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ABSTRAKT 

Diplomová práca je zameraná na tvorbu projektovej dokumentácie používanej 

v elektroenergetike, konkrétne tvorbu schém v oblasti sekundárnej techniky. Zaoberá sa základmi 

značenia používaného prevádzkovateľmi distribučných sústav v Českej republike, stupňami 

dokumentácie potrebnými pri výstavbe alebo rekonštrukcii samotných elektrických zariadení. 

Cieľom diplomovej práce navrhnúť rozvádzač ochrán dvomi projekčnými riešeniami s využitím 

dvoch rôznych typov softvérov. Použité softvéry budú Autocad LT ako zástupca CAD systému 

a Ruplan EVU ako CAE softvér. Na základe skúseností získaných pri projektovaní a vopred 

určených hľadísk určiť softvér vhodnejší pre projektovanie. 
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ABSTRACT 

The master’s thesis is aimed at creation of project documentation used in power engineering, 

specifically the creation of schemes in the field of secondary technology. It deals with the basics 

of marking used by distribution system operators in the Czech Republic, the levels of 

documentation necessary for the construction or reconstruction of the electrical equipment itself. 

The aim of this master’s thesis is to design the switchboard with two design solutions using two 

different types of software. Used software will be Autocad LT as a representative of the CAD 

system and Ruplan EVU as CAE software. Based on the experience gained in designing and pre-

defined aspects, at the end of thesis determine software that is more suited to designing. 
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ÚVOD 
V súčasnej dobe patrí elektroenergetika medzi najdôležitejšie odvetvia v priemysle. Od 

kvality a nepretržitosti dodávky elektrickej energie sú závislé mnohé ďalšie odvetvia viac, ako 

kedykoľvek v minulosti, preto je potrebné udržiavať prenosovú a distribučnú sústavu v stave, 

v akom dokáže uspokojiť potreby jednotlivých odberateľov. Aby bolo možné udržať kvalitu 

dodávky aj do budúcnosti, je potrebné rekonštruovať prípadne rozširovať súčasnú elektrickú 

sústavu. 

Spomenuté rozširovanie alebo obnovovanie elektrizačnej sústavy sa musí držať určitých 

pravidiel a požiadaviek vlastníka jednotlivých sústav. Inak by mohli takéto zásahy do siete 

spôsobiť viac škody ako úžitku, pretože by mohli napríklad nastať problémy pri komunikácií 

zariadení v sieti medzi sebou, problémy pri diaľkovej obsluhe alebo by bez určitej unifikácie bolo 

veľmi zložité orientovať sa v rôznych rozvodniach. Preto jednotlivý vlastníci vydávajú technické 

podmienky a technické normy spoločnosti ,TNS , pre značenie dokumentácie a označovanie 

zariadení, ktoré musia projektanti rešpektovať. Tieto podmienky okrem iného vychádzajú 

z noriem ČSN a podnikových noriem energetiky PNE. Hoci tieto pravidlá vychádzajú 

z rovnakého základu, každá spoločnosť ich má upravené podľa svojich požiadaviek.  

Pri rozširovaní alebo rekonštrukcii sietí je taktiež dôležitá projektová dokumentácia. Tá 

existuje vo viacerých fázach a pozostáva z rôznych častí. Dokumentácie sa v minulosti tvorili 

ručne alebo pomocou písacích strojov no v súčasnosti sa vytvárajú prevažne pomocou 

špecializovaného softvéru na počítači. Ako aj v ostatných oblastiach, rovnako aj pri výbere 

softvéru na vytvorenie dokumentácie môže zohrať úlohu viac faktorov. Pre začínajúceho 

projektanta je preto veľmi dôležité zorientovať sa vo všetkých pravidlách a normách, aby bol 

schopný navrhovať nové zariadenia a objekty.  

Rovnako dôležitý je aj výber softvéru, v ktorom bude projektant vytvárať schémy, pretože 

rôzne druhy softvéru mu dokážu ponúknuť rozdielne funkcie. Tak isto môžu pristupovať 

k projektovaniu úplne rôznym spôsobom. Otázka je, či existuje program, ktorý by bol vhodnejší 

pre všetkých projektantov a stojí za to ho používať aj napriek možným zaužívaným zvykom. 
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1 CIELE PRÁCE 
Táto diplomová práca bude rozdelené na tri celky a v prvom bude obsahovať základné 

zoznámenie so spôsobom značenia vo výkresovej dokumentácii, na ktoré budú nadväzovať 

požiadavky na projektovanie rozvádzačov ochrán a riadiacich systémov v energetike. Tieto ciele 

a požiadavky budú slúžiť na oboznámenie sa s problematikou projektovania rozvádzačov pre 

sekundárnu techniku. Požiadavky budú konkrétne zamerané na rozvádzače ochrán vývodu 

rozvodne 110 kV. Okrem vyššie spomenutých bodov sa v prvej časti bude nachádzať základný 

prehľad noriem ČSN a PNE, ktoré sú pri takomto návrhu využívané. Pôjde teda o teoretický úvod, 

ktorý bude slúžiť na zvládnutie zvyšných cieľov práce. 

V druhej, praktickej, časti bude navrhnutý rozvádzač ochrán na základe požiadaviek 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy pôsobiaceho v Českej republike. Ten bude navrhnutý 

s využitím dvoch rôznych softvérových riešení za použitia dvoch projekčných spôsobov. Jeden zo 

softvérov bude Autocad LT. Jedná sa o univerzálny kresliaci nástroj, ktorý sa používa aj 

v elektrotechnike. V prípade druhého softvéru sa bude jednať o Ruplan EVU, čo je program určený 

primárne na kreslenie elektrotechnických schém. Návrhu bude predchádzať popis zapojenia 

a prvkov použitých v oboch schémach. Dve rôzne projektové dokumentácie budú vytvorené pre 

dosiahnutie hlavného cieľa diplomovej práce a to porovnanie dvoch softvérov používaných 

v praxi. 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je teda porovnať dva typy softvérov. Každý z týchto 

softvérov pristupuje k tvorbe dokumentácie rozdielnym spôsobom. Jeden, konkrétne Ruplan EVU,  

poskytuje pri kreslení schém rôzne funkcie na zefektívnenie projekcie. Na druhú stranu pomerne 

výrazne trpí na svoje používateľské prostredie, ktoré je dosť zložité a množstvo jeho funkcií sa 

musí používať v nelogickom slede krokov. Druhým porovnávaným softvérom je Autocad LT. 

Tento softvér sám o sebe tiež nepatrí k najnovším softvérom, no jeho prostredie sa pomerne vyvíja 

aj napriek tomu že je veľmi jednoduché. V Autocade LT je schémy doslova kreslia, pretože ide 

o program, ktorý je v rovnakej konfigurácií používaný naprieč odvetviami. Tento fakt môže pri 

návrhu schém zohrať tiež dôležitú úlohu, no v tomto prípade nedostatok funkcií nahrádza tento 

softvér jednoduchosťou použitia.  

Softvéry sa teda budú porovnávať na základe daných pravidiel podľa skúseností a poznatkov, 

ktoré, budú nadobudnuté pri zaučení a práci s oboma softvérmi. Ku zisteniu požiadaviek 

projektantov v elektroenergetike bude kvôli lepšiemu vyhodnoteniu vytvorený dotazník, ktorého 

cieľ bude zistiť dôležitosť jednotlivých funkcií alebo vlastností. Primárne bude hodnotenie 

vykonané  pohľadu začínajúceho projektanta, čo korešponduje so schopnosťami mňa ako autora 

v čase začiatku písania tejto práce a výsledkom práce by malo byť určenie softvéru vhodnejšieho 

na vypracovanie elektrických schém rozvádzačov VVN. 

  



  Značenie vo výkresovej dokumentácii 

 

12 

2 ZNAČENIE VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII 
Na vytvorenie výkresovej dokumentácie k hocijakému objektu, je potrebné poznať základné 

požiadavky na tvorbu projektovej dokumentácie technických a technologických zariadení 

elektrických staníc. Jej členenie a rozsah sa pri distribútoroch pôsobiacich v Českej republike môže 

značne líšiť. V tejto práci sa jedná o dvoch najväčších distribútorov elektrickej energie a to 

spoločnosť ČEZ a e-on. V nasledujúcej kapitole je popísaný základný princíp spôsobu značenia 

podľa odporučenia noriem PNE18 4310 a PNE 18 4311. 

2.1 Stupne a rozsah dokumentácie 

Dokumentácia k stavbe alebo rekonštrukcii zariadenia sa delí do viacerých stupňov, 

v závislosti od príslušnej projektovej a realizačnej fázy projektu. Súpis stupňov dokumentácie a ich 

rozsah určuje vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentácií stavieb v znení neskorších predpisov. Na 

základe tejto vyhlášky sa pri projektovaní sekundárnej technológie s využitím CAD/CAE systémov 

vytvárajú dva stupne dokumentácie a to: 

• dokumentácia pre prevedenie stavby DPS, 

• dokumentácia skutočného prevedenia stavby DSPS. 

Dokumentácia skutočného prevedenia stavby má rovnaké členenie ako nižšie popísaná 

dokumentácia pre prevedenie stavby, na základe ktorej je aj vypracovaná. Od DPS sa líši 

zaznamenanými a opravenými zmenami, ktoré boli vykonané počas samotnej výstavby.  

2.1.1 Dokumentácia prevedenia stavby 

V nadväzujúcej diplomovej práci sa bude vypracovávať stupeň dokumentácie pre prevedenie 

stavby (DPS), ktorý vychádza z projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby alebo pre vydanie 

stavebného povolenia. Pretože sa práca venuje návrhu elektrickej schémy rozvádzača, výkresy 

spomenuté nižšie nebudú v práci navrhnuté, no kvôli popisu stupňa dokumentácie sa v práci 

nachádza zoznam. Pri stavbách ktoré nevyžadujú stavebné povolenie vychádza z územného 

rozhodnutia stavebného úradu alebo z iniciatívy stavebníka. DPS musí byť spracovaná do takej 

úrovne, aby bolo možné prostredníctvom nej zaistiť realizáciu stavby. Obsahuje technické 

charakteristiky, popisy a podmienky realizácie stavebných prác a delí sa na: 

A. Sprievodná správa: obsahuje základné identifikačné údaje o stavbe a stavebníkovi 

a spracovateľovi projektovej dokumentácie ako napríklad názov a miesto stavby, meno 

alebo názov stavebníka, projektanta. Ďalej sa tu nachádzajú informácie o členení 

stavby na objekty a technologické zariadenia a ostatné vstupné podklady.  

B. Súhrnná technická správa: obsahuje napríklad požiadavky na spracovanie 

dodávateľskej dokumentácie, dokumentácie plánu BOZP, prípadné podmienky 

realizácie prác, pokiaľ by boli uskutočňované v ochranných pásmach, zvláštne 

požiadavky a podmienky na stavenisku a požiadavky na ochranu životného prostredia 

pri výstavbe. 

C. Situačné výkresy: môžu byť Situačné výkresy širších vzťahov, koordinačné situačné 

alebo napríklad vytyčovacie výkresy. Koordinačné situačné výkresy sa kreslia 

v mierkach 1:200 až 1:5000 podľa obsahu a obsahujú napríklad už existujúce stavby, 

vyznačenie navrhovaných nových a odstraňovaných stavieb a iné. 
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D. Dokumentácia objektov a technických a technologických zariadení: spracováva sa po 

objektoch a súboroch technických a technologických zariadení. Rozsah dokumentácie 

je prispôsobený charakteru a technickej zložitosti danej stavby. Člení sa na technickú 

správu, výkresovú časť  a zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie. 

Podrobnejší popis obsahu dokumentácie je stanovený vo vyhláške 405/2017 Sb. DPS je 

využívaná pri výbere zhotoviteľov stavby, realizácií stavby, kontrolných prehliadkach stavby a ako 

bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, slúži ako východzia dokumentácia pre DSPS. Do DPS 

sa behom realizácie stavby, počas vykonávania skúšok  prípadne počas skúšobnej prevádzky 

zaznamenávajú zistené zmeny. Tieto zmeny zaznačuje zhotoviteľ do dvoch výtlačkov, pričom 

jeden výtlačok slúži na vypracovanie DSPS a druhý je určený prevádzkovateľovi do doby kým 

obdrží vypracovanú DSPS. [1] 

2.1.2 Označenie predmetu 

Dokumentácie k jednotlivým častiam elektrickej rozvodne, tzv. predmetom sa môžu stať 

veľmi zložitými, pretože môžu pozostávať z rôznych základných predmetov. Ku každému môže 

byť navyše priradená zvláštna dokumentácia. Z toho dôvodu sa používa referenčné označovanie 

predmetu. Toto označenie umožňuje jednoznačnú identifikáciu predmetu v systéme a vytvára 

referenciu na konkrétny predmet. Označenie predmetu sa vykonáva na základe nasledujúcich 

hľadísk: 

• označenie z hľadiska funkcie: vypovedá o tom, čo má, alebo by mal predmet 

vykonávať. Označuje určitý funkčný celok. Pred označenie sa používa znamienko „=“ 

• označenie z hľadiska umiestnenia: zahrňuje buď skutočné alebo uvažované 

umiestnenie daného predmetu. Pred označenie sa používa znamienko „ + “ 

• označenie z hľadiska produktu: označuje druh elektrotechnického predmetu. Pred 

označenie sa používa znamienko „- “ 

Samotný popis predmetu je vykonaný pomocou kódu pozostávajúceho z písmen, čísel alebo 

ich kombináciou. V prípade kombinácie označení sa číslo musí nachádzať vždy za písmenami 

a slúži na rozlišovanie predmetov s rovnakým kódom z písmen. Tieto kódy určuje norma 

ČSN EN 81346-2 a PNE 18 4311. 

2.1.2.1 Referenčné označenie funkčného celku 

Pri určovaní z hľadiska funkcie budeme vychádzať zo všeobecného tvaru označenia, 

začínajúceho znamienkom „=“ : 

= XXXYY 

• Prvá pozícia X značí typ funkčného celku. Pre elektrické stanice sa používa veľké 

písmeno A.  

• Druhá pozícia X značí napäťovú úroveň. Tu sa používajú písmená od B 

(Umax  ≥ 420 kV) až po N (Umax  < 1 kV).spoločné zariadenia elektrickej stanice sa 

používa písmeno X, 

• Tretia pozícia X značí bližšie rozlíšenie rozvodného zariadenia, napríklad prvé 

zariadenie v elektrickej stanici. Sú to písmená A,B atď.. 



  Značenie vo výkresovej dokumentácii 

 

14 

• A nakoniec dvojčíslie YY značí poradové číslo poľa stanice. Musí sa nachádzať vždy 

za číselným kódom a nikdy nesmie pozostávať z jednej číslice. V prípade zariadení, 

ktoré sú používané pre celú rozvodňu bude číselná kombinácia 00. 

Takže napríklad ak chceme označiť prvé pole v rozvodni 110 kV, použijeme nasledujúce 

označenie: 

=AEA01 

2.1.2.2 Referenčné označenie umiestnenia 

Pri druhom hľadisku označenia a to z hľadiska umiestnenia sa opäť používa podobný systém. 

Označenie, ako bolo spomenuté vyššie, bude v tomto prípade „+“. Referencia z hľadiska 

umiestnenia môžeme vytvoriť pre transformátory, tlmivky, rozvádzače, prípadne rozvodné skrine 

alebo ostatné silové zariadenia. Tu sa označovanie líši podľa jednotlivých kategórií.  

Pri označení transformátorov, tlmiviek, uzlových odporov, odpojovačov alebo obmedzovačov 

prepätia nie je daná tak presná štruktúra ako pri označení funkčného celku. Kód zariadenia sa môže 

skladať z dvoch členov (písmeno a číslo) alebo z kombinácií viacerých písmen a číslic. Napríklad 

uvažujme dva transformátory v rozvodni, oba s napätím na primárnej strane 110 kV. Druhý by sme 

teda označili: 

+T102 

Pre uzlový odpor pre tento transformátor číslo 2  použijeme: 

+R2 

Všeobecný tvar označenia pre rozvádzače je podobný označeniu funkčného celku s výnimkou 

znamienka pred kódom: 

+ XXXYY 

• Prvá pozícia kódu X je väčšinou opäť A ( okrem prípadov zariadení súvisiacich zo 

záložným napájaním, kde sa používa kód zložený z dvoch písmen).  

• Druhá pozícia kódu X určuje zameranie rozvádzača, teda ak slúži ako rozvádzač 

hlavnej spotreby, používa sa písmeno N, pri ochranách a automatikách je použité R 

a pre riadiace zariadenie sa použije X.  

• Posledné 3. písmeno v kódoch X označuje opäť konkrétnejšiu funkciu zariadenia.  

• Číselné označenie YY môže priraďovať buď k nadradenému celku, od ktorého je aj 

prevzaté, označovať poradové číslo rozvádzača, prípadne k transformátoru alebo 

tlmivke. V prípade priradeniu k nadradenému celku je situácia podobná a kód sa 

nemôže skladať z jednej číslice. Ale v prípade priradeniu k transformátoru alebo 

tlmivke sa číselný kód skladá z ich poradového čísla.  

Viac možností označenia je zhrnutých v príslušných, vyššie spomenutých normách. Ako 

príklad si zoberme, že chceme v poli =AEA01 označiť rozvádzač ochrán pričom uvažujeme že je 

v poli jediný. Jeho označenie teda bude: 

+AWE01 
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Pri prístrojoch ako odpojovače, výkonové vypínače, prístrojové transformátory prúdu 

a napätia a mnohé iné používané v rozvodniach je všeobecný tvar označenia zložený z dvoch 

písmen a číslic nasledovne: 

+ XX 

• Prvé písmeno kódu X značí druh prístroja. Teda vypínacie a odpojovacie prvky 

začínajú písmenom Q, prístrojové transformátory zase s T. 

• Druhé písmeno kódu X zase detailnejšie popisuje zariadenie. PTP bude mať na druhej 

pozícií A, PTN zase V. 

 Väčšinou je označenie z dvoch členov, no aj tu existujú výnimky ako napríklad podperka má 

označenie iba +P, tiež odpojovače používané na pozdĺžne delenie prípojníc majú za písmenami aj 

označenie samotnej prípojnice ktorú rozdeľujú a ak ju rozdeľujú na viac úsekov, tak obsahujú aj 

číslo samotného úseku. [2] [3] 

2.1.2.3  Referenčné označenie prvkov 

V rozvodni sa nachádzajú aj ďalšie prvky  ako ochrany, ističe, relé svorkovnice a množstvo 

ďalších. Ako bolo spomenuté v kapitole 2.1.2, označenie z hľadiska produktu začína 

znamienkom  „ - „. Jednotlivé označenia sú vytvárané pomocou noriem, no nemajú tak konkrétnu 

formu ako v predchádzajúcich kapitolách. Začínajú určením prístroja, napríklad relé začína 

písmenom K, čo sú podľa normy zariadenia na spracovanie (príjem, úprava a poskytovanie) 

signálov alebo informácií. Napríklad pri pomocných relé s označením funkcie nasleduje za prvým 

označením číslo signálu funkcie, na ktorú je relé určené. Na konci kódu je činnosť ktorú signál 

vykonáva ako napríklad signalizácia, vypnutie, pri ladení tlmivky smer hore, dolu a iné. 

Pri ističoch sa označenie začína písmenami FA a nasleduje označenie závislé jednak od druhu 

napätia (jednosmerné/striedavé) ale aj od označenia obvodov. Napríklad podľa normy PNE 4310 

by bol istič pre istenie obvodu jednosmerného napätia ovládania odpojovačov a uzemňovačov 

značený ako: 

-FA1.12 

Norma však niektoré označenia, ako napríklad pre jednosmerné napájacie obvody určuje ako 

doporučené, čo znamená že si prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti môže určiť značenie 

vlastné. [4] 

Referenčné označenia sa používajú aj pre vedenia, káble, prípojnice alebo aj označenie 

napájacieho druhu obvodu. Tie sa od seba značne líšia. Napríklad pri silových kábloch sa 

v označení vyskytujú parametre ako napäťová hladina kábla, poradové číslo vedenia do ktorého 

kábel patrí, označenie fázy, označenie poradia paralelnej žily prípadne poradové číslo 

transformátoru, ku ktorému je kábel pripojený. 

 

Z jednotlivých referenčných označení predmetu je možné urobiť pomocou ich reťazenia súbor, 

ktorý umožňuje identifikáciu napríklad v konkrétnom poli. Tento reťazec nemusia zásadne tvoriť 

všetky časti označenia predmetu v prípade, ak je možná jednoznačná identifikácia daného 

predmetu. Označenie využívajúce všetky časti má nasledujúcu štruktúru: 

=funkčný celok +umiestnenie -prvok 
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Pri svorkovniciach sa používa ďalší oddeľovací znak „ : „ a to pre určenie čísla svorky, 

prípadne „/“ pre označenie poľa alebo fázy. Uvažujme teda, že chceme vytvoriť referenciu na istič 

pre istenie obvodu jednosmerného napätia ovládania odpojovačov a uzemňovačov, ktorý sa 

nachádza v rozvádzači ochrán s poradovým číslom 2, ktorý sa zase nachádza v prvom poli 

rozvodne 110 kV. Miesto zložitého vypisovania a formulovania vety jednoducho použijeme: 

=AEA01+AWE02-FA1.12 

[2] 
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3 SPÔSOBY PROJEKČNÉHO RIEŠENIA 
Spôsobov kreslenia a rovnako aj druhov schém existuje veľké množstvo. Poznáme napríklad 

schémy blokové, situačné, funkčné, náhradné , polohopisové výkresy a iné. Spôsob ich vytvorenia 

sa môže líšiť v závislosti na ich obsahu. Súčasťou prevádzkových súborov (PS) napríklad 

k rozvodni sú aj vyššie spomenuté dispozície umiestnenia rozvádzačov, rôzne prehľadové schémy 

zapojení alebo prepojení rozvádzačov medzi sebou. O ich obsahu rozhodujú z časti požiadavky 

distribútorov, no štýlom vypracovania sa od seba výrazne nelíšia. Pri dokumentácií jednotlivých 

rozvádzačov je už situácia odlišná a distribútori v Českej republike vyžadujú vyprojektovanie 

schém k rozvádzačom sekundárnej techniky s využitím zatiaľ nespomenutých schém a to 

obvodových schém a prehľadových a zapojovacích schém. Tieto schémy sú popísané a priradené 

k jednotlivým projekčným riešeniam nižšie. [5] 

3.1 Prvé projekčné riešenie 

V práci bude ako prvé projekčné riešenie nazývané také, v ktorom sa dokumentácia skladá zo 

súboru obvodových schém usporiadaných podľa určitých pravidiel.  

Účelom obvodových schém je vyobraziť detaily daného predmetu, teda v prípade tejto práce 

rozvádzača ochrán. Sú v ňom znázornené všetky základné komponenty potrebné pre správne 

fungovanie predmetu vrátane ich vzájomných väzieb. V tomto type schém nie je kladený dôraz na 

rešpektovanie rozmerov jednotlivých prvkov ani na celkovú mierku dokumentácie, dôraz je 

kladený hlavne na možnosť pochopenia správnej funkcie daného predmetu. Pri tvorbe obvodových 

schém musia byť použité grafické značky, označenia vstupov a vývodov, odkazy na umiestnenia, 

označenia signálov a ďalšie doplnkové informácie nutné pre pochopenie predmetu. Tieto značky 

musia byť v súlade s planými normami zaoberajúcimi sa touto problematikou spomenutými v 

kapitole 3.3. 

Pri vkladaní jednotlivých prvkov do schém je využité tak zvané rozložené vkladanie prvkov. 

Jeho výhoda je pri tvorení zložitých schém, kde môže nastať kríženie jednotlivých obvodov. Prvok 

skladajúci sa z viacerých značiek, napríklad istič s pomocnými kontaktmi, môže byť nakreslený na 

viacerých výkresoch, respektíve v rôznych sektoroch jedného výkresu.  

 
Obr. 1: Ukážka rozloženého znázornenia prvku, č.1 
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Toto je zobrazené na Obr. 1 a Obr. 2, kde na prvom obrázku sú nakreslené istiace kontakty 

priamo v silovom obvode temperovania na príslušnom výkrese a na druhom obrázku sú pomocné 

kontakty toho istého prístroja znázornené na výkrese obvodu poruchovej signalizácie. Na oboch 

obrázkoch je pod označením samotného prvku viditeľné taktiež referenčné označenie daného prvku 

kvôli jednoznačnej identifikácie vzájomnej väzby. [6] 

 

Obr. 2:Ukážka rozloženého znázornenia prvku, č.2 

Pri tomto štýle projekčného riešenia sú informácie popisujúce prvky rozdelené na viacerých 

výkresoch. Napríklad v schéme sa nachádza iba označenie kábla a použitej žily, zvyšok je na 

samostatnom výkrese, kde sú definované ďalšie parametre vodiča ako jeho typ, rozmery alebo 

použité a voľné žily. Podobné je to aj pri prístrojoch. V samotnej schéme sa nachádza iba 

schematická značka prvku s označením samotného prvku, nie jeho typu. Ten je zaznačený na 

osobitom výkrese použitých prvkov. Dokumentácia teda pozostáva z titulnej strany, zoznamu 

dokumentácie, samotných schém zložených z jednopólovej schémy, prehľadovej schémy 

a obvodových schém. 

Ak projektant vytvára dokumentáciu týmto štýlom projektovania, je veľmi pravdepodobné, že 

na jeho konci vznikne pomerne veľké množstvo výkresov. Podstatou je totiž kreslenie jednotlivých 

funkčných celkov obvodu na samostatné výkresy. V prípade jedného rozvádzača sa jedná o pár 

výkresov, no napríklad v transformovni VVN/VN sa nachádza takýchto rozvádzačov väčšie 

množstvo. A pretože má dokumentácia tvoriť jeden celok a zároveň byť aj prehľadná, musia byť 

určené pomerne komplexné pravidlá na značenie nielen prvkov ako napríklad ističe a svorkovnice 

ale aj pri značení jednotlivých výkresov. Spôsob značenia výkresov v dokumentácií tohto 

projekčného riešenia je znázornený v nasledujúcich kapitolách. 

3.1.1 Systém označovania a triedenia dokumentov 

Správne označovanie dokumentov je dôležité kvôli jednoduchšej orientácií v dokumentácií. 

Obsah dobre označených dokumentov je možné identifikovať už napríklad podľa názvu. V práci 

bude použitý systém triedenia dokumentácie sekundárnej techniky podľa ČSN EN 61355-1 edícia 

2, ktorá sa zaoberá práve označovaním dokumentov a je zobrazený na Obr. 3. 

Z obrázku vyplýva, že označenie sa skladá z viacerých častí a to zo samotného označenia 

predmetu v uvažovanom systéme, v našom prípade elektrickej stanice. Ďalej z triediaceho kódu 

druhu dokumentu (DCC), z poradového čísla dokumentu a z poradového čísla stránky. 



  Spôsoby projekčného riešenia 

 

19 

Kombináciou týchto kódových označení umožňuje napríklad stanoviť vzájomnú väzbu medzi 

dokumentom a predmetom ku ktorému je viazaný, identifikovať rôzne druhy dokumentov 

vzťahujúce sa k jednému predmetu prípadne odkazovať na iné stránky alebo iné dokumenty. Teda 

ak odkazujeme len na dokument použijeme označenie predmetu a DCC kód, prípadne poradové 

číslo dokumentu. Na označenie konkrétnej stránky použijeme aj jej poradové číslo ktoré je vždy 

vztiahnuté k predchádzajúcej dvojici identifikátorov. [7] 

 
Obr. 3: Princíp označovania dokumentu [7] 

 Pretože sa stavba člení na jednotlivé objekty a technické a technologické zariadenia, 

dokumentácia sa spracováva pre jednotlivé prevádzkové súbory (PS). 

3.1.1.1 Označenie predmetu 

Podrobný popis označenia predmetu sa nachádza v kapitole 2.1.2. 

3.1.1.2 DCC kód 

Pri triedení samotnej dokumentácie sa vychádza z technického odvetvia a triedy druhu 

dokumentácie. Na to sa používa triediaci kód dokumentu DCC. Ten je označený znakom ampersand 

„&“, ktorý je vyhradený pre toto označenie. DCC kód je tvorený reťazcom znakov, ktorý má 

nasledujúcu štruktúru: 

&A1A2A3 

• Na pozícií A1 sa nachádza označenie triedy technického odvetvia. Tento údaj je 

nepovinný a používa sa, keď sa dokumenty z rôznych oblastí vyskytujú spolu. Ide 

napríklad o označenie elektrotechnického odvetvia, strojárenského odvetvia, všeobecného 

manažmentu alebo stavebníctva. 

• Na druhej pozícií A2 sa nachádza, tentokrát už povinný údaj označenia hlavnej triedy 

druhu dokumentu. Ich zoznam sa nachádza v Tab. 1. 

• Tretia pozícia A3 označuje podtriedu druhu dokumentu. 
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Obr. 4: Štruktúra DCC kódu 

Tab. 1: Prehľad hlavných tried dokumentov [7] 

A2 Hlavné triedy  

A Dokumenty popisujúce dokumentáciu 

B Dokumenty k managementu 

C Zmluvné a netechnické dokumenty 

D Dokumenty všeobecných technických informácií 

E Dokumenty technických požiadaviek a dimenzovania 

F Dokumenty popisujúce funkciu 

L Dokumenty týkajúce sa umiestnenia 

M Dokumenty popisujúce zapojenie 

P Zoznamy dokumentov (výrobkov) 

Q Dokumenty o riadení kvality; dokumenty popisujúce bezpečnosť 

T Dokumenty popisujúce geometrické tvary 

W Prevádzkové záznamy 

 

Podtried na tretej pozícií existuje veľké množstvo. Tie sú uvedené v norme ČSN EN 61355-1. 

Pri priraďovaní dokumentov k triedam platí, že dokument musí byť spojený s danou hlavnou 

a podtriedou, ak sa jeho obsah úplne alebo čiastočne zhoduje s popismi triedy. V špecifických 

prípadoch nemusí nastať ani približná zhoda podtriedy, v takom prípade je možné použiť vlastné 

označenie, ktoré ale musí byť odsúhlasené s kompetentným zástupcom zákazníka, pre ktorého je 

projekt navrhovaný. V prípade tohoto projektu alebo naväzujúcej diplomovej práce by sa jednalo 

o zástupcu prevádzkovateľa distribučnej siete. Dôležité pre určenie DCC kódu je aj to, že sa určuje 

vždy podľa obsahu, nie podľa osoby ktorá ho vypracovala. To znamená že v práci sa riešia 

elektrotechnické výkresy, čiže kód bude začínať písmenom E. Používanie písmen I a O nie je 

dovolené. [7] 

3.1.1.3 Poradové číslo dokumentu 

Poradové číslo dokumentu je vždy číselné označenie skladajúce sa maximálne z troch číslic. 

Jeho použitie je pri rozlišovaní dokumentov, ktoré sa vzťahujú k rovnakému predmetu. Toto číslo 

nemá špecifický význam, takže jeho použitie je na zhotoviteľovi dokumentácia, no jeho využitie 

nie je doporučené spolu s využitím DCC kódu. 
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3.1.1.4 Poradové číslo stránky 

Toto označenie sa aj napriek svojmu názvu skladá z veľkých písmen a číslic. Kód by mal 

pozostávať maximálne zo 6 miest, pretože dlhší kód by nemusel byť dobre čitateľný. Od označenia 

dokumentu sa toto poradové číslo oddeľuje „/“. V prípade, že je umiestnené v osobitnej kolónke 

nemusí byť oddeľovací znak použitý. Význam poradového čísla stránky je teda popis obsahu 

stránky dokumentu. Ich forma je určená podľa ČSN EN 61355-1. [7] 

3.2 Druhé projekčné riešenie 

Pri projektovaní týmto spôsobom, sú výsledkom projekčnej činnosti pri návrhu rozvádzača 

dva výkresy. Prvý z nich obsahuje celkovú obvodovú schému jedného rozvádzača. Sú na ňom 

znázornené všetky využité prístroje, svorky, prepoje v rozvádzači ale aj káble ktoré z neho 

vychádzajú. Z tohto dôvodu má tento typ schémy nespornú výhodu pri získaní celkového prehľadu 

nad zapojením. To však iba za predpokladu, že projektant dokáže jednotlivé prístroje a prepoje na 

výkres rozmiestniť tak, aby bola schéma prehľadná. Pri zložitých schémach je však takéto 

rozmiestnenie náročné z dôvodu príliš veľkého množstva krížiacich sa čiar.  

Čo sa týka vkladania prvkov, môžeme tu nájsť rozložené aj nerozložené znázornenie. 

Dôležité prvky ako v prípade tejto práce ochrana sa nerozkladajú a tvoria základ výkresu. Pre 

zachovanie prehľadnosti je však občas nutné niektoré prvky rozložiť a zamedziť tak prílišnému 

križovaniu vodičov v schéme. Kvôli zjednodušeniu sa na výkresoch neobjavujú napríklad 

nepoužité, rezervné, prvky ako nezapojené kontakty prístrojov, prázdne svorky v svorkovnici a iné 

prvky, ktoré je možné vynechať bez vplyvu na pochopenie obsahu alebo funkcie výkresu. Pre 

zlepšenie prehľadnosti je možné zjednodušiť aj niektoré schémy a nekresliť všetky prepoje. Tie je 

možné podľa ich funkcie zlučovať do akýchsi spoločných trás a významne tak obmedziť počet 

nakreslených vodičov. 

Oproti predošlému projekčnému riešeniu, tu sa parametre jednotlivých prvkov nachádzajú 

priamo vo výkrese. V zapojovacej schéme sú zobrazené základné parametre každého prvku 

a montážna schéma obsahuje potrebný podrobný popis prístroja. V prípade káblov sa nachádzajú 

podrobné informácie o type a označení na oboch výkresoch a to vrátane popisu signálov alebo 

potenciálov, ktoré sú jednotlivými žilami vedené. Súčasťou výkresu sú aj pohľady na rozvádzač 

s vyobrazením rozmiestnenia prístrojov v skrini. 

 

Obr. 5: Znázornenie zakreslenia prístroja v zapojovacej schéme 
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Ako bolo spomenuté na začiatku kapitoly, v tomto projekčnom riešení vniká ďalší typ 

schémy a to zapojovacia schéma. Tá vo veľkej miere vychádza z prehľadovej schémy no na rozdiel 

od nej obsahuje všetky prístroje v danom objekte spoločne so všetkými kontaktmi prípadne 

svorkami. Svorky sa v jednotlivých prístrojoch prípadne svorkovniciach kreslia v poradí, v akom 

majú byť fyzicky umiestnené do rozvádzača. 

Ďalšou odlišnosťou je aj absencia prepojov. Kreslia sa iba odkazy na cieľ ktorý sa nachádza 

na druhej strane prepoja. Odkaz je zložený z označenia vývodu/svorky primárneho prístroja  

nasleduje oddeľovací znak, za ním je označenie sekundárneho prístroja, na ktorý odkaz smeruje. 

Tento odkaz je ukončený vývodom/svorkou na sekundárnom prístroji.  

Takáto schéma, ako už jej názov napovedá, je vhodná pre samotné zapojenie daného 

predmetu prístroj po prístroji, pretože obsahuje všetky potrebné informácie k zapojeniu obvodov. 

3.3 Normy ČSN a PNE 

Požiadavky jednotlivých distribútorov na projektovanie rozvádzačov a celkovo na projektovú 

dokumentáciu vychádzajú z veľkej časti z platných technických noriem. Tých existuje veľké 

množstvo, no v práci sa bude vychádzať z noriem ČSN a PNE. V kapitole aj v práci sú zmienené 

normy, prípadne ich edície platné v čase vytvárania tejto diplomovej práce. 

Normy ČSN spomínané v  práci sú väčšinou prebraté a preložené medzinárodné normy vydané 

organizáciami ako Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Európska štandardizačná 

organizácia (EN) a Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO). Tie sú podľa ich obsahu 

kvôli lepšej orientácii v nich rozdelené do rôznych tried definovanými organizáciou ISO. Každá 

trieda má pridelený identifikátor - ICS, podľa ktorého normy využiteľné pri tvorbe projektovej 

dokumentácii patria hlavne do nasledujúcich hlavných tried: 

• 01.xxx - Všeobecné pojmy, terminológia, normalizácia, dokumentácia 

• 13.xxx - Bezpečnosť, ochrana zdravia 

• 21.xxx - Mechanické systémy a ich súčasti pre všeobecné použitie 

• 29.xxx - Elektrotechnika 

• 35.xxx - Informačné technológie 

V nasledujúcich tabuľkách sa nachádza prehľad noriem podľa ich zamerania. Nejedná sa 

o všetky normy súvisiace s problematikou iba o och prehľad. [8] 

V Tab. 2 sa nachádza prehľad noriem zameraných na triedenie dokumentácie 

a v dokumentácii, ako napríklad stanovenie štruktúry tried predmetov, určenie polí v tabuľkách pre 

lepšie určenie hierarchie v dokumentácií a iné. 
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Tab. 2: Normy so zameraním na štruktúrovanie a triedenie [9] 

Označenie normy Český názov normy Popis normy 

ČSN EN 81346-1-4 Průmyslové systémy, 

instalace a zařízení a 

průmyslové produkty 

Jedná sa o základnú normu pokrývajúcu 

zásady štruktúrovania technických 

informácií a k tomu sa vzťahujúce 

identifikačné potreby. Uvedené zásady sú 

všeobecné a sú zamerané na použiteľnosť 

vo všetkých technických odvetviach. 

Tato norma stanovuje triedy predmetov a 

súvisiace písomné kódy pre tieto triedy, 

ktoré sú určené k použitiu v referenčných 

označeniach 

ČSN EN 61355 ed. 2 Třídění a označování 

dokumentů pro 

průmyslové celky, 

systémy a zařízení 

definuje, okrem iného, radu druhov 

dokumentov, ktoré sa používajú k 

zaisťovaniu informácií z rôznych uhlov 

pohľadu. Zahrnuje všetky technické oblasti 

a je otvorená pre ďalší vývoj dokumentácie 

a dokumentačných systémov 

ČSN EN 61360-1 ed 2 Normalizované typy 

datových prvků s 

klasifikačním 

schématem pro 

elektrické komponenty 

Část 1: Definice - 

Zásady a metody 

špecifikuje zásady, ktoré sa použijú pre 

definíciu typov technických dátových 

prvkov s asociovanými klasifikačnými 

schémami, ktoré sú nutné k popisu plne 

elektrických komponentov, vrátane 

elektronických a elektromechanických 

komponentov a materiálov používaných v 

elektrotechnických zariadeniach 

ČSN EN ISO 7200 Technická 

dokumentace – Údaje v 

popisových polích a 

záhlavích dokumentů 

špecifikuje dátové polia užívané v 

popisových poliach a záhlaviach 

technických dokumentov. Norma je určená 

pre tradičné dokumenty spracované ručne aj 

pre dokumenty vytvorené za pomoci 

počítačových programov 

ČSN EN 62023 ed.2 Strukturování technické 

informace a 

dokumentace 

popisuje prípravu hlavného dokumentu, 

ktorá pre popisovaný predmet berie v úvahu 

viac ako jeden aspekt. Vo všetkých 

prípadoch sa používa predmetový koncept a 

štruktúrovaný spôsob prípravy dokumentov 

Tab. 3 obsahuje prehľad noriem, ktoré upravujú samotné vytvorenie a vzhľad dokumentácie 

ako napríklad možné formáty výkresov, formáty pečiatok, formátovanie výkresov alebo v prípade 

elektronickej dokumentácie hladiny využité v dokumentoch. 
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Tab. 3: Normy so zameraním na zhotovenie dokumentu [9] 

Označenie normy Český názov normy Popis normy 

ČSN EN 61082-1 

ed.3 

Zhotovování dokumentů 

používaných v 

elektrotechnice 

nové vydanie normy poskytuje všeobecné 

pravidlá a smernice pre uvádzanie 

informácií v dokumentoch a špecifické 

pravidlá pre schémy, výkresy a tabuľky, 

používané v elektrotechnike 

ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace 

- Rozměry a úprava 

výkresových listů 

táto medzinárodná norma stanovuje 

rozmery a úpravu predtlače výkresových 

listov pre technické výkresy vo všetkých 

oblastiach priemyslu 

ČSN EN ISO 13567-

1 

Technická dokumentace 

– Uspořádání a 

pojmenování hladin v 

CAD – Část 1: Přehled a 

základní pravidla 

norma obsahuje definície niektorých 

pojmov z oblasti CAD, zaoberá sa vo 

všeobecnosti základnými princípmi 

platnými pre usporiadanie a pomenovanie 

hladín súborov CAD 

ČSN ISO 5127 Informace a 

dokumentace - Slovník 

táto medzinárodná norma má uľahčiť 

medzinárodnú komunikáciu v oblasti 

informácií a dokumentácie. Uvádza termíny 

a definície vybraných pojmov vzťahujúcich 

sa na túto oblasť a vymedzuje vzťahy medzi 

heslami 

 

Pri tvorbe technickej dokumentácie, špecificky pri tvorbe rôznych schém sa projektant 

nezaobíde bez použitia rôznych značiek. V elektrotechnike sú tieto značky definované napríklad 

normami spomenutými v Tab. 4. Tieto normy definujú či už tvar značiek, ale aj spôsoby kreslenia 

prepojov, spôsoby označenia značiek, prípadne spôsoby kreslenia a definovania konkrétnych 

predmetov ako sú napríklad svorkovnice. 
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Tab. 4: Normy so zameraním na označovanie a grafické značky [9] 

Označenie normy Český názov normy Popis normy 

ČSN ISO 14617 Grafické značky pro 

schémata - rôzne časti 

norma sa vo svojej finálnej podobe 

zaoberá vytvorením knižnice 

harmonizovaných grafických značiek pre 

schémy používaných v technických 

aplikáciách 

ČSN EN 80416-1 ed.2 Základní pravidla pro 

grafické značky pro 

použití na předmětech - 

Část 1: Tvorba 

grafických značek pro 

registraci 

poskytuje zásady a smernice pre tvorbu 

grafických značiek k registrácii a 

špecifikuje kľúčové zásady a pravidlá pre 

prípravu názvu, popisu a poznámok 

ČSN EN 80416-2 Základní pravidla 

grafických značek pro 

použití na předmětech – 

Část 2: Tvar a použití 

šipek 

určuje základné princípy a proporcie 

šípok, použitých pre označenie rôznych 

prvkov, síl, funkcií alebo rozmerov 

ČSN EN 80416-3 Základní pravidla pro 

grafické značky pro 

použití na předmětech – 

Část 3: Směrnice pro 

aplikaci grafických 

značek 

poskytuje smernice pre aplikáciu značiek 

k použitiu na predmetoch za účelom 

dodržania vizuálnej čitateľnosti a 

celkovej dôslednosti pri používaní týchto 

značiek. Stanovuje prípustný rozsah, v 

ktorom je možné originál značky v 

reprodukcii pre aktuálne použití na 

technologickom zariadení modifikovať 

ČSN 33 0165 ed. 2 Značení vodičů barvami 

a nebo číslicemi - 

Prováděcí ustanovení 

norma platí pre značenie holých a 

izolovaných vodičov farbami, upresňuje a 

doplňuje ustanovenia uvedená v ČSN EN 

60445 ed. 4, ČSN EN 60446 ed. 2. a ČSN 

IEC 757 

ČSN EN 61175 Označování signálů a 

spojů 

popisuje, ako sa vytvárajú jednoznačné 

označenia svoriek (identifikácia svoriek) 

vo vnútri systému. To sa uskutočňuje 

kombinovaním referenčného označenia 

daného predmetu s označením svorky na 

tomto predmete 

ČSN EN 61666 ed. 2 Označování 

svorek/přípojných míst 

uvnitř systémů 

táto norma zavádza všeobecné pravidlá 

pre označovanie prípojných miest 

predmetov vo vnútri systému, použiteľná 

vo všetkých technických oblastiach 

(napríklad strojárenstve, elektrotechnike, 

stavebníctve, technológiách výrobných 

procesov) 
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ČSN EN 60445 ed 5 Základní a bezpečnostní 

zásady pro rozhraní 

člověk-stroj, značení a 

identifikaci - Identifikace 

svorek předmětů, konců 

vodičů a vodičů 

platí pre identifikáciu a značenie svoriek 

elektrických zariadení, ako sú rezistory, 

poistky, relé, stýkače, transformátory, 

točivé stroje a kdekoľvek je to 

použiteľné, pre kombináciu takých 

zariadení 

ČSN EN ISO 81714-1 Tvorba grafických 

značek používaných v 

technické dokumentaci 

produktů - Část 1: 

Základní pravidla 

stanovuje základní pravidla pro tvorbu 

(navrhovaniu) grafických značiek na 

použitie v technickej dokumentácii 

produktu s rešpektovaním základných 

potrieb aplikácie 

ČSN EN 81714-2 ed.2 Tvorba grafických 

značek používaných v 

technické dokumentaci 

produktů - Část 2: 

Specifikace grafických 

značek ve tvaru vhodném 

pro počítače, včetně 

grafických značek pro 

referenční knihovnu, a 

požadavky na jejich 

vzájemnou výměnu 

 

špecifikuje požiadavky na grafické 

značky, ktoré majú byť obsiahnuté v 

knižnici referenčných značiek v tvare 

vhodnom pre počítač, a požiadavky na 

ich vzájomnú výmenu medzi 

prostriedkami zameranými na použitie 

počítačov. Knižnica referenčných značiek 

môže byť použitá ako základ pre tvorbu a 

vydávanie dokumentov a pre vzájomnú 

výmenu dokumentov a knižníc 

grafických značiek medzi prostriedkami 

zameranými na použitie počítačmi 

ČSN EN 81714-3 Tvorba grafických 

značek používaných v 

technické dokumentaci 

produktů - Třídění 

spojovacích 

uzlů/připojovacích bodů, 

sítí a jejich zakódování 

špecifikuje hlavne požiadavky, týkajúce 

sa triedenia spojovacích uzlov 

pridelených grafickým značkám, ktoré 

reprezentujú funkčné a predmetové 

pojmy. Používa identické princípy pre 

triedenie spojovacích uzlov produktov a 

tiež pre triedenie sietí a ich znázornenie 

značkami v počítačovo zameraných 

systémoch 

ČSN EN ISO 3098 Technická dokumentace 

- Písmo 

 

určuje jednoznačné základné pravidlá pre 

písma používané v technickej 

dokumentácii 

V poslednej tabuľke Tab. 5 zaoberajúcej sa normami sú spomenuté niektoré z ďalších typov 

pomocných noriem využitých napríklad pri definovaní základných pojmov alebo voľbe prístrojov 

do rozvádzača. Tiež sú v nej normy používané pri tvorbe samotných skríň rozvádzačov. 
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Tab. 5: Ostatné podporné normy [9] 

Označenie normy Český názov normy Popis normy 

ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení - 

Rozdělení a pojmy 

platí pre posudzovanie elektrických 

zariadení. Stanovuje základnú jednotnú 

sústavu pojmov, názvov a definícii 

týkajúcich sa elektrických zariadení a 

určuje rozdelenie týchto zariadení 

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace 

nízkého napětí - Část 

5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - 

Elektrická vedení 

norma sa zaoberá výberom elektrických 

vedení a uvádza spôsoby ich inštalácie vo 

vzťahu k druhom použitých káblov 

a v prílohách informuje o prúdovej 

zaťažiteľnosti jednotlivých vedení 

ČSN EN 61439-2 ed. 2 Rozváděče nízkého 

napětí - Část 2: 

Výkonové rozváděče 

norma platí pre rozvádzače, ktorých 

menovité napätie nepresahuje 

1000 V striedavého alebo 

1500 V jednosmerného napätie a sú 

používané v súvislosti s výrobou, 

prenosom a premenou elektrickej energie 

ČSN EN 60715 Rozměry spínacích a 

řídicích zařízení nn - 

Normalizované 

montážní lišty pro 

mechanické upevnění 

elektrických zařízení v 

rozváděčích nn 

obsahuje rozmerové a funkčné 

požiadavky pre montáž rôznych typov 

elektrických prístrojov na rovnaké typy 

nosných líšt v rozvádzačoch 

ČSN EN 82045-1 Správa dokumentů - 

Část 1: Zásady a 

metody 

 

definuje pojem dokumentu, 

pokrývajúceho nielen tradičné papierové 

dokumenty, ale tiež počítačové 

informácie, ktoré sú určované, 

štruktúrované, spracovávane, riadene 

a vymieňané ako jednotka 

ČSN EN 60529 Stupně ochrany 

krytem (krytí - IP kód) 

 

predmetom tejto normy sú definície 

stupňov ochrán krytom elektrických 

zariadení z hľadiska ochrany osôb pred 

dotykom nebezpečných častí vo vnútri 

krytu 

ČSN EN 60898 ed. 2 Elektrická 

příslušenství - Jističe 

pro nadproudové 

jištění domovních a 

podobných instalací - 

Část 2: Jističe pro 

střídavý a 

stejnosměrný proud 

v tejto norme sú uvedené doplňujúce 

požiadavky pre jednopólové a dvojpólové 

ističe ktoré, okrem vyššie uvedených 

charakteristík, sú vhodné pre činnosť s 

jednosmerným prúdom, a ktorých 

menovité jednosmerné napätie 

nepresahuje 220 V pre jednopólové ističe 

a 440 V pro dvojpólové ističe 
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Súbor noriem, ktorý sa taktiež oplatí  v súvislosti s touto prácou spomenúť je ČSN EN 61850 

- Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích a Komunikační sítě a systémy pro 

automatizaci v energetických společnostech vychádzajúci z noriem IEC. Ten určuje pravidlá pre 

komunikáciu medzi zariadeniami v rozvodniach a stanovuje požiadavky, ktoré sú na rozvodne 

kladené z hľadiska komunikácie. Táto norma stanovuje jednotnú, štandardizovanú a na 

dodávateľovi nezávislú metódu pri tvorbe komunikačnej siete a integrácií jednotlivých zariadení 

rozvodne. V súčinnosti s riadiacim systémom umožňuje vhodné prenášanie dát s aktivitou 

sledovaných predmetov. V rámci systému tento protokol umožňuje tak zvaný on-line a off-line 

režim, kde pri on-line režime je doba obnovy dát v rámci sekúnd, ale pri off-line režime dokáže 

systém zbierať stavové informácie v oveľa kratšom čase. Tie to nazbierané informácie sú následne 

poslané na vyhodnotenie, čo umožňuje veľmi dobrú analýzu stavov. [10] 

Okrem vyššie spomenutých noriem ČSN, sú v Českej republike zaužívané aj doplňujúce 

Podnikové normy energetiky (PNE) vytvorené Českým združením regulovaných 

elektroenergetických spoločností ČSRES. Toto združenie je tvorené spoločnosťami 

prevádzkujúcimi prenosové a distribučné siete v Českej republike. Z toho dôvodu sú normy PNE 

zamerané špeciálne na český trh a dopĺňajú prípadne z veľkej časti vychádzajú z noriem ČSN. 

V tabuľke Tab. 6 sa nachádzajú normy súvisiace s návrhom rozvádzača ochrán v transformovni 

VVN prípadne s vytvorením výkresovej dokumentácie k nemu. 

Tab. 6: České podnikové normy energetiky  

Označenie normy Názov/popis noriem 

PNE 18 4310 ed. 4 Standardizované informační soubory dispečerských řídicích systémů  

PNE 18 4311 ed. 2 Zásady jednotného grafického, písmenného a barevného kódování 

elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy 

PNE 33 000 1-9 súbor podnikových noriem týkajúcich sa stanovenia podmienok, 

príkladov výpočtov a navrhovania prvkov v elektroenergetike 

PNE 33 3201 Elektrické stanice - navrhování a stavba elektrických stanic nad 1 kV 

AC pro DS a PS 

PNE 38 4065 ed. 4 Provoz, navrhování a zkoušení ochran a automatik  

 

3.4 CAD/CAE programy 

Pri tvorbe dokumentácie technických a technologických zariadení sa v súčasnosti takmer 

výhradne používajú počítačové programy. Elektronické spracovanie sa využíva kvôli požiadavkám 

od zadávateľa na elektronickú formu výsledného projektu ale aj pre zefektívnenie vytvárania 

projektu a následnú opravu chýb. Ako bolo spomenuté vyššie, v práci sa budú využívať dva 

programy a to AutoCAD a Ruplan. Prostredníctvom oboch programov je možné vypracovať 

konkrétny stupeň dokumentácie v požadovanom členení a rozsahu. Zároveň je vypracovanie aspoň 

jedným z programov akceptované  prevádzkovateľmi distribučnej sústavy v Českej republike. 

V nadväzujúcej diplomovej práci bude navrhnutý rozvádzač pomocou CAD a CAE softvéru. 

Rozdielom medzi CAD a CAE softvérom je, že prvá možnosť slúži na navrhovanie a kreslenie a 

navrhovanie ľubovoľných predmetov pomocou počítača. Výsledok je parametrický model 

s určitou históriou jeho vytvorenia. To má výhodu pri prípadných zmenách alebo dolaďovaní. 
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Prípadné výpočty, alebo napríklad vytváranie zoznamov musia byť vykonané iným spôsobom. 

CAE pracuje na inom princípe, aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že je výsledok oboch 

programov rovnaký. Štruktúra samotného produktu pri tvorbe v CAE je navzájom previazaná. To 

má výhodu v možnosti väčšej interakcie jednotlivých prvkov v návrhu a vďaka tomu je možné 

priamo vykonávať v tomto programe výpočty alebo napríklad generovať zoznamy. [11] 

Ako CAD softvér bude použitý program AutoCAD LT. Tento program je veľmi známy 

a používaný vo viacerých technických oblastiach a vo verzii LT plne dostačuje na kreslenie 

technickej dokumentácie. Z dôvodu pomerne bežného používania tohto CAD softvéru v praxi a pri 

vyučovaní, bude väčšia pozornosť venovaná opisu druhého typu programu a to CAE softvéru 

Ruplan EVU. 

3.4.1 Ruplan EVU 

Ruplan EVU je špeciálny nadstavbový modul do databázového CAE programu Ruplan, čo je 

databázový CAE systém zameraný na elektrotechnické schémy. Skratka EVU (Energie-

Versorgungs-Unternehmen) sa dá preložiť ako spoločnosti pre dodávku energie, čo je aj odvetvie, 

pre ktoré je tento modul primárne určený. Jeho zameranie na špeciálne odvetvie nesie so sebou 

určité výhody ako napríklad: 

• prispôsobenie výstupu pre elektrotechnické odvetvie 

• zlepšené možnosti hľadania chýb 

• automatické generovanie potrebnej dokumentácie 

• generované prvky sú spoločné pre všetkých užívateľov 

Práca s programom spočíva v používaní knižníc s prvkami. Tieto knižnice vytvára buď 

samotný vývojár programu alebo užívateľ má možnosť si vytvoriť vlastné prvky. Do budúcnosti 

sa však plánuje obmedziť vytváranie prvkov užívateľom na minimum, z dôvodu zjednotenia štýlu 

prvkov. Výhoda tohto riešenia je, že jeden typ zariadenia bude vo všetkých dokumentáciách 

značený a použitý rovnako. [12] 

3.5 Požiadavky distribútorov na výkresovú dokumentáciu 

Pretože elektrizačná sústava tvorí jeden veľký previazaný celok, prevádzkovatelia elektrických 

sústav pôsobiaci v Českej republike používajú podobné pravidlá pri prevádzkovaní a značení 

svojich zariadení. Pre prácu boli vybraté požiadavky dvoch najväčších distribútorov ČEZ a e-on, 

preto sa táto kapitola zameriava na týchto dvoch distribútorov. Obaja distribútori majú svoje 

požiadavky vypracované na základe noriem spomenutých v 3.3, no výsledný tvar dokumentov 

a značenia v nej si upravujú dodatočnými pravidlami popísanými nižšie. 

 Prvý z popisovaných distribútorov, teda spoločnosť e-on vyžaduje pri tvorbe dokumentácie 

sekundárnej techniky využitie projekčného spôsobu číslo 1 opísanom v kapitole 3.1. Ten je možno 

vytvoriť pomocou CAD alebo CAE riešenia. Pre potreby tejto práce bolo vybraté CAE riešenie 

konkrétne program Ruplan EVU popísaný v kapitole 3.4.1. V súvislosti so samotnou štruktúrou 

dokumentácie aj faktom, že môže vytvorená v databázovom programe požaduje tento distribútor 

k svojej dokumentácií rôzne doplnkové výkresy. Tými sú napríklad výkresy použitých prvkov, 

zostavy zapojenia svorkovníc, zoznamy zapojenia káblov alebo tak zvané káblové listiny.  
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 Druhý popisovaný distribútor bude spoločnosť ČEZ. Jeho požiadavkám na projektovú 

dokumentáciu vyhovuje projekčné riešenie číslo dva opísané v kapitole 3.2. Na tvorbu je zase 

požiadavka využitia CAD programu. Preto bude dokumentácia za využitia projekčného riešenia 

nakreslené v programe Autocad LT. 

 Aj napriek tomu, že obaja distribútori vychádzajú z rovnakých noriem, na ktorých tvorbe 

sa z časti samy podieľali, v značení použitom v dokumentácií sa napriek tomu nachádzajú mierne 

odlišnosti popísané nižšie. Z dôvodu, že predmetov, ktoré sa môžu v dokumentácii objaviť a mať 

teda aj vlastné označenie je veľké množstvo, v porovnaní značenia sú spomenuté iba tie prístroje, 

s ktorými sa bude v práci pracovať. 

Tab. 7: Porovnanie značenia skríň rozvádzačov 

Rozvádzač Značenie e-on Značenie ČEZ 

ochrany 110 kV ARE AWE 

prepojovacia skriňa PTK AVW ASP 

riadiaci systém rozvodne AXY AXE 

rozdielová ochrana prípojníc ARR AWE 

 

V Tab. 7 sú znázornené rozdiely v značení niektorých typov rozvádzačov pre rozvodňu 

110 kV. Z tabuľky je možné vyčítať napríklad to, že jeden distribútor značí riadiaci systém 

nezávisle na prevádzkovom napätí umiestnenia a teda je považovaný za spoločné zariadenie pre 

celú rozvodňu, zatiaľ čo druhý do názvu tohto rozvádzača implementuje prevádzkové napätie. 

V značení rozvádzačov rozdielových ochrán prípojníc je taktiež rozdiel, pretože distribútor číslo 2 

túto skriňu špeciálne nedefinuje a v projekčnom riešení bude teda tento rozvádzač zaradený medzi 

rozvádzače ochrán. 

Čo sa týka značenia jednotlivých potenciálov, tie opäť vychádzajú z normy PNE 18 4310, no 

pretože norma iba doporučuje použitie značenia, nachádzajú sa v ňom mierne odlišnosti. Napríklad 

napájacie obvody ochrán majú za číselným značením doplnkové písmeno F. Potenciály 

jednosmerných obvodov znázornené v tabuľke Tab. 8 vyhovujú podmienkam oboch distribútorov. 

Tab. 8: Značenia jednosmerných potenciálov 

Funkcia obvodu značenie potenciálu 

ovládacie napätie vypínača ±1.01 

napájacie napätie ochrany ±1.01F 

ovládacie napätie odpojovačov a uzemňovačov ±1.12 

napájacie napätie signalizácie RS  ±1.13 

ovládacie napätie vypínača obvod 1 ±1.11 

ovládacie napätie vypínača obvod 2 ±1.21 

napájanie ochrany obvod 1 ±1.11F 

napájanie ochrany obvod 2 ±1.21F 

ovládacie napätie odpojovača ±1.12 

napájacie napätie pohonu vypínača ±1.31 

 Pri značení svorkovníc sa v požiadavkách oboch distribútorov vyskytuje väčšie množstvo 

odlišností. Prvý distribútor používa podrobnejšie značenie jednotlivých svorkovníc. Používa totiž 
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viac rozdelení podľa typov obvodov. Napríklad svorkovnice napájania používa tento distribútor 

pre každý potenciál zvlášť, zatiaľ čo druhý distribútor ich má definované podstatne jednoduchšie 

a to ako svorkovnice napájacích obvodov všeobecne. V tabuľke Tab. 9 sú znázornené značenia 

svorkovníc použitých pri návrhu rozvádzača v ďalšej kapitole. V prípade, že niektorý distribútor 

nevyužíva daný typ svorkovnice, ale zhodné označenie priraďuje inému typu, je v tabuľke 

spomenutá aj takáto svorkovnica.  

 Obaja distribútori majú podobné požiadavky na výber typu svoriek pre jednotlivé 

svorkovnice. Napríklad pre prúdové a napäťové svorky majú, prípadne u druhého distribútora 

môžu byť použité svorky pozdĺžne rozpojiteľné typu URTK/S. Pri prvom distribútorovi je odlišná 

požiadavka na svorky v napájacích obvodoch, konkrétne sa jedná o svorku UT6 kde v prípade 

stredného vodiča je použitá modrá farba a vodiče PE majú byť zapájané do zelenožltej svorky. 

Ostatné svorkovnice a u druhého distribútora aj tie napájacie môžu byť typu UT4 v rôznych 

konfiguráciách. 

Tab. 9: Porovnanie značenia svorkovníc podľa ich použitia 

Svorkovnice Značenie e-on Značenie ČEZ 

prúdové obvody -XA -XA 

vyhrievanie a osvetlenie -XE -XE 

obvody signalizácie -XH -XH 

napájanie pohonov -XM -XN 

obvody vypínača -XN1.11/1.21/1.01 -XM 

napájanie pomocných obvodov  -XN -XN 

obvody merania -XQ -XP 

obvody odpojovača -XN1.12 -XQ 

obvody ochrán -XR -XR 

obvody synchronizácie -XS -XP 

napäťové obvody -XV -XV 

ovládacie obvody -XW - 

obvody riadiaceho systému -XY -XR 

Značenie prístrojov použitých v rozvádzači je znázornené v  Tab. 10. Ako z nej vyplýva, 

základ značenia majú obaja distribútori podobný, rozdiely môžu nastať pri konkrétnom označení 

prístroja napríklad z dôvodu odlišného značenia konkrétnej funkcie. Jediný rozdiel v značení je 

v poli rozvodne 110 kV v značení odpojovačov a uzemňovačov. 
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Tab. 10: Porovnanie značenia prístrojov 

Typ prístroja Značenie e-on Značenie ČEZ 

ochrana -F -F 

výkonový vypínač -QM -QM 

prípojnicový odpojovač -QV -QV1 

vývodový odpojovač -QA -QV6 

uzemňovač -QE -QE6 

prístrojový transformátor kombinovaný -TW -TW 

snímač teploty -BT -BT 

osvetlenie -ES -ES 

zásuvka -EZ -EZ 

istič -FA -FA 

relé -K -K 

otočný spínač -S -S 

Samotné požiadavky na značenie opísané vyššie budú samozrejme dodržané aj pri vypracovaní 

schém. Niektoré požiadavky distribútora číslo 2 však v dokumentácií nebudú dodržané z dôvodu 

snahy o rovnaké počiatočné zadanie prístrojov pre oba typy projekčných riešení. To znamená, že 

napríklad distribútor číslo 2 nemá vo zvyku ovládať odpojovače a uzemňovače prostredníctvom 

kontaktov na relé, ale priamo s využitím výstupov na ochrane. Tiež sa podľa zvyklostí tohto 

distribútora zvyknú dávať istiace prvky nachádzajúce sa v napäťovom obvode prístrojového 

transformátora do skrine ochrán a nie do prepojovacej skrinky umiestnenej sa medzi samotným 

prístrojom a daným rozvádzačom. Čo sa týka skratovania nepoužitých vinutí prístrojového 

transformátora prúdu, tie tento distribútor skratuje tak isto až na svorkovnici priamo v rozvádzači 

ochrán a nie v prepojovacej skrinke. Rozdielna je taktiež obvyklá voľba samotnej ochrany. 

Distribútor číslo dva používa v rozvádzači dve separátne jednotky, zatiaľ čo v tejto diplomovej 

práci bude použitá jedna ochrana s viacerými funkciami. Pre potreby porovnania diplomovej práce 

ale bolo zvolené riešenie vyššie spomenutého jednotného zadania, kvôli možnosti presnejšieho 

porovnania jednotlivých činností pri kreslení projektovej dokumentácie. 

3.5.1 Káble a kabeláž 

Značenie káblov je ďalší parameter, pri ktorom sa požiadavky spomínaných distribútorov od 

seba líšia. V oboch prípadoch sa ich názvy delia podľa toho či sa jedná o silový kábel, vtedy jeho 

označenie začína písmenami -WL alebo sa vodičom prenáša nejaký druh signálu, vtedy sa kábel 

značí -WS. Optické káble majú zase označenie -WO. V prípade prvého distribútora označenie 

kábla pokračuje označením miesta, kde je kábel ukončený avšak s vynechaním prvého písmena 

označenia, nasleduje dvojčíslie poľa umiestnenia cieľového rozvádzača a názov je ukončený jeho 

poradovým číslom. V prípade kábla číslo 3 smerujúceho do skrine odpojovača +QA 

nachádzajúceho sa v poli číslo 1, ktorý slúži na prenášanie stavovej signalizácie bude tento kábel 

označený: 

-WSQA0103 
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Druhý distribútor zase značí káble podľa rozvádzača, z ktorého daný kábel vychádza. Takže 

za označením funkcie bude označenie východzieho rozvádzača rovnako bez prvého písmena 

nasledované číslom poľa, v ktorom sa daný rozvádzač nachádza. Značenie je ukončené poradovým 

číslom kábla v rozvádzači, pričom toto číslovanie zahŕňa všetky káble daného druhu. Takže 

v prípade podobnom ako pri prvom rozvádzači vychádza kábel z rozvádzača ochrán +AWE01 

a pretože je v tomto rozvádzači väčšie množstvo signálnych káblov, jeho poradové číslo bude 13. 

Výsledné označenie teda bude: 

-WSWE0113 

V rozvádzači sa nachádza tiež rôzna kabeláž na vnútorné prepoje. Tu vyžadujú obaja 

distribútori aby boli použité vodiče s prierezom minimálne 2,5 mm2 pre prúdové meracie obvody 

a minimálne 1 mm2 pre ostatné obvody. Prvý distribútor navyše vyžaduje 1,5 mm2 vodiče pre 

napäťové a napájacie obvody. Rovnaké prierezy vodičov majú byť použité aj na prepoje medzi 

rozvádzačmi, prípadne pripojenie rôznych funkcii z polí rozvodne, pokiaľ tento rozmer nie je 

v rozpore s normou ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Všetky káble musia byť opatrené nezmazateľným 

označením. 

3.5.2 Požiadavky na skriňu rozvádzača a uzemnenie 

Skrine rozvádzačov ochrán majú u prvého distribútora doporučené rozmery 800 x 600 x 2000 

mm, 700 x 600 x 2000 mm, 600 x 600 x 2000 mm (š x h x v): plus 100 prah, natretá farbou s odtieňom 

RAL 7035 alebo 7032. Skriňa má obsahovať výklopný 19´´ rám. V rozvádzači sa svorkovnice 

umiestňujú zvisle do spodnej časti skrine. Do výbavy rozvádzača má patriť osvetlenie a zásuvka na 

230 V, tiež kapsa na dokumenty. 

Druhý distribútor určuje zase doporučené rozmery skrine s minimálnymi rozmermi 

700 x 600 2000 mm vo farbe s odtieňom RAL 7035. Typ skrine má byť prednostne s otvárateľným 

predným rámom a prednou zadnou stenou, dvere by mali byť presklené. Skriňa má obsahovať 

osvetlenie a striedavú 1f zásuvku umiestnenú na výklopnom ráme spoločne s ochranami, 

ovládacími a signalizačnými prvkami. Zvyšné prvky sú umiestnené na vnútorných stenách skrine. 

Svorkovnice majú byť umiestnené vodorovne, v prípade potreby môže byť umiestnená zvislo 

s natočením. 

V rozvádzači musia byť taktiež  

Uzemnenie skríň má byť podľa štandardov prvého distribútora vykonané zelenožltým 

vodičom s minimálnym prierezom 6 mm2 a dvere rozvádzača musia byť z hľadiska dodržania 

EMC prizemnené na hornej aj spodnej časti a všetky zemniace svorky musia byť v zariadení 

spojené do jedného bodu. Uzemnenie prístrojov sa vykonáva podľa pokynov výrobcu. V prípade 

druhého distribútora je požiadavkou navyše prizemnenie ochrany pásom Cu 22 x  2,5 mm a rám 

dverí, ktorý bude taktiež pripojený na spoločný zemniaci bod. 

Z dôvodu, že sú ostatné prístroje dané zadávateľom projektu, nie sú v práci spomenuté 

požiadavky na ich voľbu, napríklad výkonové vypínače alebo prístrojové transformátory. 
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4 NÁVRH ROZVÁDZAČA OCHRÁN 
Nasledujúca kapitola je zameraná na samotný návrh rozvádzača ochrán pre vývod linky 

110 kV v novej rozvodni typu „H“ vlastnenou distribútorom pôsobiacim v Českej republike. 

Zadané prístroje používané pri návrhoch rozvádzača v tejto práci sú teda na základe požiadaviek 

tohto distribútora a sú popísané v tejto kapitole. Samotné schémy zapojenia rozvádzača však boli 

vytvorené v dvoch rôznych verziách.  

Prvá z nich je vytvorená na základe vopred definovaných prvkov podľa požiadaviek 

spoločnosti e-on. Jedná sa o značenie, spôsob projektovania ako aj použitý databázový softvér 

Ruplan EVU. Pre potreby tejto diplomovej práce bola za pomoci Autocadu LT vytvorená aj druhá 

dokumentácia, ktorej forma a značenie sú zhodné s požiadavkami spoločnosti ČEZ. Pretože cieľom 

tejto diplomovej práce je práve porovnanie dvoch softvérov, obe vypracované dokumentácie 

využívajú prístroje určené zákazníkom a od seba sa teda líšia požiadavkami na výkresovú 

dokumentáciu. 

4.1 Chránený objekt 

 Zariadenie navrhované v práci je rozvádzač ochrán, ktorého funkciou bude chránenie linky 

110 kV. Nachádzať sa bude v objekte transformovne 110/22 kV Tábor-Náchod. Rozvodňa 110 kV 

typu „H“ bude pozostávať z dvoch prívodných polí, jedného poľa pozdĺžnej spojky a dvoch polí 

vývodu na transformátory. V objekte sa taktiež uvažuje priestorová rezerva na ďalšie prívodné 

pole.  

 

Obr. 6: Jednopólová schéma poľa rozvodne VVN - vývod VVN1387 
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Chránený prívod VVN1387 Chotoviny, ktorého jednopólová schéma je znázornená na Obr. 

6 bude vchádzať práve do jedného zo spomenutých polí s číslom 1. Prístroje ako vypínače, 

odpojovače a prístrojové transformátory nie sú predmetom tejto diplomovej práce a sú určené 

projektom zameraným na túto časť rozvodne. 

 Výkonový vypínač, na ktorý bude ochrana pôsobiť bude od výrobcu Siemens typ 3AP1FE 

plnený plynom SF6. Tento vypínač je určený na menovité napätie 123 kV pri menovitom prúde 

3150 A a jeho menovitý skratový vypínací prúd je 40 kA. Pre návrh rozvádzača je dôležité, že tento 

vypínač obsahuje dve vypínacie cievky, jednu zapínaciu a jeho ovládacie napätie a napätie 

napájania pohonu strádača je 110 kV.  

 Na strane od vedenia sa bude nachádzať odpojovač s uzemňovačom typu 3SHTU1-1220 

od výrobcu SERW. V smere od vedenia za vypínačom, teda na strane od transformátora bude 

umiestnený odpojovač taktiež od výrobcu SERW typu 3SHTU1-1220. Oba odpojovače majú 

striedavé ovládacie napätie 230 V, ich pohony sú napájané 3f napätím 230/400 V a napätie 

temperovacieho obvodu je 230 V. Menovitý príkon pohonu odpojovača je 550 W a menovitý 

príkon výhrevného telesa je 50 W. 

 Okrem spomínaného vypínača a odpojovačov sa v poli nachádza taktiež kombinovaný 

prístrojový transformátor od výrobcu Končar typu VAU-123. Jeho podrobnejšie parametre sú 

uvedené v Tab. 11. Vývody z tohto kombinovaného transformátora budú do rozvádzača ochrán 

vedené cez prepojovaciu svorkovnicovú skrinku, v ktorej budú nepoužité prúdové vinutia zároveň 

skratované. 

Tab. 11: Parametre kombinovaného prístrojového transformátora 

najvyššie napätie 123 A 
menovité napätie 110 A 

menovitý krátkodobý prúd Ithn 20 kA 

a) parametre prúdovej časti transformátora   
menovitý primárny prúd 4x400 A 

menovitý sekundárny prúd 4x1 A 

parametre sekundárneho vinutia trieda presnosti/výkon  

1. vinutie TP 0,2FS5 / 15 - / VA 

2. vinutie TP 0,2FS5 / 15 - / VA 

3. vinutie 5P20 / 30 - / VA 

4. vinutie 5P20 / 30 - / VA 

odpor sekundárneho vinutia 2,93 Ω 

preťažiteľnosť 120 % 

b) parametre napäťovej časti transformátora   
menovité primárne napätie 110 / √3 kV 

menovité sekundárne napätie 3x0,1 / √3 kV 

parametre sekundárneho vinutia trieda presnosti/výkon  

1. vinutie 0,2 / 10 - / VA 

2. vinutie 0,5 / 30 - / VA 

3. vinutie 0,5 / 30 - / VA 
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 Z dôvodu, že výber a samotné nastavenie ochrany je na investorovi, informácie spomenuté 

v tejto kapitole sú dostačujúce pre návrh zapojenia ochrany. 

4.2 Rozvádzač ochrán 

Zariadenia v predchádzajúcej kapitole sa nachádzajú priamo v časti rozvodne 110 kV, no 

navrhovaný rozvádzač ochrán bude umiestnený v budove spoločných prevádzok v miestnosti 

rozvádzačov ochrán.  

Odtiaľ bude v rámci zokruhovania riadiaceho systému rozvodne znázornenom na Obr. 7 

prepojený pomocou optického kábla s rozdielovou ochranou transformátora č. 1 uloženou 

v príslušnom rozvádzači. Prepojenie bude pokračovať do vedľajšej miestnosti riadiaceho systému, 

kde sa v rozvádzači prepojí so zvyškom riadiaceho systému. Medzi miestnosťami bude podľa 

požiadavky zákazníka vedený štvoržilový kábel ktorého nevyužité dve žily budú slúžiť ako 

rezerva. Navrhovaný rozvádzač je v schéme vyznačený hrubou čiarou. 

 

Obr. 7: Schéma prepojenia rozvádzača v rámci riadiaceho systému 

Okrem optických prepojení bude rozvádzač napojený na napájanie jednosmerných 

a striedavých rozvodov vlastnej spotreby. Jednosmerné napätie bude mať hodnoty 110 V a 

zjednodušená prehľadová schéma zapojenia rozvádzačov je znázornená na Obr. 8. Toto napätie 

bude využité na napájanie pohonov vypínača, napájanie ochrany a ako ovládacie napätie pre 

jednotlivé prístroje umiestnené v rozvodni 110 kV. Z dôvodu zaistenia zálohy napájania bude 

obvod napájaný z dvoch strán a v prípade výskytu poruchy budú rozvádzače stále napájané druhou 

cestou. Samotné napätie bude zálohované  
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Striedavá vlastná spotreba bude riešená podobne ako jednosmerná. To znamená že 

z rozvádzača vlastnej spotreby bude napájaná do kruhu z dvoch strán kvôli zaisteniu napájania 

rozvádzačov. Z jednej strany bude napätie privedené z rozvádzača rozdielovej ochrany prípojníc 

a pokračovať bude do rozvádzača ochrán transformátora s číslom 1. Cez skriňu budú viesť dva 

rôzne napájacie okruhy, pričom jeden bude určený na napájanie temperovania a osvetlenia 

v rozvádzači a druhý bude slúžiť na napájanie pohonov odpojovačov v poli rozvodne 110 kV. Čo 

sa týka napätia a siete, tak sa bude jednať o sieť typu TN-S so striedavým združeným napätím 

400 V.  

 

Obr. 8: Prehľadová schéma jednosmernej vlastnej spotreby 110 V 
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4.3 Vybavenie rozvádzača 

Nižšie popísané prístroje, vodiče a svorkovnice budú podľa zadania zákazníka použité pri 

projekcii rozvádzača za pomoci oboch softvérových riešení. Najhlavnejším prístrojom použitým 

v tomto konkrétnom rozvádzači je ochrana linky. 

4.3.1 Ochrana 

Na chránenie linky bola zadávateľom určená ochrana od výrobcu Siemens typu SIPROTEC 5 

7SL87. Jedná sa o distančnú ochranu ktorá zároveň plní funkciu porovnávacej ochrany. Konkrétny 

typ, ktorý bol použitý v zapojeniach je zložený celkovo zo štyroch modulov na štyroch pozíciách, 

pričom dva z nich sú externé slúžiace na rozšírenie počtu vstupov a výstupov ochrany. Presnú 

konfiguráciu zariadenia je možné vyhľadať u výrobcu aj pod produktovým kódom P1C123417. 

Ochrana obsahuje 39 binárnych vstupov a 33 výstupov. Z celkového počtu výstupov je 6 tak 

zvaných „rýchlych“, ktorými sú vedené povely na vypnutie vypínačov. Ďalšie potrebné vstupy sú 

tiež tie na privedenie signálu z prístrojových transformátorov. Tých sa ich tu nachádza 8, pričom 4 

sú prúdové a 4 napäťové. 

Základ ochrany tvoria dva pevne spojené moduly. Na pozícii POZ.1 sa nachádza modul 

vstupov a výstupov IO202, na pozícii POZ.2 sa nachádza napájací modul PS201. Schéma vstupov 

a výstupov je znázornená na Obr. 9. Prvý z nich, IO202, sa vyznačuje hlavne prítomnosťou vstupov 

z prístrojových transformátorov. Do štyroch prúdových je privedený signál cez prepojovaciu skriňu 

zo sekundárneho vinutia prístrojového transformátora, ktoré má potrebné parametre pre použitie 

na chránenie. Konkrétne sa jedná o 3. vinutie „c“ s triedou presnosti 5P20. Privedené sú všetky tri 

fázy a stredný vodič.  

Na 3 napäťové vstupy ochrany sú privedené signály fáz L1, 2, 3 z druhého jadra „b“ 

napäťových vinutí prístrojového transformátora s parametrami uvedenými v Tab. 11. Do zvyšného 

štvrtého vstupu je kvôli synchronizácií napätia privedený meraný signál fázy L1 z vedľajšej linky 

ústiacej do rozvodne 110 kV. Modul IO202 sa vyznačuje taktiež prítomnosťou šiestich tzv. 

rýchlych kontaktov s označením v schéme písmenom „F“. Ich doba vybavenia je maximálne 5 ms. 

Na tieto výstupy sú pripojené vypínacie cievky výkonových vypínačov z rozvodne 110. Každá fáza 

má dve vlastné vypínacie cievky Zvyšné porty na modely sú klasické binárne vstupy.  

Na pozícii POZ.2 sa nachádza modul označený PS201 a jeho hlavnou funkciou je napájanie 

ochrany. Napájacie napätie jednosmerných 110 V je kvôli zaisteniu stability do ochrany privedené 

z dvoch rôznych svorkovníc.  Jeho funkciou je tiež komunikácia s externými zariadeniami ako 

napríklad riadiaci systém rozvodne. V tomto konkrétnom prípade je komunikácia riešená cez 

doplnkové karty nachádzajúce sa na pozíciách „E“ a „F“. V prípade pozície „E“ sa jedná o modul 

ETH-BB-2FO, čo je vlastne optický ethernet modul slúžiaci na pripojenie ochrany do riadiaceho 

systému rozvodne. V druhom porte sa nachádza karta USART-AF-1LDFO. táto je použitá pre 

funkčnosť porovnávacej ochrany a teda na komunikáciu s ochranou na veľké vzdialenosti. Do 

zvyšných vstupov sú privedené poruchové signály z výkonového vypínača a výstupné kontakty 

slúžia sa signalizáciu poruchy ochrany. 
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Obr. 9: Vstupy a výstupy ochrany na pozícii POZ.1 a POZ.2 [13] 

Značenie jednotlivých signálov súvisiacich s ochranou je vykonané podľa podnikovej normy 

PNE 18 4310 ed. 4. Tá obsahuje prehľad jednotlivých poruchových a výstražných hlásení, rovnako 

aj povinnosť jednotlivé signály prenášať do riadiaceho centra daného objektu. Okrem týchto 

hlásení norma udáva aj zásady pre tvorbu značenia signálov podľa určenia objektu.  

 



  Návrh rozvádzača ochrán 

 

40 

 

Obr. 10: Vstupy a výstupy ochrany na pozícii POZ.3 a POZ.4 [13] 

Zvyšné dve pozície sú obsadené modulmi, ktoré obsahujú dodatočné vstupy a výstupy. Ich 

schéma je znázornená na Obr. 10. Čo sa týka obsadenia POZ.3 jedná sa o modul IO207 s 15 

vstupmi a 8 výstupmi. Výstupné relé sú tak zvaného štandardného typu s indexom „S“, ktoré sa od 

rýchlych líšia parametrom OOT (Output Operating Time) ktorý je pri týchto kontaktoch maximálne 

10 ms. Z toho dôvodu sú nimi riadené prístroje prípadne funkcie, pri ktorých nie je kladený dôraz 

na rýchlosť ich vykonania. Jedná sa o povely na zapnutie výkonových vypínačov a kompletné 

ovládanie odpojovačov umiestnených na strane poľa bližšie k transformátoru. Do vstupov sú 

privedené prevažne poruchové hlásenia ako napríklad straty napätí a stráženie vypínacích ciest 

cievok výkonových vypínačov. [14] 

Posledný modul v konfigurácií ochrany je typu IO205. Na rozdiel od vyššie popísaného 

obsahuje viac výstupných ako vstupných kontaktov. Výstupy ovládajú zapnutie a vypnutie 

odpojovača a uzemňovača umiestneného na vstupe linky do rozvodne a do vstupov sú pripojené 

signalizačné hlášky o stave jednotlivých prístrojov v rozvodni 110 kV slúžiace potrebné pre 

riadiaci systém rozvodne. 

Z dôvodu overenia, že bude ochrana správne fungovať v súčinnosti s danou konfiguráciou 

prístrojov, bolo vypočítané skutočné nadprúdové číslo PTP. Dĺžka kábla bude 20 m a záťaž na 

sekundárnom vinutí je S=0,1 VA. Overenie je uvedené v rovniciach 4.1-4. V rovnici 5 je uvedené 

overenie tohto čísla. Rozvodňa je dimenzovaná na maximálny skratový prúd Iscc = 20 kA, a činiteľ 

pre dimenzovanie ochrán Siemens je podľa diplomovej práce Dimenzování přístrojových 
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transformátorů pro digitální ochrany [15] Ktd = 2. Výsledné overenie sa nachádza v rovnici 4.5 

a podľa neho bude v danej konfigurácii zaistený správny chod ochrany. 

 𝑛 ∗  = 𝑛 ∗   𝑅𝐵 +  𝑅2 𝑅2 +  𝑅𝑆 = 20 ∗  30 +

2,922,92 + 0,43 = 196,5 
(4.1) 

                                     n      skutočné nadprúdové číslo 

                                     RB       menovitý odpor záťaže [Ω] 

                                    R2    odpor sekundárneho vinutia PTP [Ω] 

                                    RS        všetky odpory sekundárneho vinutia [Ω] 

 

 𝑅𝑆 =  2𝑅𝑉 +  𝑅𝑍 +  𝑅𝐾 = 0,28 + 0,1 + 0,05 = 0,43 [Ω] (4.2) 

                                    RV       odpor vodiča [Ω] 

                                    RZ        odpor záťaže na vinutí [Ω] 

                                    RK       odpor stykov kontaktov [Ω] 

 

 𝑅𝑉 =  𝜌 ∗ 𝑙𝐴 =  0,0175 ∗ 202,5 = 0,14 [Ω] (4.3) 

 𝑅𝑍 =  𝑆 𝐼2𝑛2 =  0,11 = 0,11 [Ω] (4.4) 

 𝑛 ∗  ≥  𝐾𝑇𝐷 ∗   𝐼𝑆𝐶𝐶, 𝑚𝑎𝑥 𝐼1𝑛 ≫ 196,5 ≥

2 ∗  20000400 ≫ 𝟏𝟗𝟔, 𝟓 ≥ 𝟏𝟎𝟎 
(4.5) 

4.3.2 Svorkovnice 

Jednou z požiadaviek na návrh rozvádzačov je, že signály alebo potenciály vstupujúce alebo 

vychádzajúce z rozvádzača nesmú byť pripojené priamo na prístroj. Z toho dôvodu sa používajú 

svorky usporiadané do svorkovníc. Rozloženie a pomenovanie svorkovníc bude v oboch návrhoch 

pomerne rozličné, pretože ich značenie a delenie sa v oboch štýloch projektovania od seba v tomto 

ohľade líši. Z toho dôvodu nie sú v tejto časti návrhu presne určené presné konfigurácie 

svorkovníc, ale toto bude vykonané až pri samotnom návrhu podľa konkrétnych štandardov 

zákazníka uvedených v kapitole 3.5. Všetky svorky použité v projektoch budú jednoposchodové 

a vodiče sa do nich budú pripájať pomocou skrutiek, čo je aj preferovaný spôsob uchytenia vodiča 

podľa požiadaviek distribútorov. 

Vo všeobecnosti by sa ale dalo povedať, že v rozvádzači budú rôzne skupiny svorkovníc ako 

napríklad tie určené pre obvody z prístrojových transformátorov prúdu a napätia. Svorkovnice 

použité na tieto obvody budú typu URTK/S. Tieto svorky sú rozpojiteľné a na oboch stranách  

obsahujú skúšobnú zásuvku pre 4 mm skúšobné zástrčky. 

Zvyšné obvody budú prepojené prevažne cez svorkovnice zostavené z prechodových svoriek 

typu UT6-xx alebo rozpojovacích svoriek UT4-xx. Na prechodové svorky bude už podľa ich názvu 

privádzané napätie na napájanie obvodov z a do vedľajších rozvádzačov, na čo sú aj svojimi 

parametrami prispôsobené. V rozvádzači sa potom prevažne používajú rozpojovacie svorky 

s parametrami určenými prevažne podľa charakteru použitia. To znamená že napríklad pri 

striedavých obvodoch sa použijú farebne rozlíšené svorky kde fázy budú použité svorky sivej 

farby, pre pripájanie neutrálneho potenciálu sa bude jednať o modré svorky a ochranné vodiče sa 

budú pripájať do žltozelených svoriek. Žiadna svorka pre PE vodič nebude navyše rozpojovacia. 

[16] 
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4.3.3 Obvody a ich istenie 

Okrem vyššie zmienenej ochrany sa v rozvádzači budú nachádzať rôzne ističe na chránenie 

jednotlivých obvodov. Bude to 9 prístrojov na istenie striedavých obvodov, pre jednosmerné 

obvody ich bude použitých rovnako 9 kusov v rôznych konfiguráciách. Kvôli zvyklostiam 

distribútora budú v práci použité ističe od firmy OEZ Letohrad vybraté z ich katalógu. [17] 

Ako je spomenuté v predchádzajúcich odsekoch, rozvádzačom budú prechádzať dva okruhy 

so striedavým napätím. Prvý z obvodov bude použitý na napájanie pohonov odpojovačov 

a uzemňovača. Napájané teda budú celkovo 3 trojfázové motory, s celkovým príkonom 1650 W. 

Na ich istenie bude použitý istič LTN-10C-3 vybratý z katalógu výrobcu spolu s doplnkovým 

pomocným spínačom PS-LT-1100 kvôli vyvedeniu signalizácie vypnutia do ochrany.  

Rovnaký prístroj ako je opísaný v odseku vyššie bude použitý na istenie temperovania 

trojpólového výkonového vypínača a jeho príslušných skríň. To už bude napájané z druhého 

okruhu striedavého napätia prechádzajúceho rozvádzačom. Zvyšné temperovania prepojovacej 

skrine odpojovačov a uzemňovača bude napájané z jednej fázy L1 a v obvode bude použitý istič 

LTN-6C-1 opäť s pomocným spínačom PS-LT-1100. Pretože bude skriňa rozvádzača obsahovať 

osvetlenie a 1 fázovú zásuvku budú v rozvádzači umiestnené ističe TLN-6C-1 a LTN-16C-1 a ich 

obvody budú napojené na fázu L3. 

Jednosmerných obvodov sa bude v rozvádzači nachádzať väčšie množstvo. Jeden z nich, 

slúžiaci na napájanie jednosmerných pohonov strádača výkonového vypínača bude napájaný 

z osobitného okruhu. Tento obvod bude istený ističom LTN-UC-10C-2. Tento dvojpólový istič je 

určený primárne na chránenie jednosmerných obvodov. Napätie na jeho kontaktoch bude vyvedený 

na vstup číslo 5, POZ.1 ochrany kvôli kontrole prípadnej straty napájacieho napätia. 

Zvyšné napájanie jednosmerných obvodov bude riešené poslednými dvomi okruhmi 

prechádzajúcimi skriňou. Jedná sa o napájanie prvého a druhého ovládacieho obvodu vypínača, 

ovládacieho napätia odpojovačov, napájanie samotnej ochrany a napájania ochrán. Časť obvodov 

je znázornená na Obr. 11. 
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Obr. 11: Jednopólová schéma napájacích a ovládacích obvodov vypínača, odpojovačov a 

uzemňovača 

Medzi najdôležitejšie obvody patria tie, ktoré zaisťujú vypnutie výkonového vypínača. Z toho 

dôvodu sú pre prípadnú poruchu zdvojené a samotný výkonový vypínač obsahuje dve vypínacie 

cievky. Obidva ovládacie obvody vypínacích cievok napájané z nezávislých svorkovníc budú 

istené ističom LTN-UC-6C-2. Budú na nich napojené výstupy z ochrán pre cievku každej fázy 

zvlášť plus budú tieto obvody obsahovať takzvané stráženie vypínacích ciest a stráženie týchto 

napätí prostredníctvom vstupov do ochrany v rozvádzači. [17] 

Vyvedené ovládacie napätie pre odpojovače a uzemňovač bude istené rovnakým prístrojom 

ako ovládacie obvody vypínača a bude napájané z rovnakého okruhu ako vypínací obvod č. 1. 

Povely na zapnutie a vypnutie týchto prístrojov budú do nich privedené prostredníctvom kontaktov 

na relé, pričom každý povel, t.j. zapnutie a vypnutie bude ovládaný cez osobitný prístroj. Použité 

relé bude od výrobcu Schrack typ MT331110. Tento spôsob ovládania je používaný hlavne 

distribútorom e-on, no v tejto práci bude týmto spôsobom navrhnuté ovládanie aj v druhej 

výkresovej dokumentácií. Tam by bol podľa štandardov  zákazníka ovládací signál vyvedený 

priamo do prístroja bez použitia medzičlenu ako sú spomínané pomocné relé. [18] 

Ďalším samostatne isteným obvodom bude napájací obvod zapínania a stavovej signalizácie 

vypínača. Ten bude kvôli jeho umiestneniu v elektrickom obvode z dôvodu selektivity istený 

prístrojom LTN-U-4C-2. Napätie bude na svorky ističa privedené z pomocného stýkača Siemens 

3RH1122-1BF40. Jedná sa o stýkač s párom zapínacích a párom vypínacích kontaktov určený do 

jednosmerných obvodov. Pretože na každý pár kontaktov bude privedené napätie z odlišnej 

svorkovnice, jeho funkcia bude v prípade výpadku jedného zdroja prepnúť na zdroj druhý a tým 

zaistiť spomenutú zálohu. Do svorkovnice napájanej týmto napätím budú pripojené výstupy 
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z ochrany slúžiace na zapnutie výkonového vypínača a tiež z nej bude napájané prípadné ručné 

zapnutie. Obvod bude obsahovať stráženie straty napätia a funkcie pre samotnú ochranu ako stav 

zapnutia vypínača, pripravenosť strádačov na vypnutie a stav ističa vinutia PTN. [19] 

Podobne riešené bude aj napájanie ochrany znázornené na Obr. 12. Tá bude napojená k zdroju 

elektrickej energie cez dva ističe za ktorými bude zapojený rovnaký stýkač od firmy Siemens. 

 

Obr. 12: Jednopólová schéma napájania ochrany a signalizačných obvodov 

Za stýkačom sa na obvod napájaný už teraz z dvoch strán, okrem spomenutej ochrany napojí 

aj signalizačný obvod rozvádzača. Ten bude podobne ako ochrana istený ističom LTN-UC-4C. Na 

toto napätie budú pripojené rôzne stavy prístrojov popísané vyššie.  

Aby mohla ochrana správne fungovať, musí mať informácie o meranom objekte. Tie získava 

vďaka použitiu prístrojových transformátorov prúdu a napätia. Z nich je signál vedený do 

rozvádzača ochrán cez prepojovaciu skrinku v ktorej sa jednak nachádzajú napäťové a prúdové 

svorkovnice a v prípade napäťového obvodu aj ističe tohto obvodu. Jedná sa konkrétne o trojfázový 

istič LTN-6B-3 v prípade vinutia „ a „ a o tri jednofázové ističe na každú fázu LTN-4B-1 pre jadro 

„ b „. Na toto jadro je zároveň napojená ochrana v rozvádzači. Z prepojovacej skrinky je signál 

vedený káblom do rozvádzača ochrán na svorkovnicu, z ktorej je vedený jednak do samotnej 

ochrany a taktiež do ochrany chrániacu vedľajšie pole rozvodne kvôli synchronizácií napätia a 

minimalizácií vyrovnávacích prúdov. Napätie bude vyvedené taktiež do centrálneho rozvádzača 

merania, aby informáciu o jeho hodnote mal aj riadiaci systém.  

Druhým typom merania v poli rozvodne 110 kV je meranie z prístrojového transformátora 

prúdu. To je opäť vedené cez prechodovú skrinku, kde sú nevyužité vinutia skratované na 

svorkovniciach. Použité vinutia s parametrami použiteľnými pre chránenie sú privedené do 

rozvádzača ochrany kde jedno z nich je pripojené na prúdové vstupy ochrany a druhé je vyvedené 

káblom do rozvádzača rozdielovej ochrany prípojníc. Táto časť je opäť prispôsobená požiadavkám 
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distribútora číslo 1, aby bol základ oboch dokumentácií rovnaký a tým pádom vhodnejší na 

zhodnotenie. 

Posledným typom obvodu je obvod komunikačný. Prostredníctvom neho komunikuje ochrana 

s riadiacim systémom rozvodne. V rozvádzači sa budú nachádzať dva typy komunikačných 

obvodov zapojených do doplnkových kariet v ochrane. Prvým z nich je okruh lokálneho riadiaceho 

systému prechádzajúci týmto rozvádzačom. Druhý slúži na prepojenie s ochranou nachádzajúcou 

sa na druhej strane chránenej linky. Obe rozhrania využívajú komunikačné štandardy podľa 

IEC 61850 spomenuté v kapitole 3.3. 

4.3.4 Vodiče 

Prepoje vo vnútri rozvádzača budú vykonané podľa požiadaviek prvého distribútora popísané 

v kapitole 3.5. Typ týchto vodičov bude CMA, čo sú medené lanové vodiče, ktoré budú zakončené 

lisovacou dutinkou. 

Kabeláž vychádzajúca z rozvádzača je taktiež použitá podľa požiadaviek distribútorov a podľa 

normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Pri obvodoch so striedavým napätím budú všade použité káble 

typu CYKY-J s prierezom 2,5 mm2 a počtom žíl podľa počtu fáz v obvode. 

Napájacie jednosmerné obvody prechádzajúce obvodom sú určené samotnou vlastnou 

spotrebou a budú typu CYKY-O 2x6 mm2. Rovnaký vodič je použitý aj na napájanie pohonu 

strádača vypínača. Zvyšné káble sú typu CYKFY-O a to s prierezom 1,5 mm2 alebo 2,5 mm2. Počet 

žíl je prispôsobený podľa požiadaviek jednotlivých obvodov a podrobnejšie informácie sú uvedené 

v jednotlivých dokumentáciách. 

V prípade optických káblov, sú tieto káble definované na základe požiadaviek riadiaceho 

systému a sú teda pre túto prácu zadané. [20], [21] 

4.3.5 Ostatné vybavenie  

Vonkajšie prístroje sú temperované vyhrievacími telesami, z dôvodu udržania správnej 

prevádzkovej teploty pri jej poklese. V prípade odpojovačov a uzemňovača, ktoré sú pripojené cez 

termostat s funkciou vlhkomera aj proti dosiahnutiu rosného bodu. Tento prístroj obsahuje dva na 

sebe nezávislé akčné členy a to jeden na zopnutie pri nastavenej teplote a druhý pri nastavenej 

vlhkosti. Prístroj sa bude nachádzať v skrini umiestnenej priamo v poli rozvodne 110 kV 

a napájaný bude z rozvádzača ochrán. Chránenie a použité vodiče budú použité rovnaké ako 

doporučuje výrobca. [22] 

V rozvádzači sa ďalej budú nachádzať dve jednofázové zásuvky a osvetlenie rozvádzača. 

4.4 Výsledná projektová dokumentácia 

Na základe požiadaviek distribútorov a popisu nachádzajúceho sa v tejto kapitole boli 

vytvorené dve výkresové dokumentácie priložené k práci ako prílohy. V Prílohe A sa nachádza 

dokumentácia vytvorená za pomoci softvéru Ruplan EVU. Jej výsledný rozsah je 84  strán formátu 

A4. Jedná sa PDF súbor, ktorý obsahuje funkčné odkazy v dokumentácii. Odkazy mimo samotný 

rozvádzač však v tomto prípade nebudú fungovať z dôvodu, že dokument neobsahuje 

dokumentáciu ostatných rozvádzačov a prvkov, na ktoré ciele smerujú.  
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Dokumentácia vytvorená pomocou Autocadu LT sa nachádza v prílohe B. Pozostáva z dvoch 

výkresov formátu A0 a A1, pričom na výkrese číslo 1 je znázornená obvodová schéma rozvádzača 

a na výkrese číslo 2 sa nachádza montážna schéma toho istého rozvádzača.  

5 POROVNANIE POUŽITÝCH SOFTVÉROV 
Ako už bolo spomínané vyššie, navrhnuté zapojenia rozvádzačov boli vytvorené s využitím 

dvoch rôznych softvérov. V nasledujúcej kapitole sú zhrnuté všetky poznatky nadobudnuté počas 

ich tvorby a na ich základe je vytvorené konečné hodnotenie z rôznych hľadísk. Toto hodnotenie 

je vypracované z pozície začínajúceho projektanta, ktorý pred začatím práce nemal žiadne 

skúsenosti s návrhom podobných zariadení. Prístroje ako ochrana a zariadenia v poli vývodu boli 

zadané zákazníkom a preto sa práca ani porovnanie nevenuje ich výberu prípadne konfigurácii. Pre 

jednotlivé softwary bolo zvolené projekčné riešenie korešpondujúce so skutočnými požiadavkami 

zákazníkov. Tiež je vhodné poznamenať, že oba softvéry boli používané v najnovšej vydanej 

stabilnej verzii čiže v prípade Ruplanu išlo o verziu 481 a Autocad LT bol vo verzii 2018.  

Projekčné softvéry sú porovnané z viacerých hľadísk plus bol pre potreby práce vykonaný 

medzi projektantmi prieskum, ktorý monitoruje ich požiadavky na projekčný softvér. Tento 

prieskum rovnako ako aj jeho výsledky sú popísané nižšie. Prvé hľadisko sa zoberá zaučením 

v práci so samotným softvérom. 

5.1 Náročnosť na zaučenie a osvojenie si práce v softvéri 

Oboznámenie sa s projektom ktorý má projektant vypracovať je pre človeka, ktorý je v danej 

oblasti nováčik pomerne náročná záležitosť. Navyše, ak to musí vykonať za pomoci neznámeho 

softvéru. V prípade tejto diplomovej práce som začínal s programom Ruplan EVU. Hneď zo 

začiatku je potrebné povedať, že prvé kroky s Ruplanom sú podstatne ťažšie ako v prípade 

Autocadu. Projektant sa namiesto sústredenia na samotný projekt musí naučiť ako vôbec program 

správne spustiť. Z toho dôvodu je veľmi vhodné absolvovať školenie pozostávajúce z viacerých 

častí a to pred začiatkom hocijakej práce na projekte. Program je totiž pre nováčika usporiadaný 

nelogicky a začiatkom nepomáha ani fakt, že sa jedná o databázový druh softvéru. Až po 

absolvovaní prvého školenia je projektant-nováčik schopný založiť si projekt, nakresliť základné 

čiary, voľnú grafiku prípadne začať pracovať s databázou. Pre nakreslenie čiar, prípadne vodičov 

totiž nestačí využívať iba myš, je potrebné poznať klávesové skratky. Navyše sa musí naučiť 

rozoznávať tak zvanú voľnú grafiku od vodičov alebo prístrojov. Taktiež vloženie napríklad ističa 

do projektu vyžaduje radu celkom komplexných úkonov. 

Pri úplnom začiatku sa projektant musí naučiť založiť si projekt. To je možné urobiť úplne od 

začiatku, alebo použiť šablónu, ktorá je prispôsobená pre zákazníka a je ním taktiež schválená. Ak 

tak projektant urobí, musí v práci pokračovať podľa toho, či pozná alebo nepozná presné typy 

prístrojov, ktoré budú v projekte použité. V prípade tejto diplomovej práce boli prístroje určené 

vopred, rovnako ako spôsob ich zapojenia. V tom prípade sa musí projektant naučiť vyhľadávať 

v katalógu prístrojov, ktorý je súčasťou šablóny a obsahuje základné prístroje používané pri 

návrhu. Prípad využitia atypických prístrojov je popísaný nižšie. Každý prístroj, ktorý sa bude 

nachádzať v rozvádzači je potrebné definovať, aby bolo možné ho neskôr použiť v schémach. 

Tento krok je špecifický pre databázové softvéry a má veľký vplyv na ďalšie kroky projektanta pri 

návrhu schémy. Chyba v tomto kroku totiž môže znamenať, že projektant nebude schopný 

navrhnúť rozvádzač tak, ako si to predstavuje, prípadne ak zistí, že vybral nesprávny prístroj, bude 

musieť opraviť všetky časti schémy v ktorých bol tento prístroj použitý. Ak sa ale všetky prístroje 
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nadefinujú do tak zvaných definičných výkresov správne, je ich používanie v schéme pomerne 

jednoduché.  

Po nadefinovaní už program vie, ktoré prvky budú použité a projektant si môže voliť ktoré 

časti prístrojov umiestni do schémy. Umiestnenie je možné vložením nepomenovaného prvku, 

ktorý sa následne ručne priradí k prístroju v definičnom výkrese, no program umožňuje vybrať si 

pristroj alebo hocijakú jeho časť z databázy a tú vložiť do schémy. V tomto prípade nieje nutné 

prvok popisovať, pretože si program tento popis určí automaticky. Pre začínajúceho projektanta je 

vak nutné zvyknúť si na pomerne neobvyklé vkladanie, respektíve kreslenie schém za pomoci myši 

a klávesnice. Kombináciou stlačenia klávesy a tlačidla na myši je možno prvok vložiť alebo 

skopírovať. Rovnako je potrebné použiť klávesovú skratku, ak chce projektant vložiť rôzne 

symboly.  

Pri vkladaní symbolov je nutné, aby projektant poznal kód jednotlivých symbolov. Vloženie 

je tiež tiež možné vykonať prostredníctvom niektorého z menu. Po vložení prvku ktorý sa 

nedefinuje vopred, napríklad svorky, je potrebné aby jej projektant zadal parametre, s ktorými bude 

systém neskôr pracovať.  

Špecifikom pre začínajúceho projektanta je tiež pochopiť nutnosť previazania celej 

dokumentácie. To sa týka ako prvkov, ktoré musia byť nadefinované v definičných výkresoch, tak 

samotných výkresov medzi sebou. Previazané sú nielen prvky v jednom poli rozvodne, ale všetky 

prvky s ktorými je daný rozvádzač prepojený. Toto vychádza zo samotnej podstaty projekčného 

riešenia číslo 1, kde je jeden rozvádzač nakreslený na viacerých výkresoch podľa funkcii 

jednotlivých obvodov. Navyše v projekte sa často rieši dokumentácia viacerých rozvádzačov alebo 

polí rozvodne, kde je každý rozvádzač definovaný osobitne a má svoje vlastné umiestnenie. Toto 

umiestnenie rešpektuje aj samotný program. Ak teda potrebujem do schémy nakresliť prepoj na 

svorkovnicu nachádzajúcu sa v rozvádzači v  ďalšom poli je nutné vytvoriť odkaz v podobe tak 

zvanej bubliny, ktorá na dané miesto odkazuje. K správnej funkcii programu je nutné vytvoriť aj 

druhú bublinu aby bol odkaz kompletný. Tú je navyše nutné nakresliť do osobitného výkresového 

priestoru, ktorý musí byť nadefinovaný v pôvodnej schéme. Takto projektant softvéru určí kam sa 

má v schéme odkázať. Kroky ako tento vyžadujú po projektantovi, ktorý nemá veľa skúseností 

s projektovaním, aby nad každým krokom ktorý spraví vopred premýšľal, čo je však zo začiatku 

veľa krát náročné. 

Vo všeobecnosti sa musí projektant naučiť rozmýšľať nad projektom komplexne a každému 

prvku vopred definovať parametre, ktoré neskôr Ruplan využije k úspešnému skatalogizovaniu 

projektu. To je nutné na neskoršie využitie ďalších funkcii programu. Vyššie popísané kroky sú 

len časťou najhlavnejších znalostí nutných pri začatí s projektovaním. Teda pri samotnom 

zoznámení s programom je toho naraz pomerne veľa a ako bolo spomenuté vyššie, je veľmi 

náročné všetko zvládnuť sám bez pomoci. 

Pri softvéri Autocad LT je situácia odlišná. Odlišná je hlavne preto, že sa nejedná o databázový 

program a teda nie je nutné počítať s budúcim prepojením prvkov na úrovni samotného softvéru. 

Užívateľské prostredie je navyše značne intuitívnejšie. Väčšinu úkonov je možné vykonávať za 

pomoci myši, prípadne rovnako použiť klávesové skratky, ktoré však slúžia hlavne na urýchlenie 

práce, nie na samotnú podstatu úkonov. Pre projektanta je pre začiatok naozaj potrebných iba zopár 

funkcií ako kreslenie čiar, geometrických tvarov prípadne ovládanie uchopenia. S týmito 

znalosťami je už pomerne jednoduché začať projektovať rozvádzač. Projektant navyše nepotrebuje 

presnú predstavu o projekte, ako napríklad to, že nemusí poznať presnú konfiguráciu prístrojov 

ktoré bude využívať. 
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5.2 Časová náročnosť vytvorenia projektu 

Hodnotenie softvérov z tohto hľadiska je veľmi závislé na skúsenostiach so samotným 

programom. Pre mňa ako začínajúceho projektanta je teda tento parameter úzko spojený s prvým 

hľadiskom a to zaučením sa s programom. Napriek tomu je z doterajších skúseností možné 

porovnať programy aj na základe tohto kritéria. 

Za vytvorenie projektu sa bude v práci považovať moment od založenia si projektu, respektíve 

vytvorenia prázdneho výkresu. Projekt sa potom považuje za vytvorený, keď je hotový finálny 

dokument, napríklad vo formáte PDF. 

V prípade Ruplanu EVU trvalo vytvorenie projektu 78 hodín. V tomto čase nie je zahrnuté aj 

školenie, ktoré trvalo dokopy 16 hodín. Samotné kreslenie schém ale zabralo iba približne 30 hodín. 

Tak isto je v tomto čase zahrnutý aj čas potrebný pre postupné zoznamovanie a zvykanie si na 

softvér. Je však veľmi pravdepodobné, že sa tento čas do budúcnosti značne zníži, pretože 

vytvorenie prvej schémy mi trvalo skoro 6 hodín, zatiaľ čo pri schéme s podobným počtom prvkov 

ale kreslenej medzi poslednými to bolo približne hodinu a pól. 

Zvyšný čas bol venovaný nastavovaniu parametrov jednotlivých objektov tak, aby ich bolo 

možné neskôr spracovávať. Pre projektovanie je totiž nutné definovanie prvkov popísané v kapitole 

5.1 a správne označenie každej jednej použitej svorky a kábla, ktoré sa v projekte vyskytujú. Na 

základe týchto parametrov neskôr softvér dokáže vygenerovať napríklad zostavy zapojenia 

svorkovníc, káblové listiny, výkresy použitých prvkov a iné. Samotné vyladenie však zaberá 

pomerne veľa času a patrí sem napríklad nutnosť ručne doupraviť vygenerované svorkovnice. 

Konkrétne v prípade svorkovníc musí projektant vložiť niektoré prepoje alebo vybavenie 

svorkovnice, ktoré nebolo možné pri kreslení zakomponovať do schémy. 

Vytvorenie projektu v Autocade trvalo menej času. Aj napriek tomu, že som sa s týmto 

softvérom už v minulosti mal možnosť zoznámiť, po prechode z Ruplanu som ho objavoval 

v podstate od znovu. No ako som spomínal vyššie, pri kreslení schém sa využíva iba zopár funkcií, 

pretože napríklad kótovanie sa pri týchto schémach nevyužíva. Tiež je dobré poznamenať, že 

z dôvodu že V Ruplan už obsahuje schematické značky a Autocad rovnako umožňuje si ich vopred 

nadefinovať ako bloky, bola táto možnosť pri tvorbe DP použitá. V prípade tohto programu už 

zaberalo kreslenie väčšinu času stráveného pri projektovaní. Vytvorenie dvoch schém trvalo 56 

hodín. To je čas podstatne kratší. Najzdĺhavejšie pri tomto programe bolo usporiadať prvky na 

výkres tak aby bola schéma stále prehľadná. Aj pri nepatrnej zmene polohy prvku je totiž nutné 

prispôsobiť tejto zmene zvyšok schémy a v niektorých prípadoch sa nejednalo o malý zásah do 

celkového usporiadania. Pri popise prvkov strávi projektant zvyšný čas pri projektovaní. Každý 

prvok je nutné popisovať osobitne a zároveň kontrolovať že ho už vo výkrese neexistuje prvok 

s rovnakým označením, najčastejšie šlo o káble. K rýchlejšiemu vytvoreniu schémy napomáha aj 

projekčný štýl s akým je Autocad LT využívaný z dôvodu možného zjednodušovania niektorých 

signalizačných obvodov v schéme. 

Z vyššie popísaných dôvodov je samotné vytvorenie projektu časovo náročnejšie v programe 

Ruplan EVU z dôvodu množstva úkonov, ktoré musí projektant okrem nakreslenia schémy 

vykonať, aby bol výsledný projekt bez chýb v spracovaní. Oproti tomu pri Autocade LT trávi 

projektant väčšinu času pri kreslení a popisovaní schémy a v prípade použitia blokov je čas 

kreslenia opäť trochu skrátiť. 
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5.3 Komfort pri práci 

Definovať komfort práce s programom je pomerne náročné, pretože každý si pod tým 

predstavuje niečo odlišné. Dajú sa pod ním predstaviť rôzne funkcie na uľahčenie práce, ktoré 

program ponúka, spôsob akým sa s programom vykonávajú rôzne úlohy alebo aj  zložitosť práce 

s daným softvérom. Ideálne však ide o kombináciu týchto vlastností a oba programy v tomto 

pohľade ponúkajú rôzne možnosti. 

V prvom rade Ruplan EVU trpí svojim vekom. Ak by sme predpokladali, že začínajúci 

projektant bude absolvent vysokej školy, tak naňho bude vzhľad ale aj ovládanie pôsobiť značne 

nelogicky a archaicky. Program jednoducho nerešpektuje súčasné trendy v oblasti užívateľského 

prostredia a množstvo krokov ktoré je počas návrhu potrebné vykonať nemá úplne logickú 

postupnosť. Na druhú stranu je pri práci nesmiernou výhodou špecializované zameranie programu 

na oblasť elektroenergetiky rovnako ako aj fakt, že sa jedná o databázový softvér. Po výbere 

potrebných prístrojov je možné ich jednoducho vkladať do schémy, rovnako kreslenie čiar 

a vodičov je v porovnaní s Autocadom po zaučení s programom jednoduchšie. 

Ako prvok komfortu by som určite považoval rôzne funkcie programu. Medzi najdôležitejšiu 

patrí z môjho pohľadu možnosť hromadných úprav. Tie je možné využívať naprieč celou 

dokumentáciou. Ruplan umožňuje hromadný popis výkresov, svoriek, káblov alebo hocijakého 

textu v dokumentácií. Navyše je možné popisovaniu nastaviť funkciu aby prvky čísloval napríklad 

o čísla 1. Ďalšou funkciou, ktorá uľahčuje prácu je možnosť vytvárať odkazy naprieč celou 

dokumentáciou. Vďaka týmto odkazom sa môže projektant jednoducho pohybovať či už medzi 

rôznymi schémami, ale aj do doplnkovej dokumentácie, čo jednak uľahčovalo návrh a neskoršie 

kontroly. Veľmi užitočná vlastnosť programu je aj spôsob otvárania jednotlivých výkresov. Ruplan 

pracuje s viacerými výkresmi naraz a pri pohybe medzi nimi je vždy potrebné výkres uložiť. Takto 

je zabránené prípadnej strate údajov v prípade pádu programu. 

Čo však výrazne komplikuje prácu je absencia krokov naspäť. Ruplan síce umožňuje vrátenie 

sa o krok naspäť, no túto funkciu je nutné manuálne aktivovať a stále sa jedná iba o jeden krok. 

Rovnako je veľmi problematické vytvoriť v Ruplane voľnú grafiku a napríklad v prípade 

vytvorenia pohľadu je jednoduchšie tento pohľad na rozvádzač nakresliť v inom programe 

a následne ho do dokumentácie importovať. 

Druhý popisovaný program ponúka z môjho pohľadu úplne odlišnú mieru komfortu. A to 

napríklad pomerne moderným prostredím a paradoxne najväčší komfort pri práci s programom 

spočíva v jeho jednoduchosti. Pri práci s ním sa nestane, že projektant zabudne nastaviť nejaké 

parametre plus v Autocade sa zadávajú iba tie viditeľné. Čiže napríklad k svorke sa nastavuje len 

jej číslo, prípadne názov a nie aj jej druh, ktorý je dôležitý pre Ruplan. Autocad navyše obsahuje 

funkciu kroku naspäť. Moderné prostredie navyše neobsahuje také množstvo špecializovaných 

menu a základné funkcie sú rozdelené do pomerne logických kategórií. 

Čo mi však vadilo pri práci s ním bola hlavne pomerne veľká prácnosť úpravy schém. Program 

neobsahuje žiadne dodatočné funkcie na hromadný popis a pri kreslení schém je pomerne cítiť jeho 

všeobecné orientovanie. Z toho dôvodu môže nastať, že aj banalita ako vynechaný prvok alebo 

zmena značenia spôsobí nutnosť zdĺhavej úpravy schémy, pričom vynechanie niektorého 

meneného objektu nastať pomerne jednoducho. 

Vo všeobecnosti by sa dal z pohľadu začínajúceho projektanta povaovať ako komfortnejší 

program Autocad LT práve z dôvodu spomenutej jednoduchosti práce s ním. Avšak po zoznámení 

s Ruplanom dokázal tento program poskytnúť funkcie, ktoré samotnú prácu zrýchlia a dokonca aj 
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v konečnom dôsledku zmažú nedostatky v podobe nelogického používania funkcií alebo 

zastaralého užívateľského prostredia. 

5.4 Eliminácia chýb projektanta 

Chyby v projekte je možné eliminovať buď pri samotnom kreslení výkresov, alebo je ich 

potrebné hľadať až po vytvorení dokumentácie počas finálnych kontrol. Ideálnym riešením by 

bolo, keby softvér dohliadal na kreslenie a projektantovi chybu nedovolil urobiť. Bohužiaľ žiaden 

z porovnávaných programov takouto funkciou nedisponuje. V prípade Autocadu je navyše jediná 

možnosť ako nájsť chyby v dokumentácií podrobne výkres prehliadnuť a všetko osobne 

prekontrolovať. Pri tomto spôsobe kontroly sa môže veľmi ľahko vyskytnúť tak zvaná autorská 

slepota, preto je vhodné aby zapojenie kontrolovala iná osoba ako samotný projektant. Malou 

výhodou je však v prípade odhalenia chyby jej pomerne jednoduchá oprava. Stačí prepísať 

napríklad chybný potenciál a pokračovať v kontrole zvyšku výkresu. 

Program tiež extra nepomáha projektantovi eliminovať vznik chýb pri kreslení. Pokiaľ by to 

nevadilo projektantovi, bolo by bez akéhokoľvek upozornenia možné nakresliť schému, kde by sa 

všetky prístroje volali rovnakým názvom a všetky káble by mali rovnaký názov, ciele aj materiál. 

Ruplan disponuje viacerými viac či menej cielenými možnosťami kontroly nakreslenia 

schémy. Schválne som napísal nakreslenia, pretože program nie je schopný overiť elektrickú 

správnosť schémy. Prostredníctvom kontrol overuje napríklad napojenia vodičov, správne určenie 

potenciálov v schéme a ďalšie podobné aspekty.  

Okrem toho program vlastne kontroluje schému aj počas jej návrhu. Pri generovaní napríklad 

zostavy zapojenia svorkovnice vypisuje chyby ktoré sa v schéme nachádzajú ako napríklad 

duplicitné označenie svoriek. Tiež nie je projektantovi umožnené vložiť do schémy prístroj, 

respektíve jeho časť, ktorá by nebola nadefinovaná vopred a zamedziť tak napríklad použitiu 

neexistujúcich častí prístroja. Navyše tým že sú generované rôzne zostavy káblov a svorkovníc, je 

v nich možné vyhľadávať chybné prepoje, samozrejme len za predpokladu že osoba ktorá to robí 

nakreslenej schéme dostatočne rozumie. 

Z pohľadu eliminácie chýb je teda lepší Ruplan EVU a to aj z dôvodu popísaného vyššie, že 

je priamo určený na využitie v odvetví elektroenergetiky. 

5.5 Správa a doplňovanie dokumentácie 

V praxi môže nastať situácia, že bude zákazník požadovať napríklad modernizáciu alebo 

rozšírenie niektorých prístrojov v rozvodni. Túto zmenu bude treba logicky zaznamenať aj do 

výkresovej dokumentácie.  

V prípade Ruplanu EVU to rozhodne nie je práca pre začínajúceho projektanta. Je totiž nutné, 

aby projektant dokonale poznal a chápal všetky väzby nachádzajúce sa v dokumentácii. Samotné 

nadviazanie na projekt je pomerne náročné, pretože v prípade nutnosti väčšej úpravy projektu je 

potrebné definovať niektoré prepoje od znova a tým pádom aj pokračovať v logike odkazovania 

definovanej v pôvodnom projekte. Tak isto je potrebné pregenerovať celú dokumentáciu súvisiacu 

so zmenou a skontrolovať že sa pri zámene prvkov nestratili údaje potrebné na správne generovanie 

dokumentácie. Z toho vyplýva, že zásah do projektu vytvorenom v Ruplane EVU je pomerne 

komplexná operácia vyžadujúca si projektanta znalého v oblasti. 

Pri Autocade je situácia v prípade dopĺňania dokumentácie opačná. Zmena sa zakresľuje len 

do dokumentácie a nerieši sa žiadna nadväznosť na ostatné prvky. Jediné na čo si projektant 
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v takom prípade musí dávať pozor je správne dokreslenie nových častí obvodu a dodržanie 

postupnosti v značení prvkov. 

Ku správe a doplňovanie dokumentácie je vhodné zaradiť aj kompatibilitu programov. 

V prípade požiadavky napríklad o doplnenie dokumentácie o novú technológiu je v prípade 

Ruplanu EVU potrebné mať konkrétne tento program v určitej verzii, zatiaľ čo Autocad LT vie 

pracovať s viacerými formátmi súborov. 

Z toho dôvodu je pri dopĺňaní prípadne iných dodatočných úpravách vhodnejší program 

Autocad LT, no podobne ako pri predchádzajúcich kritériách, s pribúdajúcimi skúsenosťami 

a znalosťami programu sa táto výhoda pred Ruplanom EVU znižuje. A ako to vyplýva z kapitoly 

5.3, pri rozsiahlych úpravách v prípade potreby preznačenia veľkej časti projektu môže byť táto 

operácia jednoduchšia v Ruplane EVU. 

5.6 Vyhodnotenie podľa bodov 

Na základe vyššie spomenutých hľadísk porovnania boli vytvorené konkrétne body, podľa 

ktorých budú oba programy vyhodnotené. Kvôli zobjektívneniu výsledkov hodnotenia bol 

vytvorený aj dotazník určený pre projektantov, ktorí majú skúsenosti s projektovaním elektrických 

schém. Jeho výsledky sú znázornené v Tab.12. V ňom boli projektanti opýtaní na dôležitosť 

jednotlivých vlastností alebo funkcií softvéru. Tých bolo celkovo 10 a projektanti vyberali zo 

stupnice pozostávajúcej zo štyroch možností (1-4). Tieto hľadiská boli vybraté na základe 

konzultácií, a aby patrili do skupín hodnotenia z predchádzajúcich kapitol. Prvá možnosť 

znamenala, že daná funkcia nie je dôležitá a posledná možnosť naopak že funkcia pre projektanta 

dôležitá je. Použitie štyroch možností prinútilo opýtaného človeka pri nerozhodnosti vybrať si, či 

je funkcia skôr dôležitá alebo nie. 

Tab. 12: Tabuľka hodnotenia programov 

Hľadisko Vhodnejší program Body 

Náročnosť dodatočnej úpravy dokumentácie Autocad 3,58 

Komfort pri práci Ruplan 3,42 

Eliminácia chýb projektanta Ruplan 3,38 

Hromadné úpravy v dokumentácii Ruplan 3,29 

Podpora zo strany predajcu softvéru Ruplan 3,13 

Časová náročnosť vytvorenia dokumentácie Autocad 3,08 

Automatické generovanie dokumentácie Ruplan 2,92 

Možnosť navádzania v dokumentácii Ruplan 2,75 

Náročnosť naučenia a osvojenia si práce so softvérom Autocad 2,46 

Kompatibilita Autocad 2,38 

Výsledný počet bodov 
Ruplan 18,88 

Autocad 11,50 
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Celkovo dotazník vyplnilo 24 projektantov. Z opýtaných projektantov už väčšina mala 

skúsenosti aspoň s jedným z hodnotených programov, častejšie však išlo o Autocad, pričom 

v danej vzorke sú projektanti rozdelení na základe ich skúseností pomerne rovnomerne. Na základe 

ich týchto odpovedí boli pre každé hľadisko porovnania vypočítané priemerné bodové 

ohodnotenia. Na ich výpočet bol použitý aritmetický priemer. Softvér, ktorý je v danej oblasti lepší, 

bol vybratý na základe skúseností z tejto diplomovej práce. Z tabuľky teda vyplýva, že podľa 

hodnotenia programov na základe preferencii projektantov je lepší Ruplan EVU. Tieto odpovede 

sa nachádzajú v Prílohe C. 

Z tabuľky vyplýva, že Autocad LT získava body na základe vlastností softvéru a Ruplan zase 

na základe jeho funkcií. Všetky hľadiská hodnotenia majú na základe popisu funkcií pomerne 

jasného víťaza, až na bod komfort pri práci. Je to asi najsubjektívnejšie hľadisko, no z pohľadu 

začínajúceho projektanta, aký je použitý v tejto práci bol vybratý práve Ruplan EVU. Je to 

z dôvodu, že bola snaha oddeliť od seba náročnosť zaučenia a potom prácu samotnú, ktorá mi 

pripadala v prostredí databázového softvéru za použitia jeho funkcií prijemnejšia. 
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6 ZÁVER 
Táto diplomová práca mala za úlohu porovnať dve rôzne softvérové riešenia používané na 

projektovanie rozvádzačov sekundárnej techniky v rozvodniach. Oba softvéry pristupujú 

k problematike projektovania úplne odlišným spôsobom čo súvisí aj z ich primárneho určenia. 

Zatiaľ kým Autocad LT je univerzálny program určený na kreslenie rôznych typov výkresov 

naprieč odvetviami, Ruplan EVU je program špecializovaný na kreslenie schém 

v elektroenergetike, navyše s pomerne aktívnou podporou distribútora tohto softvéru zameranou aj 

na špecifiká tuzemského trhu. 

S využitím oboch softvérov boli vytvorené dve schémy zapojenia rozvádzača ochrán. Tieto 

schémy sa nachádzajú v Prílohe A a v Prílohe B doložených k tejto práci Kvôli snahe o čo najlepšie 

porovnanie sa vychádzalo z rovnakého zadania prvkov, ktoré boli do rozvádzača umiestňované. 

Zvyšné parametre dokumentácie ako už spomenutý softvér na jej vytvorenie, štýl projekčného 

riešenia ako aj požiadavky na značenie sú už prispôsobené dvom distribútorom pôsobiacim 

v Českej republike. Tými sú spoločnosť e-on, v práci nazývaná aj distribútor číslo jedna 

s projekčným riešením popísaným v kapitole 3.1 a spoločnosť ČEZ v práci označovaná ako 

distribútor číslo dva s projekčným riešením popísaným v kapitole 3.2 

Pre porovnanie boli vopred určené rôzne oblasti popísané v kapitole 5. Na základe týchto 

oblastí boli vytvorené jednotlivé body porovnania znázornené v Tab. 12. Autocad LT je na základe 

mojich skúseností z vypracovávania diplomovej práce z pohľadu náročnosti na zaučenie 

a osvojenie si práce v softvéri oveľa jednoduchší ako Ruplan EVU. Začínajúcemu projektantovi 

poskytuje viac priestoru na sústredenie sa na samotné projektovanie a ten sa nemusí sa zaoberať 

zložitým učením práce s programom. Tento program tak isto umožňuje nakresliť schému 

rozvádzača v kratšom čase. Hodnotenie z hľadiska časovej náročnosti nebolo možné v tejto práci 

úplne presne posúdiť, pretože je to jav veľmi závislý na skúsenostiach s jednotlivým softvérom. 

Z môjho pohľadu začínajúceho projektanta sa však návrh s Autocadom LT javil ako podstatne 

rýchlejší. To, že bola práca v Autocade rýchlejšia z môjho pohľadu úzko súvisí práve 

s jednoduchším používaním tohto programu a v prípade osvojenia si skúseností so softvérom už 

nemusí byť rozdiel taký veľký. V konečnom dôsledku však bude práca s Ruplanom EVU 

zdĺhavejšia z dôvodu nutnosti vykonávať pri projektovaní väčšie množstvo krokov ako 

v Autocade. 

Na hodnotenie komfortu práce s programom je možné sa pozrieť z dvoch hľadísk. Pri prvom 

by mal byť komfortnejší program Autocad LT, pretože je jeho štruktúra podstatne jednoduchšia 

a napríklad pri projektovaní mi nehádzal žiadne chybové hlásenia, alebo som nemusel premýšľať 

nad spôsobom ako v ňom vykonávať neraz i základné činnosti ako v prípade Ruplanu EVU. Ten 

však ponúkal funkcie, ktoré komfort projektovania značne zvyšovali. Tými boli napríklad možnosť 

automatického generovania výkresov ako sú rôzne zapojenia a zoznamy. Ďalšou funkciou, ktorá 

zlepšila prácu s programom bola možnosť hromadného pomenovania vo výkresoch alebo rôzne 

funkcie na popis naprieč výkresmi. Bod navyše pre Ruplan EVU patrí aj z dôvodu, že je to program 

špeciálne určený na danú oblasť. Po posúdení kladov a záporov oboch programov teda hodnotím 

z pohľadu projektanta ako komfortnejší program Ruplan EVU. Fakt, že je Ruplan EVU zameraný 

na elektroenergetiku má vplyv aj na hodnotenie z hľadiska eliminácie vzniku chýb, prípadne 

schopnosť ich neskôr odhaliť. V tomto ohľade Ruplan EVU jednoznačne vedie pred druhým 

softvérom. Aj pri kreslení schém ma neraz upozornil, väčšinou chybovou hláškou, že nie je 

schopný vykonať požadovanú činnosť, na rôzne chyby. Prípadne mi nedovolil použiť prístroj alebo 

jeho časť, ktorý som si na začiatku nedefinoval alebo by túto časť vôbec neobsahoval. Na čo je 
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však dôležité upozorniť, tento program nedokáže posúdiť správnosť zapojenia obvodu z elektrickej 

stránky, respektíve nekontroluje funkčnosť zapojenia. 

V prípade možnosti správy dokumentácie sa mne osobne javila ako lepšia voľba Autocad LT, 

pretože napríklad pri dopĺňaní prvkov som sa nemusel zoznamovať kompletne s celou 

dokumentáciou a nemusel som toľko premýšľať o nadväznostiach zmeny, ktorú som sa chystal 

vykonať. Prístroj stačilo iba zakomponovať do schémy. Pri Ruplane EVU bolo potrebné všetko 

zakomponovať do stávajúcej databázy. Pri Autocade LT je vhodné spomenúť, že vďaka tomu, že 

sa jedná o kresliaci nástroj, je možné ho využiť aj na vytvorenie schém z prvého projekčného 

riešenia no bez využitia akejkoľvek možnosti generovania dokumentácie. Jednalo by sa obyčajné 

kreslenie prvkov, a kreslené by museli byť aj všetky ostatné časti dokumentácie ako napríklad 

zoznamy prvkov a tým pádom by sa prejavili všetky výhody prípadne nevýhody tohto softvéru 

použité vyššie. Pri Ruplane EVU by bolo použitie druhého projekčného riešenia značne 

komplikované, pretože by neumožnil napríklad zjednodušovať schémy. Kreslenie voľnej grafiky 

je navyše v tomto programe pomerne náročné, preto považujem tento softvér ako nepoužiteľný na 

kreslenie takýchto schém.   

V práci sa sledovali parametre a funkcie hlavne z pohľadu projektanta, no na škodu nie je ani 

zhodnotiť, aké výhody má použitie týchto softvérov pre zákazníka. Je jasné, že základnou 

požiadavkou bude štýl projekčného riešenia a podľa toho sa určí aj program, v ktorom bude 

dokumentácia kreslená. No v prípade použitia elektronickej dokumentácie ponúka Ruplan EVU 

zásadnú výhodu a to možnosť vytvorenia tak zvaných interaktívnych PDF. Tento dokument 

ponúka možnosť vytvorenia odkazov a značne tak zjednodušuje pohyb a prehliadanie rozsiahlej 

dokumentácie. A to je práve činnosť, s ktorou sa najčastejšie stretáva zákazník, prípadne montéri 

na stavbe.  

Čo sa týka tabuľky hodnotenia nachádzajúcej sa v kapitole 5.6, z nej vyplýva, že podľa 

stanovených parametrov hodnotenia je na základe poznatkov zistených v tejto diplomovej práci 

pre projektovanie rozvádzačov sekundárnej techniky vhodnejší program Ruplan EVU. Po osvojení 

si práce projektanta ponúka tento softvér funkcie, ktoré dokážu prekryť niektoré jeho nedostatky a 

tak sa tento program môže skutočne stať lepšou voľbou pre projektovanie. Navyše si myslím, že 

v rámci pokračovania súčasných trendov, sa v budúcnosti budú na projektovanie používať vo 

väčšej miere práve databázové softvéry, medzi ktoré Ruplan EVU patrí, takže sa oplatí rozumieť 

princípu ich fungovania. 
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