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Předložená diplomová práce Bc. Davida Bracka se zabývá problematikou plošné kabelizace venkovních vedení 
22 kV napájených z distribuční transformovny 110/22 kV Telč. Diplomant se v úvodu práce věnuje popisu 
legislativy a požadavků vyplývajících z technických norem. Na úvodní kapitolu navazuje popis prvků venkovních 
vedení 22 kV, respektive vedení kabelových, kdy jsou kromě napěťové hladiny 22 kV zmíněny i kabelová vedení 
o napětí 110 kV a 0,4 kV. Student se v této kapitole věnuje i způsobu provozu sítí 22 kV, a to jak z pohledu 
uzemnění středu transformátoru 110/22 kV se zemnící soustavou, tak i z pohledu topologie sítě. V kapitole jsou 
také uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých typů vedení a důvody, proč je v současnosti přistupováno ke 
kabelizacím stávajících úseků venkovních vedení 22 kV, což je doloženo i tabulkou vývoje délek kabelů VN v 
ČR v rozmezí 5 let. V následující kapitole se diplomant v souladu se zadáním věnuje popisu oblasti, kde 
navrhuje plošnou kabelizaci, včetně rozboru poruch na dotčených vedeních 22 kV. Obecně popisuje, jak 
přistupovat ke kabelizacím sítí 22 kV v souladu s koncepcí rozvoje E.ON Distribuce, a.s., následně teorii převádí 
do praxe při konkrétním návrhu kabelizace čtyř venkovních vedení 22 kV v podobě situačních map a nového 
schématu sítě. Výpočet ustáleného chodu navržené sítě je z pohledu napěťových poměrů porovnán se stávající 
sítí. Diplomant v další kapitole provádí srovnání kapacitních proudů stávající a navrhované sítě s následným 
vyhodnocením technických opatření v napájecí transformovně 110/22 kV Telč. Závěrečná část práce se věnuje 
ekonomicko-technickému zhodnocení návrhu kabelizace s odhadem celkových nákladů vyplývajících z měrných 
nákladů a doporučením rozdělit kabelizaci do několika etap podle jednotlivých vedení. Obsahově i rozsahově 
diplomová práce splňuje zadání a naplňuje vytyčené cíle. 

Předložená diplomová práce je přehledně členěna do víceméně na sebe navazujících kapitol v souladu se 
zadáním. Připomínky mám ke kapitole 2.2 "Technické normy", která by mohla obsahovat výčet norem 
popisujících ukládání kabelů do země. S tímto souvisí i kapitola 3.4.6 "Ukládání kabelů", která by měla být 
řazena právě do kapitoly 2.2.Kapitoly 3.4.1 až 3.4.4 jsou dle mého názoru seřazeny nelogicky. Kapitolu 4.3 
"Ověření ustáleného chodu sítě" bych pak přeřadil do samostatné kapitoly, případně ji sloučil s kapitolou 5. 

Po obsahové stránce mám k diplomové práci následující připomínky. V seznamu zkratek je chybně uvedena 
jednotka proudu na vývodu. Na str. 14 je nepřesně uvedeno, že stávající úpravy legislativy nařizují vytvářet nová 
vedení jako kabelová. Toto tvrzení platí pouze v zastavěném území obcí. V kapitole 2.1.2 mi chybí důležitá 



 

zmínka o § 79 stavebního zákona, který v odstavci 2) písmenu s) definuje možnost výměny vedení technické 
infrastruktury bez nutnosti získání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu. Tento paragraf je 
hojně využíván při obnově dožívajících venkovních vedení a měl by být z tohoto důvodu zmíněn. Domnívám se, 
že by měl být uveden i § 103 stavebního zákona, který odstavci 1) písmenu e) hovoří, že pro stavby a zařízení 
distribuční soustavy, s výjimkou budov, nevyžadují stavební povolení. Rovněž by mohl zmíněn § 170 
stavebního zákona, který umožňuje za určitých podmínek vyvlastnit věcná břemena na veřejně prospěšné 
stavby technické infrastruktury. V kapitole 3.4. jsou olejové kabely zmíněny pouze v jedné větě, myslím, že by si 
zasloužily větší prostor. V kapitole 3.5 by měl být přesně definován "způsob uzemnění", respektive co je 
uzemněno. V podkapitole 3.5.3.1 by mělo být uvedeno, že u kabelových sítí 22 kV se topologie paprskové sítě, 
s výjimkou přípojek pro jednu trafostanici, nepoužívá. Obrázek 3-2 je ilustrační pro sítě NN, s ohledem na to, že 
se jedná o diplomovou práci, by si mohl autor dát práci a obrázek překreslit, aby odpovídal sítím VN. V 
podkapitole 4.2.3.1 nesouhlasí tvrzení, že bude použita konfigurace rozvaděče 3K+1T apod., pokud padla v 
předchozím odstavci zmínka o vypínači. Pole vypínače má označení "L". V kapitole 4.3 chybí popis, jakým 
způsobem byla rozložena zátěž podél počítaného vývodu. Ve všech tabulkách s výpočty jsou chybně uvedeny 
jednotky počítaného napětí. V rámci přehlednosti bych preferoval srovnání napěťových poměrů stávajícího a 
nového stavu do jedné tabulky. Tvrzení, že je třeba dimenzovat prvky vedení na vyšší odolnost proti zkratovým 
poměrům, je příliš obecné a mělo by být podloženo fakty. V tabulce 6-1 v části "TS Kioskové" je několik 
nepřesností. Podle všech informaci je použita pouze trafostanice UF 2536, která je dimenzovaná na 
transformátor 1x630 kVA. Jedna položka v tabulce nicméně zmiňuje kiosek 2x400 kVA atd. Rovněž v části 
"Rozvaděče VN" je uvedeno použití rozvaděče 4K+1T. Tento rozvaděč ovšem není možné z prostorových 
důvodů umístit do kiosku UF 2536. V části 6.3 nesouhlasím s tvrzením, že je vhodné provést kabelizaci po 
jednotlivých vedeních. Logičtější a technicky proveditelnější je provést etapizaci po ucelených plochách z 
důvodu možných souběhů jednotlivých vedení, jak je vidět např. na příloze C.11, kde jsou vývody z TR Telč 
vedeny ve stejném koridoru. K diplomové práci jsou přiloženy přílohy. U situačních map (C.01 - C.11) 
postrádám popis jednotlivých kabelových vedení, rovněž do nich mohl autor připsat názvy obcí a trafostanic. 
Jejich absencí je ztížena orientace v těchto přílohách. 

Diplomant použil ve své práci dostatečné množství studijní literatury. 

Po formální stránce je práce plná překlepů a gramatických chyb, které snižují její úroveň. Čtenář se neubrání 
dojmu, že některé kapitoly byly psány doslova na posledních chvíli. 

Pozitivně hodnotím, že práce má praktický potenciál v podobě nově navržených tras kabelových vedení a 
umístění distribučních trafostanic. Tyto podklady bude možné použít v případě vytvoření "zadání stavby" na 
kabelizaci jednotlivých vedení, ať už v celé délce, nebo pouze v intravilánech obcí. 

Navzdory výše popsaným kritickým připomínkám a faktickým nedostatkům práci doporučuji k obhajobě.    
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Otázky k obhajobě: 

1) Co je v podkapitole 3.4.1 myšleno "klasickými kabely"? 

2) Jaké jsou zkratové odolnosti prvků použitých při návrhu? Jaké je jejich srovnání s vypočítanými zkratovými 
poměry? 

 

Ing. Tomáš Kolacia 

Oponent diplomové práce 


		2020-06-11T15:23:48+0200
	Tomas Kolacia




