťaženie vetrom a námrazou  

Je to zaťaženie pri ktorom na omrznutý vodič pôsobí vietor. Pri oboch normách uvažujeme 

polovičnú rýchlosť oproti maximálnej rýchlosti vetra pôsobiacej čisto pri namáhaní vetrom.  

3.3.1 Zaťaženie vetrom a námrazou podľa normy ČSN EN 50341-1 

Pri zaťažení vedenia vetrom a námrazou sa ako mierna rýchlosť vetra berie 50 % extrémnej 

rýchlosti vetra s dobou návratu 50 rokov. Hodnota koeficientu kombinácie zaťaženia má hodnotu 

0,25 a dynamický tlak vetra na omrznutý vodič môžeme vypočítať ako: [2] 

 

             

 
(3.23) 

Kde:      - dynamický tlak vetra na omrznutý vodič (N/m
2
)  

    – koeficient kombinácie zaťaženia (-) 

   - dynamický tlak vetra (vypočítaný podľa rovnice 3.5) (kg/m
3
) 

Jednotkové zaťaženie na omrznutý vodič vypočítame zo vzťahu:  

 

                         
  

 

(3.24) 

Kde:      - jednotkové zaťaženie na omrznutý vodič (N/m) 

     - dynamický tlak na omrznutý vodič (podľa vzťahu) (N/m
2
) 

   - poryvový súčiniteľ (určený podľa rovnice 3.7) (-) 

   - dynamický súčiniteľ (určený podľa tabuľky 5) (-) 

    - súčiniteľ aerodynamického odporu pre omrznutý vodič (jeho hodnota je 1,1) (-) 

  – ekvivalentný priemer vodiča (m), vypočítame ako:  

 

      
   
    

 

 

(3.25) 

 

Kde:   - priemer vodiča (m) 

   - Návrhové zaťaženie námrazou (N/m) 

  – gravitačné zrýchlenie (m/s
2
) 

   - hustota námrazy (  =500 kg/m
3
) 

  - uhol nábehu medzi uvažovaným smerom vetra a smerom rozpätia (º) 
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3.3.1.1 Preťaženie vodiča námrazou a vetrom  

Z vypočítaných hodnôt návrhového zaťaženia námrazou a jednotkového zaťaženia vodiča 

námrazou a vetrom môžeme nakoniec vypočítať hodnotu preťaženia vodiča. Je to pomerná 

hodnota. 

 

  
                

  
 

 

(3.26) 

Kde:    - kombinované preťaženie vodiča námrazou a vetrom (-) 

   - Návrhové zaťaženie námrazou (N/m) 

   - tiaž 1 m samotného vodiča (N/m) 

    - jednotkové zaťaženie na omrznutý vodič (N/m) 

3.3.2 Zaťaženie vedenia vetrom a námrazou podľa normy ČSN 33 3300 

Zaťaženie omrznutého vodiča vetom 

 

        

 
(3.27) 

Kde:    - zaťaženie omrznutého vodiča (N/m)  

  - ekvivalentný priemer vodiča (m), vypočítaný podľa rovnice 3.25 

   - normovaný tlak (N/m
2
), vypočítame ho podľa rovnice : 

 

            

 
(3.28) 

Kde:    - normovaný tlak vetru (N/m
2
), podľa normy ČSN 33 3300 je pre celé územie ČSSR 

  = 550 N/m
2
 

   - súčiniteľ výšky (-),vypočítame ho podľa rovnice : 

 

    
     

    
 
 

 

 

(3.29) 

  - rýchlosť vetru (m/s), určená podľa tabuľky 8, 

   - tvarový súčiniteľ (-),vypočítame ho podľa rovnice :  

 

             

 

(3.30) 
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  - súčiniteľ nerovnosti (-), stanovený podľa tabuľky 8, 

  - tvarový súčiniteľ (-), pre omrznuté vodiče všetkých priemerov je jeho hodnota 1,   

  - uhol medzi smerom vetru a osou vodiča (⁰) 

Preťaženie vedenia námrazou a vetrom : 

 

  

            
 

  
 

 

(3.31) 

Kde:    - kombinované preťaženie vodiča námrazou a vetrom (-) 

   - zaťaženie námrazou (N/m) 

   - tiaž 1 m samotného vodiča (N/m) 

   – zaťaženie omrznutého vodiča vetrom (N/m) 

3.4 Zaťaženie teplotou 

Jedným z veľmi dôležitých vplyvom pôsobiacich na vedenie a dôležitých pri navrhovaní 

vedení je teplota. Vplyvom teploty dochádza k zmene namáhania vo vodiči, zmene priehybu a pri 

vyšších teplotách sa zmenšuje pevnosť materiálov. Na teplotu vodiča má vplyv teplota vzduchu, 

uhol dopadu slnečných lúčov, prúdenie  vzduchu a prúdové zaťaženie vodiča. U nás sa uvažujú 

teploty od -30 °C do 40 °C. [1] 

Za referenčnú hodnotu teploty sa považuje -5 °C. Pri návrhu vedenia sa musí v projekte 

uviesť vodorovná zložka ťahu alebo mechanického napätia vodiča v každom kotevnom úseku. 

Táto hodnota je uvádzaná bez akéhokoľvek zaťaženia námrazou alebo vetrom pre normu ČSN 

EN 50341-1 pre ostatné normy je hodnota uvádzaná pre teplotu -5 °C a zaťaženie námrazou. [1] 
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4 MECHANICKÝ VÝPOČET ZÁVESNÉHO VODIČA 
Pod pojmom mechanický výpočet vodiča rozumieme stanovenie jeho geometrických 

rozmerov a namáhanie vodiča. Zvyčajne sa stanovuje maximálny priehyb v polovici rozpätia, 

priehyb v ľubovoľnom bode priehybovej krivky a dĺžka vodiča. Priehyby počítame z dôvodu 

kontroly výšky vodiča nad zemou alebo konštrukcie pod vedením. Z hľadiska namáhania musíme 

vždy stanoviť namáhanie v závesných bodoch a jeho zložky vodorovné a zvislé.  Tieto hodnoty 

zisťujeme na určenie namáhania vodiča a závesných bodov. [2]  

Ak navrhujeme vonkajšie vedenie musíme tieto veličiny poznať z viacerých dôvodov:  

1) Prevádzkových - aby sme navrhli vedenie, ktoré bude dostatočné odolné voči 

klimatickým podmienkam (vietor, námraza, teplota) a nedochádzalo k jeho 

poruchám. 

2) Bezpečnostných - aby sme navrhli vedenie, ktoré bude vyhovovať všetkým 

predpisom a normám  

3) Ekonomických – aby sme navrhli vedenie, ktoré bude ekonomicky čo 

najvýhodnejšie. Podľa vypočítaných hodnôt priehybu a mechanického napätia 

môžeme vhodne upraviť veľkosť a hmotnosť stožiarov. [7] 

Krivka závesného vodiča má pri mechanickom výpočte medzi dvoma podpernými bodmi 

tvar pružnej reťazovky. Pre náročnosť výpočtu si pružnú reťazovku nahradzujeme:  

1) Nepružnou reťazovkou 

2) Parabolou 

4.1 Výpočet priehybovej krivky pomocou reťazovky 

Priehybovú krivku pomocou reťazovky vypočítame z následujúceho vzťahu:  

  

        
 

 
 
  
   

    
     

  
 

 

(4.1) 

Kde:   - je parameter reťazovky (m) vypočítaný ako:  

  

   
  
   

 

 

(4.2) 

   - horizontálne namáhanie vo vodiči (MPa) 

  - preťaženie vodiča daným zaťažovacím stavom (-) 

  - merná tiaž čistého nezaťaženého vodiča (N/m.mm
2
) 

  - vzdialenosť podperných bodov (m) 
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4.2 Výpočet priehybovej krivky pomocou paraboly 

Použitím tejto metódy dochádza k uľahčeniu výpočtu. Parabola sa do vzdialenosti 

podporných bodov 400 m veľmi podobá reťazovke. Priehybovú krivku pomocou paraboly 

vypočítame ako: [1] 

  

  
  

   
  
      

    
 

 

(4.3) 

Kde:    - parameter krivky (m), podľa rovnice 4.2  

   - horizontálne namáhanie vo vodiči (MPa) 

  - preťaženie vodiča daným zaťažovacím stavom (-) 

  - merná tiaž čistého nezaťaženého vodiča (N/m.mm
2
) 

  - vzdialenosť podperných bodov (m) 

4.3 Výpočet výšky závesného bodu 

Výpočet strednej výšky všetkých vodičov systému :  

Pri tomto výpočte musíme brať v úvahu o aký typ stožiara sa jedná. Keď ide o kotviaci 

stožiar tak neuvažujeme dĺžku izolátorového závesu lebo je v horizontálnom smere nulová. 

Naopak ak ide o nosný stožiar musíme od výšky závesného bodu odpočítať dĺžku izolátorového 

závesu.  

  

         

 

(4.4) 

Kde:     – výška závesného bodu vodiča s uvažovaním izolátorového závesu (m)  

    - výška závesného bodu vodiča (m) 

  - dĺžka izolátorového závesu (m) 

 

Strednú výšku všetkých vodičov daného systému potom vypočítame ako aritmetický 

priemer výšok jednotlivých vodičov v systéme:  

  

   
        

 
 

 

(4.5) 

Kde:    - stredná výška vodičov daného systému (m) 

        - výšky jednotlivých závesných bodov (m) 
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Výpočet celkovej nadmorskej výšky závesného bodu :  

Pri výpočte musíme uvažovať aj nadmorskú výšku závesného bodu vodiča, lebo je to jeden 

z faktorov, ktorý vplývajú na to či sa jedná o súmerne alebo nesúmerne zavesený vodič.  

  

             

 

(4.6) 

Kde:       - celková nadmorská výška závesného bodu (m) 

    - je nadmorská výška päty stožiara (m) 

   - stredná výška všetkých vodičov systému (m), podľa rovnice 4.5 

Rozdiel nadmorských výšok závesných bodov stožiarov : 

  

                     

 

(4.7) 

Ak je rozdiel nadmorských výšok závesných bodov stožiarov nulový alebo sa jeho hodnota 

k nule približuje použijeme vzorce na mechanický výpočet súmerne zaveseného vodiča (kapitola 

4.4). Pri nenulovom rozdiely používame vzorce pre výpočet nesúmerne zaveseného vodiča 

(kapitola 4.5).  

4.4 Mechanický výpočet súmerne zaveseného vodiča 

Súmerne zavesený vodič je charakterizovaný tým, že závesné body A a B sú v rovnakých 

nadmorských výškach. a platí že vrchol priehybovej krivky sa nachádza v strede rozpätia medzi 

bodmi A a B  (Obr.2).   

Pre súmerne zavesený vodič potom platí :  

      
 

 
  a       

 

Obr. 2 - Súmerný záves [2] 
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Kde: A,B - závesné body 

  - rozpätie (m)  

      - vzdialenosti od stredu na x-sovej súradnici xa = xb  (m) 

      – vzdialenosti závesných bodov od zeme (m)   

   - maximálny priehyb (m) 

   - priehyb v ľubovoľnom bode (m) 

   - dĺžka vodiča (m) 

      - mechanické napätie vo vodiči (MPa) 

        - vertikálna zložka namáhania vo vodiči (MPa) 

        - horizontálna zložka namáhania vo vodiči (MPa) 

 

4.4.1 Výpočet maximálneho priehybu 

Maximálny priehyb je vzdialenosť vrcholu priehybovej krivky od spojnice závesných bodov 

v smere osi y pri určitom preťažení.  

4.4.1.1 Pomocou reťazovky 

  

          
 

   
    

 

(4.8) 

Kde:    - maximálny priehyb (m) 

  - parameter krivky (m)  

  - rozpätie (m) 

4.4.1.2 Pomocou paraboly 

  

    
  

   
 

 

(4.9) 

Kde:    - maximálny priehyb (m) 

c - parameter krivky (m) 

a - rozpätie poľa (m) 

4.4.2 Výpočet priehybu v ľubovoľnom bode 

Priehyb v ľubovolnom bode je vzdialenosť vybraného bodu na krivke od spojnice závesných 

bodov v zvislom smere pri danom preťažení vedenia.  
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4.4.2.1 Pomocou reťazovky 

  

          
 

   
     

 
   

 
  

(4.10) 

Kde:    - priehyb v ľubovoľnom bode (m) 

  - parameter krivky (m) 

  - rozpätie poľa (m) 

  – vzdialenosť bodu v ktorom chceme určiť priehyb od závesného bodu (m) 

vypočítame ju ako:           

4.4.2.2 Pomocou paraboly 

 

   
       

   
 

(4.11) 

Kde:    - priehyb v ľubovoľnom bode (m) 

  - parameter krivky (m), vypočítaný podľa rovnice 4.2 

  - rozpätie poľa (m) 

  - vzdialenosť bodu v ktorom chceme určiť priehyb od závesného bodu (m) 

vypočítame ju ako:          

4.4.3 Výpočet dĺžky vodiča 

4.4.3.1 Pomocou reťazovky 

  

           
 

   
 

 

(4.12) 

Kde:    - dĺžka vodiča (m) 

  - parameter krivky (m), vypočítaný podľa rovnice 4.2 

  - rozpätie poľa (m) 

4.4.3.2 Pomocou paraboly 

  

     
  

     
 

 

(4.13) 

Kde:    - dĺžka vodiča (m) 

  - parameter krivky (m), vypočítaný podľa rovnice 4.2 

  - rozpätie poľa (m) 
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4.5 Mechanický výpočet nesúmerne zaveseného vodiča 

Nesúmerne zavesený vodič je taký vodič, ktorého závesné body nie sú v rovnakých výškach 

a vrchol priehybovej krivky neleží uprostred rozpätia vedenia. Ide o nesúmerné alebo šikmé pole. 

Pri tomto zavesení vodiča platí, že        a         [3] 

 

Obr. 3 - Nesúmerne zavesený vodič [3] 

Nesúmernosť zavesenia vodiča môže byť spôsobená rozdielnými nadmorskými výškami 

v ktorých sú stožiare umiestnené, rozdielnou výškou závesných bodov stožiarov alebo ich 

kombináciou.  

4.5.1 Výpočet x-sovej súradnice voči bodu B 

  

              
      

         
 
    

  
 

   
  

  

(4.14) 

Kde:     – x-sová súradnica voči bodu B  

       - rozdiel nadmorských výšok závesných bodov (m), podľa vzorca 4.7 

  - rozpätie medzi stožiarmi (m) 

  - parameter reťazovky (m), vypočítaný podľa rovnice 4.2 
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4.5.2 Výpočet maximálneho priehybu 

Maximálny priehyb je definovaný voči vodorovnej priamke, ktorá prechádza vyšším 

závesným bodom 

  

           
  
 
     

  

(4.15) 

Kde:     - maximálny priehyb (m) 

   - x-sová súradnica vrcholu krivky voči závesnému bodu B (m), podľa rovnice 4.14 

  - parameter reťazovky (m), vypočítaný podľa rovnice 4.2 

4.5.3 Výpočet priehybu v ľubovoľnom bode 

  

          
  
 
         

 

 
  

  

(4.16) 

Kde:     - priehyb v ľubovoľnom bode (m) 

   - x-sová súradnica vrcholu krivky voči závesnému bodu B (m), podľa rovnice 4.14 

  - parameter reťazovky (m), vypočítaný podľa rovnice 4.2 

  - vypočítame ako        (m) 

4.6 Výpočet ostatných parametrov potrebných k výpočtu zadaného 

vedenia 

4.6.1 Výpočet výšky ťažiska vodiča nad zemou 

  

  
       

 
 
 

 
    

 

(4.17) 

Kde:   - výška ťažiska nad zemou (m) 

        - sú stredné výšky všetkých vodičov systému v danom úseku (m), vypočítané 

podľa rovnice 4.5 

   - maximálny priehyb lana (m), vypočítaný podľa rovnice 4.8 alebo 4.9 pre súmerne 

zavesený vodič alebo podľa rovnice 4.15 pre nesúmerne zavesený vodič 
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4.6.2 Stredná výška všetkých vodičov pre všetky rozpätia 

Pre výpočet zaťaženia námrazou, vetrom alebo ich kombinácie potrebujeme poznať strednú 

výšku všetkých vodičov tohto systému pre všetky rozpätia. Tá sa vypočíta ako: 

  

      
      
   

 
(4.18) 

Kde:       - stredná výška všetkých vodičov systému (m) 

   - jednotlivé rozpätia medzi stožiarmi (m), 

   – výšky tažísk vodičov nad zemou pre jednotlivé úseky (m) 

4.6.3 Výpočet stredného rozpätia celého počítaného úseku 

Ak počítame namáhanie pre kotviaci úsek zložený z viacerých úsekov musíme poznať 

stredné rozpätie  

  

      
  
    

    
    

 

           
 

(4.19) 

Kde:        - stredné rozpätie (m) 

            - sú rozpätia medzi jednotlivými stožiarmi 

4.7 Výpočet mechanického napätia vo vodiči 

4.7.1.1 Celkové mechanické napätie pre súmerne zavesený vodič 

  

       
  
 
    

(4.20) 

Kde:     – celkové mechanické napätie (MPa)  

   - horizontálne namáhania (MPa), vypočítané podľa stavovej rovnice 4.26 

   - maximálny priehyb lana (m), vypočítaný podľa rovnice 4.8 alebo 4.9  

  - parameter reťazovky (m), vypočítaný podľa rovnice 4.2 

4.7.1.2 Vertikálna zložka mechanického napätia pre súmerne zavesený vodič 

  

           
 

   
 (4.21) 

Kde:     - vertikálna zložka mechanického napätia (MPa) 

   - horizontálne namáhania (MPa), vypočítané podľa stavovej rovnice 4.26 

   - maximálny priehyb lana (m), vypočítaný podľa rovnice 4.8 alebo 4.9  

  - parameter reťazovky (m), vypočítaný podľa rovnice 4.2 
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4.7.1.3 Celkové mechanické napätie pre nesúmerne zavesený vodič 

Keďže závesné body pri nesúmerne zavesenom vodiči sú v iných výškach, je mechanické 

napätie v týchto bodoch rozdielne.  [3] 

Pre závesný bod A : 

   

           
  
 
  

 

(4.22) 

Kde:    – celkové mechanické napätie (MPa) 

   - horizontálne namáhania (MPa), vypočítané podľa stavovej rovnice 4.26 

   - x-sová súradnica vrcholu krivky voči závesnému bodu A (m) 

  - parameter reťazovky (m), vypočítaný podľa rovnice 4.2 

Pre závesný bod B : 

  

           
  
 
  (4.23) 

Kde:     – celkové mechanické napätie (MPa)  

   - horizontálne namáhania (MPa), vypočítané podľa stavovej rovnice 4.26 

   - x-sová súradnica vrcholu krivky voči závesnému bodu B (m), podľa rovnice 4.14 

  - parameter reťazovky (m), vypočítaný podľa rovnice 4.2 

4.7.1.4 Vertikálna zložka mechanického napätia pre nesúmerne zavesený vodič 

Pre závesný bod A : 

   

            
  
 
  (4.24) 

Kde:      - vertikálna zložka mechanického napätia (MPa) 

  - horizontálne namáhania (MPa), vypočítané podľa stavovej rovnice 4.26 

   - x-sová súradnica vrcholu krivky voči závesnému bodu A (m) 

  - parameter reťazovky (m), vypočítaný podľa rovnice 4.2 

Pre závesný bod B : 

  

           
  
 
  (4.25) 

Kde:     - vertikálna zložka mechanického napätia (MPa) 

  - horizontálne namáhania (MPa), vypočítané podľa stavovej rovnice 4.26 

   - x-sová súradnica vrcholu krivky voči závesnému bodu B (m), podľa rovnice 4.14 

  - parameter reťazovky (m), vypočítaný podľa rovnice 4.2 
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4.7.2 Stavová rovnica 

Hodnoty horizontálneho napätia   sa vypočítajú zo stavovej rovnice.  

  

   
     

  
    

  
  
    
   

 
 

                  
    

  
       

  
(4.26) 

Kde :     - základné horizontálne namáhanie (MPa), zvolí si ho sám projektant 

    - vypočítané namáhanie pre daný zaťažovací stav (MPa) 

  –rozpätie medzi stožiarmi (m) 

  – merná tiaž lana (N/m.mm
2
) 

  – modul pružnosti (MPa) 

   - základné preťaženie (-) 

   -preťaženie pre daný zaťažovací stav (-) 

  – koeficient teplotnej rozťažnosti (1/⁰C) 

   – teplota pri danom zaťažovacom stave (⁰C) 

   - teplota pri základnom zaťažovacom stave (⁰C) 

Túto rovnicu si vieme zjednodušiť do tvaru :  

  

   
     

      (4.27) 

Kde :   – koeficient (MPa), ktorý si vypočítame podľa rovnice : 

  

      
    
   

 
 

                
(4.28) 

  – (MPa
3
), vypočítame ako :  

 

  

  
    

  
 

(4.29) 

  – (MPa
3
/⁰C), určíme ako :  

  

      (4.30) 

 

N - (MPa
3
), koeficient ktorý určíme ako : 

  

          
  (4.31) 



Návrh vedenia podľa noriem 

 

41 

5 NÁVRH VEDENIA PODĽA NORIEM  
Pre porovnanie noriem ČSN EN 50341-1 a ČSN 33 3300 bol zvolený úsek 110 kV vedenia  

so štyrmi stožiarmi. Stožiare 1 a 4 sú dvojité kotevné a stožiare 2 a 3 sú jednoduché nosné. Tento 

fakt je potrebné vedieť a rešpektovať ho pri výpočet výšky vodiča nad zemou, keďže musíme 

zohľadniť izolátorové závesy jednotlivých stožiarov.  Nákres úseku vedenia je na obrázku 4 a 

nákresy stožiarov s uvedenými nadmorskými výškami, výškami závesných bodov a ostatnými 

parametrami sú priložené v prílohe. Toto vedenie patrí podľa prvej normy do námrazovej oblasti 

N1 a podľa normy druhej do ľahkej námrazovej oblasti. Z hľadiska pôsobenia vetru patrí toto 

vedenie do vetrovej oblasti II, nachádza sa v nadmorskej výške okolo 180 metrov nad morom 

a kategória terénu je II.  

 

Obr. 4 - Náčrt počítaného úseku vedenia 

Výpočet bol prevedený pre štyri stavy:  

a) Pri teplote -5 ⁰C a bez ďalšieho zaťaženia 

b) Pri teplote -5 ⁰C pri zaťažení námrazou 

c) Pri teplote -5 ⁰C pri zaťažení vetrom  

d) Pri teplote -5 ⁰C pri zaťažení námrazou a vetrom  

Na trase tohto vedenia je použité lano typu 243-AL1/39-ST1A s nasledujúcimi parametrami :  

 Menovitý priemer, d = 21,84 mm 

 Menovitý prierez, S = 282,54mm
2
 

 Menovitá hmotnosť, m = 0,9801 kg/m 

 Modul pružnosti, E = 73900 MPa 

 Merná tiaž lana, γ = 0,034018 N/m.mm
2
 

 Koeficient teplotnej rozťažnosti, α = 0,00001890 1/⁰C 

 Zaručená únosnosť lana, F = 84120 N 

5.1 Príklad výpočtu hodnôt  

Ukážka výpočtu je pre lano medzi stožiarmi číslo 1 a 2.  



Návrh vedenia podľa noriem 

 

42 

5.1.1 Výpočet parametru reťazovky 

Ako základné horizontálne namáhanie nezaťaženého vodiča uvažujeme hodnotu   =55 MPa. 

Túto hodnotu si volí projektant sám, nie je zadávaná normou.  

  
 

   
 
      

       
            

5.1.2 Výpočet výšok závesných bodov a x-sovej súradnice voči bodu B pre 

jednotlivé stožiare  

Počítame vedenie, ktoré ma stožiare v rôznych nadmorských výškach a aj výšky závesných 

bodov vodičov sú rozličné. Preto musíme použiť postup na mechanický výpočet nesúmerne 

zaveseného vodiča.  

Tabuľka 15 - Rozpätia, nadmorské výška a výšky závesných bodov jednotlivých stožiarov 

 

Výpočet strednej výšky všetkých vodičov systému :  

Pre dvojitý kotviaci stožiar nemusíme uvažovať dĺžku izolátorového závesu keďže vo 

zvislom smere má nulovú dĺžku a preto : 

    
        

 
 
                 

 
         

Pri výpočte pre jednoduchý nosný stožiar musíme uvažovať aj dĺžku izolátorového závesu, 

ktorá je pre naše stožiare   = 1,727 m. To znamená že od každej hodnoty výšky závesného bodu 

musíme odpočítať dĺžku izolátorového závesu.  

                            

Pre ostatné vodiče systému sú tieto hodnoty             a             

  

Stožiar 
Nadmorská 

výška hnv  
[ m ] 

Výška 
závesného 

bodu 
h1a,h2a,h3a  

[ m ] 

Dĺžka 
izolátorového 
závesu l [ m ] 

Výška vodiča 
nad zemou 

h1,h2,h3 [ m ] 

Stredná 
výška 

závesného 
bodu hc  

[ m ] 

Rozpätie 
a [ m ] 

hspol  

[ m ] 
Δhspol 

 [ m ] 

1 179,7 

16,75 0 16,75 

20,55  200,25  20,55 0 20,55   

 24,35 0 24,35 

248 -3,627 

2 178,55 

16 1,727 14,273 

18,073 196,623 19,8 1,727 18,073 

23,6 1,727 21,873 

262 2,66 

3 178,26 

18,95 1,727 17,223 

21,023 199,283 22,75 1,727 21,023 

26,55 1,727 24,823 

255,2 -3,153 

4 178,53 

13,8 0 13,8 

17,6 196,13 17,6 0 17,6 

21,4 0 21,4 
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Z týchto hodnôt si môžeme vypočítať strednú hodnotu výšky závesného bodu.  

    
        

 
 
                    

 
           

Výpočet celkovej nadmorskej výšky závesného bodu :  

                                      

Hodnoty nadmorskej výšky      a výšky závesného bodu     sú z tabuľky 14.  

Rozdiel nadmorských výšok stožiarov : 

                                              

x-sová súradnica voči bodu B : 

              
      

         
 
    

  
 

   
 

                  
       

               
   

          
  

   

         
 

           

Parameter reťazovky   sme si vypočítali v bode 5.1.1 hodnoty ostatných veličín sme si 

vypočítali v predchádzajúcich krokoch alebo sú z tabuľky 15.  

Hodnoty pre ostatné zaťažovacie stavy, rozpätia a normy x-sových súradníc voči bodu B sú 

uvedené v tabuľke 16. 

Tabuľka 16 - x-sové súradnice vrcholu krivky voči bodu  B pre ostatné zaťažovacie stavy, 

rozpätia a normy 

Zaťažovací stav  - 5⁰C 
 - 5⁰C 

Námraza 
 - 5⁰C 
Vietor 

 - 5⁰C 
Námraza+Vietor 

Rozpätie 

ČSN EN 50341-1 100,38 104,74 104,56 105,57 
248 

ČSN 33 3300 100,38 104,04 103,05 104,42 

ČSN EN 50341-1 147,40 144,37 144,50 143,79 
262 

ČSN 33 3300 147,40 144,85 145,54 144,59 

ČSN EN 50341-1 107,65 111,33 111,18 112,04 
255,2 

ČSN 33 3300 107,65 110,74 109,91 111,06 

 

x-sová súradnica voči bodu A : 

                            

Hodnoty pre ostatné zaťažovacie stavy, rozpätia a normy x-sových súradníc voči bodu A sú 

uvedené v tabuľke 17. 
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Tabuľka 17 - x-sové súradnice vrcholu krivky voči bodu A pre ostatné zaťažovacie stavy, rozpätia 

a normy 

Zaťažovací stav  - 5⁰C 
 - 5⁰C 

Námraza 
 - 5⁰C 
Vietor 

 - 5⁰C 
Námraza+Vietor 

Rozpätie 

ČSN EN 50341-1 147,62 143,26 143,44 142,43 
248 

ČSN 33 3300 147,62 143,96 144,95 143,58 

ČSN EN 50341-1 114,60 117,63 117,50 118,21 
262 

ČSN 33 3300 114,60 117,15 116,46 117,41 

ČSN EN 50341-1 147,55 143,87 144,02 143,16 
255,2 

ČSN 33 3300 147,55 144,46 145,29 144,14 

5.1.3 Výpočet maximálneho priehybu nezaťaženého vodiča 

           
  
 
                   

      

       
             

Pre vodič medzi stožiarmi 2-3 je maximálny priehyb           a pre stožiare 3-4 to je 

         . 

5.1.4 Výpočet výšky ťažiska vodiča nad zemou 

  
       

 
 
 

 
    

            

 
 
 

 
                 

Výšky závesných bodov       si určíme podľa tabuľky 15.  

Pre vodič medzi stožiarmi 2-3 je výška vodiča nad zemou             a pre stožiare 3-4 

to je           

Z týchto hodnôt si musíme vypočítať priemernú hodnotu výšky vodiča nad zemou aby sme 

mohli počítať jednotlivé zaťaženia.  

      
      
   

 
                 

        
 
                                 

             

         

5.1.5 Výpočet stredného rozpätia celého počítaného úseku 

      
  
    

    
 

        
  

                

             
           

5.1.6 Zaťaženie námrazou podľa normy ČSN EN 50341-1 

Vedenie patrí do námrazovej oblasti N1 a lano má priemer 21,84 mm 

Referenčné zaťaženie námrazou : 

Jeho hodnotu si určíme z tabuľky 8.  
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Charakteristické zaťaženie námrazou :  

                                

Hodnotu súčiniteľu výšky pre zaťaženie námrazou sme určili pre výšku 14,69 m zo vzťahu: 

     
     
  

 
    

  
     

  
 
    

       

Návrhové zaťaženie námrazou :  

Počítame s hodnotou koeficientu pravdepodobnosti      

                             

Preťaženie vodiča námrazou :  

 

  
     
  

 
            

     
       

Tiaž jedného metra nezaťaženého vodiča si vypočítame z menovitej hmotnosti lana 

                             

5.1.7 Zaťaženie vedenia námrazou podľa normy ČSN 33 3300 

Vedenie patrí podľa tejto normy do ľahkej námrazovej oblasti a teda hmotnosť námrazku na 

jeden meter vodiča si vypočítame ako :  

                                                     

Túto hodnotu si musíme prepočítať na hodnotu v N/m, tak ju vynásobíme gravitačným 

zrýchlením g = 9,81 m/s
-2 

                           

Tiaž neomrznutého vodiča vypočítame ako : 

                                 

Z týchto hodnôt vypočítame hodnotu preťaženia námrazou : 

  
     
  

 
         

     
       

5.1.8 Zaťaženie vedenia vetrom podľa normy ČSN EN 50341-1 

Stredná rýchlosť vetru :  

                               

Nami počítané vedenie patrí do vetrovej oblasti II. Z tabuľky 2 si určíme hodnoty koeficientu 

nadmorskej výšky        a základnú referenčnú rýchlosť vetra               . 

Referenčná rýchlosť vetra :  
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Hodnoty súčiniteľu terénu         a trecej výšky         sme si určili z tabuľky 3 pre 

kategóriu terénu II.  

Rýchlosť vetra v ľubovoľnej výške nad zemou :  

         
     
  

             
     

    
                    

Počítali sme s výškou vodiča nad zemou, ktorú sme vypočítali v bode 5.1.4 

Dynamický tlak vetra :  

   
 

 
     

  
 

 
                            

Za hodnotu hustoty vzduchu   sme dosadili hodnotu 1,225, ktorá je určená podľa normy 

ČSN EN 50341-3/z2. 

Jednotkové zaťaženie vodiča vetrom : 

                     
                                      

            

Za hodnotu dynamického tlaku    si dosadíme hodnotu vypočítanú v predchádzajúcom 

kroku, poryvový súčiniteľ    si vypočítame podľa rovnice:  

      
    

   
     
  

 
 

 

    
    

   
     
    

 
 

 

       

Hodnotu dynamického súčiniteľu    určíme podľa tabuľky 6 pre kategóriu terénu II 

a rozpätie L = 255,3 m ako : 

                                            

Hodnotu súčiniteľu aerodynamického odporu vodiča    určíme podľa tabuľky 6. Jeho 

hodnota pre priemer viac ako 16 mm je 1. Uhol nábehu vetra   uvažujeme 0 a teda kosínus 

      bude rovný 1.  

Preťaženie vodiča vetrom :  

  
   

     
 

  
 
               

     
       

5.1.9 Zaťaženie vodiča vetrom podľa normy ČSN 33 3300 

Statická zložka zaťaženia vetrom 

                                    

Normovaný tlak vetru 

                                     
  

Hodnota základného tlaku vetru   = 550 N/m
2
 je v norme ČSN 33 3300 udávaná pre celé 

územie ČSSR. Súčiniteľ výšky    sme si vypočítali podľa rovnice :  
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Kde hodnotu rýchlosti vetru sme si určili podľa tabuľky 8. Tvarový súčiniteľ    sme 

vypočítali podľa rovnice : 

                           

Kde súčiniteľ nerovnosti   bol stanovený podľa tabuľky 8. Tvarový súčiniteľ   je pre vodiče 

s priemerom väčším ako 16 mm rovný 1 a uhol medzi smerom vetru a osou vodiča uvažujeme 

ako 90⁰. 

Preťaženie vodiča vetrom 

   
       

  
 
              

     
       

5.1.10 Zaťaženie vedenia vetrom a námrazou podľa normy ČSN EN 50341-1 

Dynamický tlak vetra na omrznutý vodič : 

                                       

Koeficient kombinácie zaťaženia     má hodnotu 0,25. 

Jednotkové zaťaženie na omrznutý vodič :   

                         
                                        

           

Za hodnotu dynamického tlaku na omrznutý vodič      sme si dosadili hodnotu vypočítanú 

v predchádzajúcom kroku, poryvový a dynamický súčiniteľ boli vypočítané o pár krokov vyššie. 

Súčiniteľ aerodynamického odporu pre omrznutý vodič má hodnotu 1,1. Hodnotu ekvivalentného 

priemeru vodiča D sme si určili zo vzťahu :  

  

      
    

      
                

        

          
           

Za hustoty námrazy    sme dosadili hodnotu 500 kg/m
3
. Tak ako pri zaťažení vodiča vetrom 

sme uvažovali uhol nábehu vetra 0⁰ a teda        . 

Preťaženie vedenia námrazou a vetrom : 
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5.1.11 Zaťaženie vedenia vetrom a námrazou podľa normy ČSN 33 3300 

Pri výpočte kombinovaného zaťaženia vetrom a námrazou podľa tejto normy uvažujeme, že 

rýchlosť vetra, ktorý pôsobí na vodiče je polovičná ako pri zaťažení iba samotným vetrom.  

Statická zložka zaťaženia vetrom 

                                 

Hodnotu ekvivalentného priemeru vodiča D sme si určili zo vzťahu :  

  

      
    

      
                

     

          
           

Normovaný tlak vetru 

                                 
  

Hodnota základného tlaku vetru   = 550 N/m
2
 je v norme ČSN 33 3300 udávaná pre celé 

územie ČSSR. Súčiniteľ výšky    sme si vypočítali podľa rovnice :  

    
     

    
 
 

  
        

    
 
 

      

Kde hodnotu rýchlosti vetru sme zadali ako polovičnú rýchlosť vetru pre zaťaženie vetrom, 

ktorú sme si určili podľa tabuľky 8 . Tvarový súčiniteľ    sme vypočítali podľa rovnice : 

                           

Kde súčiniteľ nerovnosti   bol stanovený podľa tabuľky 8. Tvarový súčiniteľ   je pre vodiče 

s priemerom väčším ako 16 mm rovný 1 a uhol medzi smerom vetru a osou vodiča uvažujeme 

ako 90⁰. 

Preťaženie vedenia námrazou a vetrom : 

   
            

  
 
                      

     
       

5.1.12 Výpočet mechanického napätia vodičov v závesných bodoch  

5.1.12.1 Výpočet horizontálneho namáhania pre ostatné zaťažovacie stavy 

Hodnoty horizontálneho namáhania pre ostatné zaťaženia sa vypočítajú pomocou stavovej 

rovnice. Keďže pre všetky vodiče medzi stožiarmi musí byť horizontálne namáhanie rovnaké, 

počítame s hodnotou stredného rozpätia   = 255,3 m.  
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Člen M vypočítame ako :  

      
    

   
 
 

                        
         

  
 
 

                 

            

Člen N vypočítame ako :  

          
                                           

Člen A vypočítame ako:  

  
    

  
 
               

  
            

Člen B vypočítame ako:  

                                    

Stavová rovnica bola vyriešená pomocou programu Kubická rovnice 1.0.  

Hodnoty zaťažení, namáhaní a parametrov reťazoviek sú pre všetky zaťažovacie 

stavy, rozpätia  a stožiare uvedené v nasledujúcich tabuľkách.  

Tabuľka 18 - Vypočítané hodnoty pre normu ČSN 50341-1 

ČSN EN 50341-1 

Zaťažovací 
stav 

 - 5⁰C 
 - 5⁰C 

Námraza 
 - 5⁰C 
Vietor 

 - 5⁰C 
Námraza+Vietor 

σ [MPa ] 55 93,520 91,400 104,190 

c [m ] 1616,791 1319,162 1331,424 1261,966 

z[-] 1 2,084 2,018 2,427 

Id [N/m] 0 10,419 0 10,419 

qWC [N/m] 0 0 16,858 11,970 

 

Tabuľka 19 - Vypočítané hodnoty pre normu ČSN 33 3300 

ČSN 33 3300 

Zaťažovací 
stav 

 - 5⁰C 
 - 5⁰C 

Námraza 
 - 5⁰C 
Vietor 

 - 5⁰C 
Námraza+Vietor 

σ [MPa ] 55 85,680 75,810 89,845 

c [m ] 1616,791 1366,612 1434,058 1340,661 

z[-] 1 1,843 1,554 1,970 

g2 [N/m] 0 8,100 0 8,100 

qWC [ N/m] 0 0 11,440 6,702 
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5.1.12.2 Celkové namáhanie 

Pre závesný bod A: 

           
  
 
          

      

       
             

 

Pre závesný bod B:  

           
  
 
          

      

       
             

5.1.12.3 Vertikálna zložka mechanického napätia pre nesúmerne zavesený vodič 

Pre závesný bod A: 

            
  
 
          

      

       
            

Pre závesný bod B : 

            
  
 
          

      

       
            

Hodnoty pre ostané zaťažovacie stavy, rozpätia a normy sú uvedené v tabuľkách 20 a 21.  

 

Tabuľka 20  - Hodnoty celkového namáhania a vertikálnej zložky namáhania podľa normy ČSN 

EN 50341-1 

ČSN EN 50341-1 

Zaťažovací 
stav 

 - 5⁰C 
 - 5⁰C 

Námraza 
 - 5⁰C 
Vietor 

 - 5⁰C 
Námraza+Vietor 

Rozpätie 

σA [MPa ] 55,229 94,072 91,931 104,854 

248 
σB [MPa ] 55,106 93,815 91,682 104,555 

σVA [MPa ] 5,029 10,176 9,866 11,784 

σVB [MPa ] 3,417 7,433 7,185 8,727 

σA [MPa ] 55,138 93,892 91,756 104,647 

262 
σB [MPa ] 55,229 94,081 91,939 104,867 

σVA [MPa ] 3,902 8,350 8,077 9,774 

σVB [MPa ] 5,021 10,255 9,939 11,897 

σA [MPa ] 55,229 94,077 91,935 104,861 

255,2 
σB [MPa ] 55,122 93,853 91,719 104,601 

σVA [MPa ] 5,026 10,220 9,906 11,845 

σVB [MPa ] 3,665 7,902 7,641 9,262 
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Tabuľka 21 - Hodnoty celkového namáhania a vertikálnej zložky namáhania podľa normy ČSN 

33 3300 

ČSN 33 3300 

Zaťažovací 
stav 

 - 5⁰C 
 - 5⁰C 

Námraza 
 - 5⁰C 
Vietor 

 - 5⁰C 
Námraza+Vietor 

Rozpätie 

σA [MPa ] 55,229 86,156 76,198 90,361 

248 
σB [MPa ] 55,106 85,928 76,006 90,118 

σVA [MPa ] 5,029 9,042 7,675 9,640 

σVB [MPa ] 3,417 6,529 5,453 7,005 

σA [MPa ] 55,138 85,995 76,060 90,190 

262 
σB [MPa ] 55,229 86,162 76,201 90,368 

σVA [MPa ] 3,902 7,354 6,163 7,878 

σVB [MPa ] 5,021 9,099 7,707 9,709 

σA [MPa ] 55,229 86,159 76,199 90,365 

255,2 
σB [MPa ] 55,122 85,961 76,033 90,153 

σVA [MPa ] 5,026 9,074 7,694 9,678 

σVB [MPa ] 3,665 6,950 5,816 7,451 

 

Tabuľka 22 - Maximálne priehyby pre rôzne rozpätia 

Porovnanie maximálnych priehybou pri 
rôznych zaťaženiach, rozpätiach a normách 

Priehyb 

[ m ] 

Norma Číslo stožiarov 
Rozpätie 

 - 5⁰C  - 5⁰C 
Námraza 

 - 5⁰C 
Vietor 

 - 5⁰C 
Námraza+Vietor [ m ] 

ČSN EN 50341-1 
1-2 248 

3,12 4,16 4,11 4,42 

ČSN 33 3300 3,12 3,96 3,70 4,07 

ČSN EN 50341-1 
2-3 262 

6,72 7,91 7,85 8,20 

ČSN 33 3300 6,72 7,68 7,39 7,80 

ČSN EN 50341-1 
3-4 255,2 

3,58 4,70 4,64 4,98 

ČSN 33 3300 3,58 4,49 4,21 4,60 

 

Podľa oboch noriem musí byť minimálna výška vodiča nad terénom 6m. Vypočítané 

maximálne priehyby sú definované pre vodorovnú priamku, ktorá prechádza vyšším bodom. Pre 

prvé rozpätie je vyšší stožiar číslo 1 a má lano zavesené vo výške 16,75 m. Ak si od tejto hodnoty 

odpočítame hodnotu maximálneho priehybu, ktorý je pre normu ČSN EN 50341-1 4,42 m pri 

zaťažení námrazou a vetrom a pre normu ČSN 33 3300 4,07 m zistíme, že tieto hodnoty sú 

v norme. Ak budeme podobným postupom postupovať aj pri zvyšných dvoch rozpätiach dôjdeme 

k záveru, že aj oni norme vyhovujú. Je ale potrebné poznamenať, že pri väčšine vodičov 

nastávajú maximálne priehyby pri teplotách 40 ⁰C a vyšších. Teplota pri ktorej nastáva 

maximálny priehyb vodiča sa nazýva kritická teplota. Jej výpočet a ani výpočet pre zaťažovacie 

stavy pri vyšších teplotách nie sú predmetom tejto bakalárskej práce.  
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6 ZÁVER 
 

Vedenie elektrickej energie musí odolať mnohým vplyvom. Tieto vplyvy sú buď elektrické 

alebo mechanické. Táto práca sa venuje mechanickým vplyvom na vonkajšie vedenie elektrickej 

energie. Pri návrhu vedenia elektrickej energie z hľadiska mechanických vlastností musíme vo 

výpočte okrem samotnej tiaže vodiča (kábla) brať do úvahy aj zaťaženia, ktoré sú vytvorené 

klimatickými podmienkami. Uvažujeme zaťaženie vedenia vetrom, námrazou, teplotou 

a kombinované zaťaženie vedenia vetrom a námrazou. Úlohou mojej bakalárskej práce bolo 

porovnať normy, ktoré platili/ia v Českej republike a majú vplyv pri návrhu vedenia, hlavne pri 

dimenzovaní vedenia na preťaženie spôsobené námrazou a previesť výpočet mechaniky vedenia 

podľa noriem ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-1.  

V úvodnej kapitole je uvedený chronologický prehľad noriem, ktoré majú/li vplyv na 

výpočet mechaniky vedenia. V ďalšej kapitole bolo prevedené porovnanie preťažení námrazou 

vypočítaných pre konkrétne lano podľa jednotlivých noriem. Pri dimenzovaní vedenia z hľadiska 

námrazy nás zaujíma hlavne výsledne preťaženie vodiča námrazou, ktoré je závislé na rôznych 

vstupných premenných ako je napr. námrazová oblasť v ktorej sa vedenie nachádza, priemer 

vodiča a iné. Pre porovnanie jednotlivých noriem bol zvolený vodič typu 243-AL1/39-ST1A, 

ktorý sa nachádza v námrazovej oblasti N1 (ľahká) a boli vypočítané hodnoty preťaženia 

námrazou. V jednotlivých normách došlo k mnohým zmenám pri výpočte ako napríklad 

rozdelenie krajiny do viacerých námrazových oblastí, rozdielny výpočet zaťaženia vedenia a iné. 

Najväčšie hodnoty preťaženia boli zistené pre normu ČSN EN 50341-1 a najmenšie pre normu 

ČSN 33 3300.  

V kapitole číslo štyri boli spísané jednotlivé vzťahy potrebné na výpočet mechaniky súmerne 

ale aj nesúmerne zaveseného vodiča elektrickej energie.  

Ďalšia časť bola venovaná podrobnému porovnaniu noriem ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-

1. Bol prevedený mechanický výpočet konkrétneho úseku elektrického vedenia. Porovnaním 

výsledných hodnôt horizontálneho namáhania a maximálneho priehybu pre rôzne zaťažovacie 

stavy, bol vytvorený záveru, že vedenie navrhnuté podľa normy ČSN EN 50341-1 je 

nadimenzované na väčšie preťaženie danými zaťažovacími stavmi. Vypočítané hodnoty 

maximálneho priehybu taktiež vyhovujú hodnote, ktorá určuje vzdialenosť lana od zemského 

povrchu. Pri tomto je ale potrebné si uvedomiť, že maximálny priehyb lana bol počítaný pri 

teplote -5⁰C, čo nie je teplota pri ktorej väčšinou dochádza k maximálnemu natiahnutiu lana. 
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7 PRÍLOHA  

7.1 Príloha A  

 

Obr. 5 - Výšky závesných bodov (mm) stožiara č.1 - dvojitý kotviaci 
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7.2 Príloha B  

 

Obr. 6 - Výšky závesných bodov (mm) stožiara č.2 – jednoduchý  nosný 
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7.3 Príloha C 

 

Obr. 7 - Výšky závesných bodov (mm) stožiara č.3 – jednoduchý  nosný 
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7.4 Príloha D 

 

Obr. 8 - Výšky závesných bodov (mm) stožiara č.4 - dvojitý kotviaci 


