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1 ÚVOD 
K nejhoršímu riziku spojenému s využíváním elektrické energie dozajista patří úmrtí 

v důsledku úrazu elektrickým proudem. Způsobů, jak může dojít k úrazu elektrickým proudem, 

existuje relativně velké množství, přičemž u všech těchto způsobů jsou zavedena opatření 

eliminující pravděpodobnost, aby buď už k úrazu vůbec nedošlo, nebo aby případný úraz neměl 

fatální následky. Z hlediska provozování silového elektroenergetického rozvodného systému je 

jedním ze způsobů, jak může dojít k úrazu elektrickým proudem výskyt zvýšeného elektrického 

potenciálu na neživých částech elektrických zařízení při poruše. Výskyt nebezpečně vysokých 

potenciálů se v tomto případě nejčastěji eliminuje skrze důsledné zemnění celého rozvodného 

systému a potažmo tak propojených neživých částí zařízení. Aby bylo dosaženo 

požadované/akceptovatelné míry rizika je nezbytné navrhnout tvar a rozměry zemnící soustavy 

takové, aby prostředky byly vynaloženy pokud možno co nejefektivněji a úměrně eliminovanému 

nebezpečí. Aby bylo možné vhodný tvar a rozměry zemnící soustavy navrhnout je nezbytné nejprve 

vznikající riziko kvantifikovat/vyčíslit a následně je možné jednotlivé varianty návrhu zemniče mezi 

sebou porovnávat.  

Je nezbytné říci, že v současnosti skutečné riziko při návrhu zemnících soustav není vhodně 

kvantifikováno a je spíše využíván deterministický přístup nejhoršího scénáře. Nicméně i přes tento 

silně negativní nejhorší scénář se ukazuje, že v důsledku značné stochasticity všech jevů 

a parametrů, které mají vliv na výslednou hodnotu rizika, volba tohoto nejhoršího scénáře nemusí 

vždy vést ke konzervativnějším výsledkům a výsledný návrh tak může být poddimenzován. 

Obdobně se pak taky ukazuje, že v některých případech nejhorší scénář není až tak pravděpodobný 

a tak nastávají i situace, kdy současný postup návrhu zemnící soustavy je předimenzovaný, neboli 

prostředky na eliminování rizika jsou vynakládány nevhodně. Na mezinárodní úrovni lze dnes 

spatřovat vliv přesunu od návrhů založených na nejhorším scénáři k přístupům kvantifikujícím 

vhodným způsobem skutečnou míru rizika. V případě těchto přístupů se tak především jedná 

o vhodné pravděpodobnostní modelování všech stochastických jevů definujících dané skutečné 

riziko. Tématu pravděpodobnostního přístupu pro hodnocení zemnících soustav se pak věnuje i tato 

práce, která se zaměřuje na užití pravděpodobnostního přístupu na zemniče v distribučních sítích. 

Užití tohoto přístupu s přesnějším kvantifikováním skutečného rizika lze předpokládat právě pro 

nalezení vhodnějšího tvaru a rozměrů zemnící soustavy s ohledem na vynaložené prostředky. Další 

možnou oblastí užití tohoto přístupu mohou být bezesporu situace vhodnějšího posouzení změny 

parametrů zemničů v průběhu času, kdy např. při zvyšování parametrů sítě (zkratového proudu) je 

lépe kvantifikovatelný jejich vliv na výsledné riziko zemnící soustavy. 

2 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY 
K základním současně platným dokumentům v oblasti návrhu a hodnocení zemnících soustav 

pro zařízení se jmenovitým napětím vyšším jak 1 kV lze v současné době přiřadit normy  

EN 61936-1 [1] a dále pak hlavní dokument EN 50522 [2]. Z hlediska specifika českého prostřední 

pak lze tyto základní dokumenty doplnit ještě o podnikovou normu elektroenergetiky  

PNE 33 0000-1(5) [3], která shrnuje stěžejní požadavky z uvedených norem. Podle EN 50522 pak 

musí být zemnící soustava schopna odolat očekávaným elektrickým, mechanickým a klimatickým 
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vlivům okolního prostřední. K základním bezpečnostním požadavkům na zemnící soustavy patří 

udržení dotykových a krokových napětí v určitých mezích tak, aby nedošlo při poruše k ohrožení 

zdraví osob. 

Účinky elektrického proudu na člověka byly zkoumány již od samotného rozvoje 

elektroenergetiky a stěžejní poznatky jsou shrnuty v normě IEC/TS 60479-1 [4]. Za nejnepříznivější 

jev při průchodu proudu lidským tělem je uvažována fibrilace srdečních komor, která bez rychlé 

lékařské pomoci vede k úmrtí postižené osoby. Elektrický proud kromě fibrilace komor může 

způsobovat také řadu dalších negativních jevů, ke kterým lze přiřadit např.: nedobrovolné svalové 

kontrakce (může vést k poškození svalů, šlach, zástavě dechu atp.); popáleniny kůže a vnitřních 

orgánů aj. V současné době lze spatřovat dva podobné přístupy založené na limitních úrovních 

proudů způsobujících srdeční fibrilace, které jsou uvedeny ve dvou odlišných standardech: 

- IEC/TS 60479-1, data jsou založena na studii Biegelmeiera a Leeho [5] a korespondují se 

zjištěním, že pokud dojde k zasažení srdce proudem v období komorové relaxace (zranitelná 

T fáze cyklu) je pravděpodobnost fibrilace mnohem vyšší (stačí proud cca nad 50mA), 

kdežto pokud dojde k zasažení srdce proudem ve zbylé části cyklu je pravděpodobnost 

vzniku komorové fibrilace nižší (proud nad cca 500 mA). Zranitelná fáze tvoří cca 

1/5 celého cyklu. Pokud proud působí déle, jak jeden celý cyklus pravděpodobnost vzniku 

fibrilace se zvyšuje. Na základě těchto zjištění byly sestrojeny tzv. „S-křivky“ c1-c4. 

- IEEE 80 [6] standard platný např. v USA, Kanadě, Austrálii atp. Limitní hodnoty jsou zde 

založeny na předpokladu, že vznik fibrilace je závislý na hmotnosti postižené osoby a tak 

v tomto standardu jsou uvedeny dvě křivky vycházející z práce Dalziela [7] pro osoby vážící 

50kg a 70kg (I50 a I70). 

Oboje křivky jsou vyneseny v obrázku Obr. 2-1. 

 

Obr. 2-1 Limitní křivky proudu podle [4] c1-c4 a podle [6] I50 a I70, křivky c1-c4 značí limitní 

hodnoty fibrilace s 0.5, 5, 50 a 95 % pravděpodobnostní, obrázek převzat z [8] 

Diagram postupu při návrhu zemnící soustavy podle EN 50522 je pak vyobrazen na 

následujícím Obr. 2-2. Při současném návrhu je tedy doporučen postup: 

- Pro dané místo stanovit předpokládaný poruchový proud IE (v praxi nejčastěji pomocí 

metody souměrných složek, norma 50522 také říká jaký proud má být brán v potaz pro různé 
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typy uzemnění uzlu zdroje – uvažují se jednofázové poruchy). V závislosti na propojení 

dané uzemňovací soustavy s dalšími soustavami (např. pomocí stínění kabelových plášťů) 

se může použít redukčních součinitelů. 

- Pro daný návrh uzemňovací soustavy stanovit analyticky, nebo měřením velikost jejího 

zemního odporu/impedance ZE; při prvním návrhu je možné vycházet ze zkušeností nebo 

první návrh navrhnout zcela libovolně. 

- Následně určit celkový nárůst potenciálu zemniče UE. 

- Pro zjednodušení byly hodnoty dovolených proudů přepočteny na hodnoty dovolených 

dotykových napětí UTp (křivka je uvedena v EN 50522, pro křivku byly uvažovány vstupy: 

křivka c2 z obrázku Obr. 2-1 uvažující pravděpodobnost fibrilace 5 %, proudová dráha ruka 

noha, impedance těla pro 50 % populace a scénář bez přídavné rezistance). Hodnota nárůstu 

potenciálu UE navrhovaného zemniče se pak porovnává podle diagramu s násobky 

dovoleného dotykového napětí. Pokud nebude splněna ani podmínka UE<4UTp norma dále 

navrhuje přistoupit k určení skutečných dotykových napětí UT a proudů tělem IB a ty 

porovnat s křivkou dovolených dotykových napětí. 

- Pokud návrh nevyhoví ani pro skutečné hodnoty dotykových napětí, je zapotřebí provést 

nápravná opatření (přivést části zároveň přístupné dotyku na stejný potenciál atp.) nebo 

přepracovat návrh, tzn. obvykle snížit celkovou ZE. 

 

Obr. 2-2 Diagram návrhu uzemňovacích soustav [2] 
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Výše uvedený postup je víceméně založen na deterministickém přístupu s uvažováním pokud 

možno nejhoršího možné scénáře v průběhu celého návrhu. Tedy např.: 

- Při výpočtu poruchového proudu se uvažuje porucha přímo v místě uzemňovací soustavy, 

konfigurace nadřazené soustavy je uvažovaná tak, aby příspěvek k poruchovému proudu 

byl co největší, zanedbávají se příčné prvky poruchového obvodu. 

- Doba dotyku při posuzování dotykových napětí je uvažována jako nejdelší možný čas 

vypnutí poruchy příslušnou ochranou. 

- Impedance lidského těla je uvažovaná rovna pro 50 % populace. 

- Je vždy uvažován dotyk osoby, i když tomu tak často být nemusí. 

Většina vstupních parametrů je uvažovaná jako jedno konkrétní číslo. Z hlediska teorie 

pravděpodobnosti jde buď rovnou o střední hodnotu, nebo hodnotu z oblasti 2 až 3-násobku rozptylu 

(tedy z oblasti, ve které se pohybuje 95-99,7% všech hodnot a to tak, aby bylo dosaženo nejhoršího 

možného scénáře). 

Samotná norma 50522 [2] v kapitole 4.3 uvádí „Musí se také zahrnout, že výskyt poruchy, 

amplituda poruchového proudu, doba trvání poruchy a přítomnost osoby jsou pravděpodobnostní 

povahy“. Nicméně sama norma krom této strohé informace neudává žádný bližší návod, jak tuto 

pravděpodobnostní povahu zahrnout do výpočtů. 

K pravděpodobnostní povaze chování zemničů byla již prezentována řada studií. Příkladem 

pravděpodobnostní povahy zde může být rozložení dotykových napětí v důsledku různé velikosti 

poruchového proudu. Tak tedy například dotyková napětí lze ve většině případů předpokládat menší 

než pro uvažovaný nejhorší scénář, nicméně s častějším výskytem, neboť na jejich vzniku se podílí 

i události mimo uvedený stožár – tj. dojde k zanesení nárůstu potenciálu z poruch na okolních 

stožárech skrze zemnící lana, kabelové stínění atp. Jako příklad je zde uvedeno rozložení velikosti 

dotykových napětí na konstrukci stožáru při uvažování i zanesení potenciálu od poruch 

vyskytujících se na okolních stožárech, podle studie El-Kadyho [9], viz. Obr. 2-3. Rozložení 

velikosti dotykových napětí El-Kady získal pomocí metody Monte Carlo a z výsledku je patrné, že 

výskyt nejhoršího scénáře je silně nepravděpodobný. 

 

Obr. 2-3 Vlevo vyobrazena část dvojitého paralelního vedení s vyznačením umístění sloupů (tečky) 

(ne všechny jsou zahrnuty do výpočtu, jen určitý počet na každou stranu od postiženého místa), 

vpravo funkce hustoty pravděpodobnosti velikosti dotykového napětí pro dva typy zemniče u 

postiženého sloupu, získaná metodou Monte Carlo, El-Kady [9] 
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3 CÍLE DISERTACE 
Cíli disertační práce vzhledem k současnému stavu poznání v oblasti pravděpodobnostního 

modelování zemničů byly tedy stanoveny: 

- Návrh metodiky pravděpodobnostního přístupu hodnocení zemnících soustav v síti VN 

a analýza možností využití navržené metodiky k návrhu uzemňovacích systémů v sítích VN, 

provozovaných se společným uzemňovacím systémem pro VN a NN, kdy se může část 

rizika přenášet i do sítí NN. 

- Ověření správnosti prezentovaných postupů výpočtu koincidence a provést jejich 

porovnání. 

4 DISKUZE NAPLNĚNÍ CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 
Na úvod je zapotřebí zmínit, že tato disertační práce se zabývá primárně hodnocením zemnících 

soustav s napětími vyššími jak 1kV a.c. Pravděpodobnostní přístup pro hodnocení zemnících 

soustav v soustavě nízkého napětí (domovní zemniče aj.) by byl teoreticky také možný, nicméně 

v paci nebyl řešen. Práce se tak zabývá zemnícími soustavami např.: v rozvodnách, zemnění stožárů 

přenosových a distribučních vedení, stožárových distribučních transformačních stanic, odpínačů atp. 

Jde tedy o zařízení spravovaná a udržovaná školeným personálem, která ovšem mohou negativně 

působit i na veřejnost pohybující se v jejich blízkosti. Dále je nezbytné zmínit, že NN zemniče nelze 

z rozboru úplně vyřadit, neboť zemnící systémy vysokého a nízkého napětí bývají často spojovány, 

či provozovány ve vzájemné těsné blízkosti a tak původce rizika v sítích vysokého napětí působí 

riziko i v soustavách NN. 

Dále je nezbytné zmínit, že implementace kompletní metodiky, dle současného stavu poznání 

je relativně komplexní záležitostí. Pro názornost jsou v Tab. 4-1 velice zjednodušeně shrnuty 

přístupy všech dosud publikovaných pravděpodobnostních přístupů jednotlivých autorů. Na základě 

studie dosavadního stavu poznání lze pak pozorovat, že jak australský EG-0 [11], tak i britský 

přístup - příloha BS EN 50522 [10], od tohoto komplexního pojetí spíše upouštějí a přiklánějí se 

k přístupu expertního řešení (Stepwise-worstcase) s zavedením jen některých prvků 

pravděpodobnostního řešení. Z hlediska pravděpodobnostního řešení u těchto přístupů tedy 

přetrvává řešení 

- Pravděpodobnosti výskytu poruchy. 

- Pravděpodobnosti výskytu osoby. 

- Pravděpodobnosti fibrilace (úmrtí) v závislosti na velikosti působícího proudu a době jeho 

působení.  

- Proud tělem je stanoven z pravděpodobnostního rozložení odporu lidského těla v populaci 

spolu s jeho napěťovou závislostí. 

U těchto přístupů pak jsou další ostatní veličiny mající vliv na pravděpodobnost úmrtí řešeny 

jen jako čísla a nikoli jako pravděpodobnostní rozložení. K těmto veličinám řešeným jako jedno 

číslo lze přiřadit 

- Přítomnost zemnících lan a tedy různé rozložení toku poruchového proudu – redukční 

faktor. 



   

 

10 

- Porucha je uvažována s nejhorším příspěvkem v místě dotyku (i poruchy vzdálené mohou 

přispět k vzniku nebezpečné situace). 

- Rezistivita půdy v místě dotyku je uvažována jako konstantní stejná jako u návrhu zemniče 

– tedy bez variace. 

- Nárůst potenciálu zemniče EPR je stanovený z uvedené hodnoty rezistivity spolu 

se stanoveným poruchovým proudem. 

- Dotyková a kroková napětí jsou stanovená buďto jako poměr z EPR (podle standardu či 

zkušenosti z měření) nebo pomocí odpovídajícího softwaru pro modelování rozložení 

elektrického potenciálu zemniče. 

- Čas vypnutí poruchy je buďto řešen jako konstantní hodnota odpovídající nastavení ochran 

(BS EN 50522 [10]) nebo s Poissonovým rozložením. 

- Vliv automatiky opětovného zapnutí není zahrnován. Příručka EG-0 [11] doporučuje s tímto 

vlivem nepočítat. 

- Pokud je uvažováno s případnou obuví, tak její hodnota je uvažována také jako konstantní 

nebo jako s odpovídajícím statistickým rozložením (EG-0 [11]). 

- Stejně tak vliv případné instalované povrchové vrstvy (asfalt, kamení aj.), pokud je 

uvažována, je zahrnut jako konstantní hodnota. 

Pro naplnění vytyčených cílů této disertační práce tak bylo rozhodnuto k reprodukování již 

publikovaných přístupů s zavedením několika drobných obměn s cílem otestovat vliv změny 

různých parametrů a provedení studií a citlivostních analýz těchto parametrů. Autorem této práce 

tak byl reprodukován přístup více se podobající metodice podle příručky EG-0. Ač metodika 

výpočtu podle této příručky je dostupná prostřednictvím programového nástroje Argon [12], jeho 

použití není příliš přívětivé, neboť neumožňuje výpočet automatizovat a program dále vykazuje 

problémy s knihovnami NET.Frameworku. Částečně zjednodušená metodika výpočtu podle tohoto 

programu byla také zveřejněna prostřednictvím webového prostředí Argonium [13] (pozn. ovšem až 

později přibližně v roce 2018 s ohledem k datování této disertační práce). V Tab. 4-1 tak 

v posledním sloupci je uveden autorem disertační práce reprodukovaný ‚pravděpodobnostní‘ 

přístup. Z hlediska korektního přisuzování autorství je tento sloupec označen jako VV+DT neboť 

na tvorbě a implementaci celé metodiky se podílel autor disertační práce spolu s odborným 

asistentem Davidem Topolánkem působícím na stejném pracovišti, tedy Ústavu elektroenergetiky 

VUT v Brně.  

Autorem reprodukovaný výpočet byl implementován formou série m-file skriptů a funkcí 

v programu Matlab. Jak je uvedeno v tabulce Tab. 4-1, tak se jedná o modifikovaný expertní – 

stepwise – přístup s zachováním pravděpodobnostního modelování fibrilace a koincidence výskytu 

nebezpečné události. V porovnání s předchozími přístupy pak lze říci, že oproti starším - EL-Kady, 

Wang, Sverak - již přístup využívá lépe odpovídajícího logaritmicko-normálního rozložení odporu 

těla. Oproti britskému přístupu Dimopoulose a BS EN50522 pak využívá sofistikovanějšího 

přístupu pro výpočet pravděpodobnosti koincidence skrze Poissonovo rozdělení popisující lépe 

náhodnostní charakter tohoto jevu. A oproti přístupu podle EG-0 (který v podstatě kopíruje) 

umožňuje otestovat vliv změny některých dalších parametrů a umožňuje výpočet automatizovat pro 

analýzu v celém spektru řešených stavů (např. pro potřeby citlivostní analýzy). Oproti přístupu podle 

EG-0 byl dále zkoumán vliv různé dráhy proudu tělem a způsobu modelování odporu lidského těla 

a přídavné obuvi. 
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V porovnání s posledním nezmíněným přístupem podle Nahmana se reprodukovaný přístup liší 

v užití odlišného vyhodnocení, kdy není využito konvoluce rozložení pravděpodobností odolnosti 

a namáhání (nebezpečí/rizika). V současném přístupu bylo toto řešeno pouze jako volbou jednoho 

konkrétního stavu – jednoho čísla a následně byla provedena citlivostní analýza pro obměny 

parametrů. Tím jsou zjištěny přibližné meze, v jakých se může výsledné riziko pohybovat, nicméně 

jsou v podstatě uvažovány v citlivostní analýze všechny se stejnou pravděpodobností. (Pozn. 

v případě finského starého standardu nejsou dostupná data o tomto přístupu a v případě Carmana 

se tento zabýval spíše filozofií celého přístupu nežli metodikou jeho výpočtu)  

Dále, oproti uvedeným přístupům, byl tento reprodukovaný přístup analyzován pro případ 

aplikace na zemniče v distribuční soustavě, kdy drtivá většina doposud zveřejněných publikací 

včetně EG-0 uvažuje s aplikací pravděpodobnostního vyhodnocování zemničů pouze v přenosové 

soustavě. Je nezbytné si uvědomit, že v případě poruchy v síti se společným zemničem VN a NN 

může docházet k zanesení nárůstu potenciálu i do sítí nízkého napětí, kde mohou být riziku 

vystaveny i osoby z laické veřejnosti. Tento stav byl oproti předchozím přístupům nově prezentován 

v této práci vydefinováním několika dotykových scénářů. 

Pozn. Pojmem koincidence se zde myslí pravděpodobnost vzniku rizikové události,  

tj. pravděpodobnosti výskytu poruchy a současného dotyku.  

Jelikož vedle koincidence jsou primárním řídícím zdrojem rizika vznikající dotyková napětí 

byla dále značná část práce věnována také problematice jejich výpočtu a obecně modelování 

zemničů. Je vhodné zmínit, že v případě zemničů v distribučních sítích, jakými jsou např. 

trafostanice VN/NN, lze předpokládat i v dnešní době stále využívání mnoha zjednodušujících 

předpokladů jakými je např. užití zjednodušených analytických vztahů pro stanovení základních 

parametrů zemnící soustavy, či modelování půdy pouze jeho homogenním ekvivalentem. Přestože 

dnes již existují dostupné sofistikované softwarové nástroje umožňující přesnější výpočet 

základních parametrů zemnících soustav, jeví se jejich užití v širší praxi stále příliš nerozšířené. 

K tomuto dochází nepochybně v důsledku potřeby značných finančních nákladů na pořízení těchto 

výpočtových nástrojů. Problémem je zde dozajista také poněkud veliké množství takto 

budovaných/řešených zemnících soustav, což neumožňuje provádět podrobné analýzy ve všech 

budovaných případech. Je ovšem nicméně faktem, že zvolená zjednodušení májí vliv na přesnost 

získaných výsledků. Proto se provedený rozbor věnoval právě srovnání různých přístupů 

modelování zemničů. Výsledky z tohoto rozboru jsou pak diskutovány na modelu použité 

distribuční sítě a jsou doplněny o diskuzi jejich vlivu na vypočtenou hodnotu rizika. 

Práce se tak primárně dělí na dvě části, kdy v první části byl proveden rozbor metod modelování 

zemničů se stanovením potenciálních rozdílů vypočteného odporu uzemnění a dotykových napětí 

a v druhé části byla pak provedena diskuze použití pravděpodobnostního přístupu a to i s ohledem 

na získané výsledky z části o modelování zemničů. 

Význam zkratek v Tab. 4-1: 

- MC – výpočet provedený metodou Monte Carlo, výsledkem je rozložení, u Poruchového 

proudu měněno místo poruchy v síti, obecně voleny vstupní hodnoty podle daných rozložení. 

- Markov – pro modelování pravděpodobnostních jevů zvolena metoda Markovova řetězce. 

- Analytický – autor odvodil sérii analytických vztahů na základě kterých je možné provést 

výpočet bez nutnosti provádět výpočet metodou MC. 

- Jedna hodnota – výpočet proveden pouze pro jednu hodnotu a výsledkem je jedna hodnota. 
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- Normální rozložení – pro modelování parametru použito normální rozdělení, střední hodnota 

μ. 

- Poissonovo rozložení – pro modelování parametru použito Poissonovo rozdělení. 

- Empirické rozložení – pro modelování parametru použito empiricky stanovené rozdělení. 

- LN – pro modelování parametru bylo použito logaritmicko-normální rozložení. 

- Nejhorší scénář – zvoleny okolnosti výpočtu vedoucí na nejhorší scénář. 

- Stepwise – expertní volba různých parametrů a jejich mix vedoucí k nejhoršímu scénáři. 

- Span – Zahrnutí do výpočtu poruch přenesených zemnícím lanem. 

- Reconfiguration – v MC testovány i různé přepojení systému. 

- Loading – v MC zahrnuty i různé zatížení sítě mající vliv na velikost poruchového proudu. 

- Reconnection – V Stepwise hledán nejhorší stav přepojení sítě. 

- Reduction – Poruchy mimo postiženou zemnící soustavu stejně jako připojení zemnících lan a 

stínění zahrnuty skrze redukční faktor. 

- Nárůst potenciálu zemniče – udává, jak byl stanoven celkový nárůst potenciálu zemniče (Ne 

– Změna TV přímo – nadřazená síť nebyla modelována a bylo měněno přímo TV, jinak podle 

popisu ostatních zkratek). 

- Dotyková a kroková napětí – udává, jak byly určeny dotykové a krokové napětí (Normální 

rolož. modelováno pomocí normálního rozdělení, Poměry vypočteno poměrem z nárůstu 

potenciálu zemniče, Jedna hodnota použita jen jedna hodnota, modelování-CDEGS pro výpočet 

použit software). 

- Odpor lidského těla – udává jak, byl modelován odpor lidského těla (V závislá 479 pro výpočet 

použit napěťově závislý průběh odporu lidského těla podle IEC TS 60479-1 [4]). 

- Rezistivita půdy – značí, jak byla modelována půda, převážně použity vícevrstvé modely půdy, 

v některých případech byly měněny pouze parametry povrchové vrstvy půdy. 

- Délka dotyku pro výpočet fibrilace – udává, jaký byl zvolen čas pro výpočet fibrilace – Jedna 

hodnota - jeden konkrétní čas, Normální rozlož. u MC simulací. 

- Pro koincidenci – udává, jak byla počítána pravděpodobnost jevu koincidence. 

- Opětovné zapnutí – udává, zda bylo do výpočtu zahrnuta automatika opětovného zapnutí. 

- Zahrnutí obuvi – udává, zda a jak bylo při výpočtu počítáno s přídavným odporem obuvi. 

- Povrchová vrstva/přechodový odpor – udává, jakým způsobem byl zahrnut vliv kontaktního 

odporu chodidla a půdy (IEEE80 1.5Cρ – použit vztah pro výpočet TV podle IEEE80 [6], 1.5ρ 

zahrnut pouze jako násobek rezistivity půdy). 

- Pravděpodobnost fibrilace – udává, vůči kterým křivkám autor vztahoval výsledné rizika 

(Dalziel použity křivky pro 50 a 70 kg podle IEEE80 [6], 479 použity S-křivky podle IEC TS 

60479-1 [4]). 

Vyhodnocení 

- Stress&Strength – při výpočtu stanovena úroveň nebezpečí a odolností, následně pomocí 

konvoluce stanovena výsledná hodnota rizika. 

- ALARP – Výsledné riziko porovnáno s tolerovatelnými a akceptovatelnými úrovněmi rizika 

dle ALARP filozofie. 

- ALARP+Stress&Strength – Riziko stanovené pomocí Stress&Strength porovnáno s úrovněmi 

ALARP filozofie. 
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Tab. 4-1 Souhrn aplikovaných pravděpodobnostních přístupů 

Autor 
Rok 

Finnish 
Std. 1979 

El-Kady 
1984 

Wang 
1985 

Sverak 
1992 

Nahman 
1998 

Carman 
2000 

Dimopoulos 
2012 

BS EN 50522 
2012 

EG-0 
2010 

VV+DT 
2019 

Charak. řešení  MC 
Analytický-Jedna 

hodnota 
Analytický-Jedna 

hodnota 
Markov + MC MC MC Nejhorší scénář 

Stepwise-Nejhorší 
scénář 

Stepwise-Nejhorší 
scénář 

Poruchy mimo 
vyhodnocovaný 

zemnič 

N
ed

o
st

u
p

n
é 

in
fo

rm
ac

e
 

Span + 
Reconfiguration 

Ne Ne Stepwise 

V
 s

o
u

la
d

u
 s

 p
ře

d
ch

o
zí

m
i, 

au
to

r 
zd

e 
n

en
í p

ří
liš

 k
o

n
kr

ét
n

í o
h

le
d

n
ě 

p
o

u
ži

té
 m

et
o

d
ik

y 

Reduction + 
Reconfigurations + 

Loading 
Ne 

Span + 
Reconnection 

Ne 

Poruchový proud MC 
Ne – Změna TV 

přímo 
Jedna hodnota nebo 

přímo TV 
Jedna hodnota – 
nejhorší scénář 

MC 
Jedna hodnota – 
nejhorší scénář  

Jedna hodnota – 
Stepwise 

Nejhorší scénář – 
Reduction 

Nárůst potenciálu 
zemniče 

Jedna hodnota- 
z poruchového 

proudu 

Ne – Změna TV 
přímo 

Jedna hodnota nebo 
přímo TV 

Jedna hodnota – 
nejhorší scénář 

Jedna hodnota- z 
poruchového proudu 

Jedna hodnota – 
nejhorší scénář 

Jedna hodnota - 
Stepwise 

Jedna hodnota – 
nejhorší scénář 

Dotyková a kroková 
napětí 

Jedna hodnota - 
Poměr 

Normální rozlož. Normální rozlož. 
Jedna hodnota – 
Nejhorší scénář 

Jedna hodnota -
modelování-CDEGS 

Jedna hodnota – 
nejhorší případ 

Jedna hodnota - 
Stepwise 

Jedna hodnota - 
Poměr 

Odpor lidského těla 
Jedna hodnota 
– V závislá 479 

Normální rozlož. – 
μ 0.5-2 kΩ 

Normální rozlož. – μ 
1 kΩ 

LN - V závislá 479 
Jedna hodnota - 

V závislá 479 
Jedna hodnota - 

V závislá 479 
LN - V-závislá 479 

Jedna hodnota - 
V závislá 479 

Rezistivita půdy Jedna hodnota Normální rozlož. Normální rozlož. 
Normální rozlož. 
povrchové vrstvy 

Jedna hodnota Jedna hodnota 
Jedna hodnota pro 
povrchovou vrstvu 

Jedna hodnota 

Délka dotyku pro 
výpočet fibrilace 

Normální 
rozlož. 

Normální rozlož. Normální rozlož. Normální rozlož. Normální rozlož. Jedna hodnota Jedna hodnota Jedna hodnota 

P
ro

 k
o

in
ci

d
en

ci
 

Počet poruch Jedna hodnota Poissonovo rozlož. Poissonovo rozlož. Normální rozlož. Jedna hodnota Jedna hodnota Poissonovo rozlož. Poissonovo rozlož. 

Délka poruchy Jedna hodnota Poissonovo rozlož. Poissonovo rozlož. Normální rozlož. Jedna hodnota Jedna hodnota Poissonovo rozlož. Poissonovo rozlož. 

Počet dotyků Jedna hodnota Poissonovo rozlož. Poissonovo rozlož. Normální rozlož. Jedna hodnota Jedna hodnota Poissonovo rozlož. Poissonovo rozlož. 

Délka dotyku Jedna hodnota Poissonovo rozlož. Poissonovo rozlož. Normální rozlož. Jedna hodnota Jedna hodnota Poissonovo rozlož. Poissonovo rozlož. 

Opětovné zapnutí Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano 

Zahrnutí obuvi Ne Ne Ne Ne Jedna hodnota Jedna hodnota Empirické rozložení Jedna hod. 1 kΩ 

Povrchová 
vrstva/přechodový 

odpor 
IEEE80 1.5Cρ 

Upravená IEEE80 
1.5Cρ 

IEEE80 1.5Cρ IEEE80 1.5Cρ 1.5ρ 1.5ρ IEEE80 1.5Cρ 1.5ρ 

Pravděpodobnost 
fibrilace 

Dalziel Dalziel 
Dalziel & 

upravená 479 
479 479 479 479 479 

Vyhodnocení 
Stress & 
Strength 

Stress & Strength Stress & Strength Stress & Strength 
ALARP + Stress & 

Strength 
Jedna hodnota - 

ALARP 
Jedna hodnota - 

ALARP 
Jedna hodnota - 

NA 
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5 TOK PROUDU ZEMÍ A MODELOVÁNÍ ZEMNIČŮ 
K základním parametrům zemniče patří parametry jako elektrický odpor/impedance zemniče, 

nárůst potenciálu zemniče, maximální dotykové napětí, maximální krokové napětí, rozložení 

potenciálu v okolí zemniče, rozložení dotykových napětí v okolí zemniče či rozložení krokových 

napětí v okolí zemniče. Jelikož hlavním zdrojem rizika při vyhodnocování zemničů jsou právě 

vzniklé rozdíly potenciálů od poruchového proudu, tak lze předpokládat, že způsob výpočtu těchto 

potenciálů a tedy potažmo uvedených základních parametrů může značně ovlivnit míru vypočteného 

rizika. V inženýrské praxi se při navrhování zemničů lze setkat s mnoha rozličnými přístupy pro 

výpočet těchto základních sledovaných parametrů. Používané přístupy zahrnují výpočet skrze 

zjednodušené analytické vztahy až po pokročilejší analytická a numerická řešení úlohy 

elektromagnetického pole v prostoru. Z provedeného a prezentovaného porovnání je zřejmé, že 

využití různých přístupů může mít podstatný vliv na získané hodnoty sledovaných parametrů 

zemničů jakými jsou zemní odpor a s ním spojený nárůst potenciálu zemniče či dotyková a kroková 

napětí. 

V disertační práci tak byly autorem implementovány jak zjednodušené analytické vztahy 

(Rüdenberg [15] ~ EN 50522, Dwight [14] ~ IEEE Std. 80, Osolsobě [17]) a dále společně 

s použitím koeficientů využití pro složitější tvary zemničů, tak i pokročilejší analytické (Dawalibi 

[20] řešení pomocí Laplaceovy rovnice, metody zrcadlení a momentové věty) a numerické řešení 

(Ansoft Maxwell [19], metoda konečných prvků FEM). Přesto, že jsou tato pokročilejší řešení již 

relativně dostupná, využívají se v dnešní době stále v mnoha reálných aplikacích pouze 

zjednodušené výpočtové vztahy. Toto je podloženo i faktem, že uvedená zjednodušená řešení jsou 

stále citována v současnosti platnými národními i mezinárodními standardy jako jsou EN 50522 [2], 

PNE 33 0000-4(4) [A11], či britskými [23]. Problémem širší implementace pokročilejších metod 

výpočtu je nezbytnost vlastnictví příslušného softwaru spolu s lépe proškoleným obslužným 

personálem. Dalším problémem je pak komplikovanost pokročilejších metod, které nelze jednoduše 

popsat několika jednoduchými vztahy a jejich implementace by vyžadovala dostupné programovací 

prostředí. V neposlední řadě je nezbytné zmínit, že pokročilejších metod výpočtu lze dohledat více 

a je tedy otázka, kterou brát jako normativní. 

Jelikož s modelováním zemničů vcelku úzce souvisí také měření a tvorba odpovídajícího 

modelu půdy, byla analýza různých výpočtových metod provedena také s ohledem na její různé 

modelování a na získaných výsledcích byl následně diskutován vliv právě různého modelování. 

5.1 Shrnutí a diskuze modelování zemničů 

V následujících podkapitolách jsou shrnuty zdroje odlišnosti výsledků mezi různými postupy 

modelování zemničů, kvantifikace možných chyb a případné náměty pro další navazující výzkum. 

Lze předpokládat, že v důsledku jednoduché aplikace a intuitivnosti zjednodušených vztahů 

budou tyto stále zaujímat své místo v problematice návrhu zemničů a to i přes jejich diskutované 

nedostatky a úskalí. Užití pokročilejších metod lze tedy předpokládat spíše při návrzích zemničů 

větších rozvoden. Užití zjednodušených vztahů je pak také právě očekávatelné pro zemniče 

distribučních trafostanic, u které byl v této práci stanoven cíl aplikace pravděpodobnostního přístupu 

pro jejich návrh. Zahrnutí zjištěných rozdílů z modelování zemničů do pravděpodobnostního 

přístupu je pak dále diskutováno v kapitole 5.1.4 a výsledky byly dále použity v druhé části 
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disertační práce popisující právě aplikaci pravděpodobnostního přístupu na zemnič distribuční 

trafostanice. 

Je nezbytné také zmínit, že jediným korektním řešením v případě uzemnění bude vždy 

provedení následného měření potvrzujícího dodržení odpovídajících bezpečnostních a provozních 

parametrů/limitů. 

5.1.1 Zdroje chyb 

Odlišnosti mezi výsledky z různých výpočtových metod lze předpokládat v důsledku: 

1. Zanedbání hloubky zemniče u zjednodušených analytických vztahů. 

2. Více různých způsobů odvození zjednodušených vztahů (Rüdenberg x Dwight aj.). 

3. Nemožnost užití vícevrstvého modelu půdy (u zjednodušených vztahů). 

4. Užití jednoho průměrného koeficientu využití, který ve skutečnosti závisí na parametrech 

vícevrstvého modelu půdy a na rozměrech zemniče. Příklad rozdílu výsledného odporu při 

použití konstantního koeficientu využití oproti pokročilejší metodě výpočtu (FEM) je 

vyobrazen na Obr. 5-1 pro dvojitý kruhový zemnič v závislosti na změně velikosti průměru 

vnějšího kruhu. 

5. Z náhrady složitějšího složení půdy jeho homogenním ekvivalentem (v případě nekorektně 

provedeného měření a vyhodnocení jeho výsledků). Příklad nevhodného vyhodnocení je 

vyobrazen v Tab. 5-1, kde je provedeno porovnání pro výpočet zemniče umístěného do 

skutečného dvouvrstvého modelu půdy a do homogenního, jehož rezistivita byla stanovena 

prostým průměrem rezistivit pro krátké rozestupy elektrod Wennerova měření. Jedná se 

o jednoduchý kruhový zemnič průměru 5,5 m v hloubce 0.4 m. 

6. V případě numerického řešení v prostřední Ansoft Maxwell je výsledek závislý na velikosti 

modelu okolní půdy a na přesnosti simulace a jí odpovídajícím způsobu tvorby sítě 

konečných prvků. 

7. V případě analytického modelu skrze řešení Laplaceovy rovnice podle Dawalibiho jsou 

získané hodnoty závislé na způsobu tvorby a délce elementů do kterých je zemnič 

diskretizován. 

8. Všechna zkoumaná řešení vycházela ze zjednodušení řešení elektromagnetické úlohy pouze 

jako jejího stejnosměrného kvazistatického ekvivalentu. Ač lze předpokládat, že toto 

zjednodušení je v mnoha případech dostatečnou náhradou [20], [22], může mít toto 

zjednodušení vliv na získané výsledky. 

5.1.2 Kvantifikace chyb 

V případě užití pouze zjednodušených analytických vztahů lze tedy na základě provedených 

analýz předpokládat chybu oproti pokročilejším metodám („+“ předimenzování, „-„ 

poddimenzování): 

1. V důsledku užití vztahu nezahrnující hloubku uložení zemniče dR +45-67 %, vede 

v případě homogenního modelu půdy vždy na předimenzování. 

2. Při užití vztahů respektujících hloubku uložení zemniče dR ±1-2 %, zanedbatelné, může 

být způsobeno přesností výpočtu pokročilejší metody; použitelné pouze pro jednotlivé 

samostatné základní tvary zemniče, pro složitější tvary nepoužitelné. 
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3. V důsledku nemožnosti užití vícevrstvého modelu půdy dR +14 % a -28 %, kdy u modelu 

LoH situace vede na poddimenzování, viz. Tab. 5-1. 

4. V důsledku užití různých výpočtových vztahů EN/IEEE dR ±3.5-8 %. 

5. V důsledku použití konstantních koeficientů využití může docházet k chybě použitého 

koeficientu využití cca dη ±0.1 od rozměrové závislosti při předpokladu homogenní půdy, 

v případě nehomogenní půdy pak další chybu dη ±0.1. Této kombinované chybě dη ±0.2 

pak při průměrné hodnotě koeficientu využití 0.75 (podle PNE [A11]) odpovídá chyba 

určení zemního odporu dR +21 a -36 % (a v případě homogenního modelu s dη 0.1 pak dR 

+11 a -15 %). V případě vícenásobného použití koeficientů využití pro složitější zemniče 

skládající se z více základních elektrod pak chyba může být ještě větší.  

6. V důsledku nezahrnutí všech elektrod zemniče, vede vždy na předimenzování, např. kruh 

s páskem uprostřed; rozdíl dR +10.5 %. 

7. V důsledku neodhalení přítomnosti náhodného zemniče dR -35-44 %. 

 

Obr. 5-1 Porovnání odporu dvojitého kruhového zemniče při výpočtu podle zjednodušených vztahů 

s konstantními koeficienty využití a pokročilejšího výpočtu podle Ansoft Maxwell [A7] 

V případě užití pokročilejších metod výpočtu pak v důsledku různě nastavené přesnosti 

a odlišnosti podstaty metody daného řešení lze předpokládat rozdíly mezi různými metodami: 

1. V důsledku nedostatečně zadané přesnosti na úkor rychlosti řešení dR +2 a -8.5-12 %, viz. 

např. Obr. 5-2. 

2. V důsledku použité pokročilejší metody - Ansoft Maxwell (metoda konečných prvků) vs 

Dawalibi (řešení Laplaceovy rovnice) dR = ±2-5 %, v závislosti na použité metodě. Na 

Obr. 5-2 jsou vyneseny velikosti zemního odporu stanoveny oběma uvedenými 

výpočtovými metodami pro jednoduchý křížový zemnič podle Obr. 5-3 v závislosti na 

nastavení přesnosti výpočtu (délka elementů, poloměr okolní půdy v Ansoft). Z výsledků je 
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pak zřejmá konvergence ke stejnému výsledku, nicméně i rozdíl mezi výsledky z obou 

výpočtových metod. 

3. Z užití pouze homogenního modelu půdy namísto vícevrstvého, chyba dR stejná jak pro 

třetí odrážku analytických vztahů (dR +14 % a -28 %). 

Tab. 5-1 Porovnání výsledků dvouvrstvého a homogenního modelu půdy LoH 

ρa (Ωm) 0.5 m 

1 m 

1.5 m 

2 m 

2.5 m 

3 m 

302 

317 

347 

387 

435 

483 

0.5 m 

1 m 

1.5 m 

2 m 

2.5 m 

3 m 

300 

301 

304 

309 

317 

327 

Dvouvrstvý model  300 Ωm / 1500 Ωm / 

2 m 

 300 Ωm / 1500 Ωm / 

5 m 

Homogenní model 379 Ωm 310 Ωm 

Rdvouvrstvý (Ω) 51.5 39.4 

Rhomogení (Ω) 37.0 30.3 

EPR (V) dvouvrstvý  1544.3  1182 

EPR (V) homogenní 1111.6 909 

MaxTV 1m (V) dvouvrstvý  242.3  265 

MaxTV 1m (V) homogenní 339.1 277 

* rezistivity ρa dopočteny teoreticky 

 

Obr. 5-2 Porovnání výsledného zemního odporu křížového zemniče stanovené podle programu 

Ansoft Maxwell a podle Dawalibiho v závislosti na zadané přesnosti řešení (vyšší iterace ~ 

přesnější výsledek, ale delší čas výpočtu) 
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Obr. 5-3 Rozložení potenciálu v okolí zemniče ve tvaru kříže stanovené reprodukovaným 

analytickým řešením podle Dawalibiho (GEM_soft) 

Výhodou užití pokročilejších metod výpočtu je pak možnost přímého určení dalších parametrů 

jako jsou dotyková a kroková napětí. Při užití pouze zjednodušených vztahů je dotykové napětí 

nejčastěji určeno jako ½ (či až ¼) celkového nárůstu potenciálu zemniče [2]. Z provedených analýz 

je sice zřejmé, že tento předpoklad je blíže horní hranici dosahovaných dotykových napětí, nicméně 

v provedených simulacích dosahovala dotyková napětí i větších hodnot a to 1-71 % EPR, tj. až 

o 21 % více než u uvedeného zjednodušení EPR/2. Uvedené hodnoty pak platí pro dvouvrstvý 

model půdy. Relativně závažnou situací, která má výrazný vliv na velikost vypočtených dotykových 

napětí, je užití zjednodušeného homogenního modelu půdy. V těchto případech byla vypočtená 

dotyková napětí menší než u nahrazovaného skutečného dvouvrstvého modelu půdy (tj. jen pouze 

55-70 % dotykového napětí skutečného dvouvrstvého modelu, viz. např. Tab. 5-1). Z těchto 

výsledků je tedy zřejmé, že pakliže již je pro stanovení dotykových napětí použito pokročilejších 

metod, je nezbytné půdu vhodně modelovat a zjednodušený homogenní model použít pouze 

v kombinaci s výpočtem EPR/2 neboť takto může dojít k poddimenzování návrhu. 

Další nezanedbatelným zdrojem chyb je nejistota přiřazení parametrů modelu půdy  

např. v důsledku nevhodné interpretace naměřených zdánlivých rezistivit půdy. Pakliže jako 

standardní model bude uvažován dvouvrstvý horizontální, tak na základě provedených simulací lze 

očekávat chybu přiřazení rezistivity spodní vrstvě půdy vyjádřenou koeficientem odrazu ΔK = ± 0.2 

a chybu určení hloubky povrchové vrstvy ±(1-2 m). Této chybě určení parametrům půdy pak při 

užití Dawalibiho metody výpočtu parametrů zemničů odpovídá chyba určení dotykových 

a krokových napětí ±2-4 %, chyba stanoveného odporu uzemnění a celkového nárůstu potenciálu 

zemniče ±6-42 %, přičemž situace se jeví mnohem horší v případě modelu LoH. Chybné určení 

rezistivity povrchové vrstvy půdy v případě LoH modelu půdy může vést k velkým chybám, kdy 

tedy určení dotykových a krokových napětí je s chybou ±3-9 % a chyba stanovení zemního odporu 

a celkového nárůstu potenciálu zemniče až ±240 %. V případě, že by se skutečný model půdy více 



   

 

19 

podobal vertikálnímu modelu (i šikmému) a tento byl dále modelován jako dvouvrstvý horizontální, 

tak byla simulacemi zjištěna chyba stanovení zemního odporu dR ±5-25 %. 

Poslední zkoumanou problematikou byla přítomnost náhodného zemniče. Z provedené analýzy 

je zřejmé, že jeho neodhalení v důsledku nedostatečné interpretace výsledků měření rezistivity půdy 

může vést ke značným chybám. V tomto případě lze jednoznačně doporučit provedení měření 

rezistivit ve více směrech, které by mělo pomoci přítomnost náhodného zemniče odhalit. 

5.1.3 Doporučení pro další a navazující výzkum 

Z provedených porovnání se jeví, že další hlubší analýza by byla vhodná pro: 

1. Stanovení koeficientů využití závislých na délkových a hloubkových rozměrech zemničů 

spolu se závislostí na parametrech vícevrstvých (dvouvrstvého) modelů půdy. Zde by byla 

vhodná analýza jen vybraných nejčastějších uspořádání zemničů pro něž by byly stanoveny 

závislosti koeficientů využití. Z provedených analýz se jeví, že by mohlo být vhodné upustit 

od hloubkové závislosti koeficientu využití, ač toto by bylo vhodné ověřit i pro další 

uspořádání zemničů. 

2. Detailnější analýzu metod tvorby sítě konečných prvků se zaměřením na tvorbu vlastního 

generátoru sítě konečných prvků speciálně pro modelování zemnících soustav. Síť by byla 

importována do solveru v programu Ansoft Maxwell. 

3. V případě reprodukovaného skriptu GEM_soft podle Dawalibiho se ukazuje, že 

rovnoměrné dělení zemniče na jednotlivé elementy není příliš vhodné a bylo by lepší 

implementovat jiné komplikovanější nerovnoměrné dělení. Jednalo by se tedy o návrh 

metodiky vhodného dělení různých tvarů a typů zemnících elektrod. 

4. Jelikož všechna uvedená řešení počítají pouze se stejnosměrnými ustálenými poli, bylo by 

v další práci vhodné implementovat řešení i v nízkofrekvenční střídavé oblasti a získané 

výsledky porovnat s dosavadními (tj. zemní impedance, rozložení dotykových napětí atp.). 

V případě programu Ansoft Maxwell se toto jeví jako poněkud obtížný úkol, který by možná 

mohl být částečně dosažitelný v případě zavedení vlastního generátoru sítě konečných 

prvků. V případě reprodukovaného skriptu GEM_soft by tohoto řešení mohlo být nejspíše 

dosaženo pouze získáním odpovídajícího rozložení proudu v jednotlivých segmentech 

řešením momentové úlohy a Sommerfeldových integrálů [16], [21], přičemž by byly 

zanedbány vířivé proudy uvnitř vodiče zemniče. 

5. Pro rozšíření obrazu o možných chybách modelování a měření zemničů přichází dále 

v úvahu 

o Jiná umístění náhodného zemniče. 

o Určení do jaké hloubky má vliv tloušťka povrchové vrstvy dvouvrstvého modelu 

půdy na sledované parametry zemniče (tj. od jaké hloubky je ji možné zanedbat při 

modelování). 

o Provedení porovnání ostatních zjednodušených analytických vztahů, obdobně jako 

provedené porovnání pro tyčový zemnič podle Rüdenberga a Dwighta. 

o Analýza zjednodušených empirických vztahů pro modelování armování betonu 

jakožto zemnících elektrod podle Kočvary [18] a stanovení jejích možných úskalí 

a případných chyb sledovaných parametrů. 

o Kvantifikace chyb při měření uzemnění ve vícevrstvém modelu půdy pro různé 

rozmístění měřících elektrod a použitou metodu měření [24]. 
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6. Analýza rozdílů při měření nezatížených a zatížených dotykových napětích. Autorovy 

předběžné analýzy ukazují, že zatížená dotyková napětí mohou být značně menší, jak 

nezatížená dotyková napětí, což může vést nesrovnalostem mezi navrhovaným a změřeným 

dotykovým napětím. 

5.1.4 Vliv způsobu modelování zemniče a pravděpodobnostní přístup 

V dosavadní literatuře byly uvažovány mimo jiné jako možné příčiny náhodnostního chování 

sledovaných parametrů zemničů: 

1. Různá místa výskytu poruchového místa – toto z pravděpodobnostního hlediska znamená 

dvě úskalí:  

o Různá velikost poruchového proudu v důsledku různé impedance poruchové 

smyčky. 

o Výskyt zvýšených potenciálů i na jiných zařízeních, než s poruchou (zemnících 

soustavách) v důsledku propojení zemnících soustav skrze zemnící lana, kabelové 

stínění atp. Tedy riziko úrazu u dané zemnící soustavy bude vyšší, než když je 

provozována samostatně. 

2. Různě pravděpodobný výskyt různých typů poruch, kterým odpovídají také různě velké 

poruchové proudy (1f, 2f, 3f atp.). 

3. Proměnlivost velikosti dotykových napětí, např, v důsledku různých okolností dotyku, 

v důsledku změn počasí a variaci rezistivity půdy atp. 

4. Proměnný čas trvání poruchy. 

Variaci těchto parametrů může projektant do návrhu zemniče zahrnout 

5. Při deterministickém přístupu nejhoršího scénáře volbou těchto parametrů takových, že 

vedou na nejhorší možný scénář. 

6. Při pravděpodobnostním přístupu návrhu zemniče pomocí modelování těchto parametrů 

jejich odpovídajícím pravděpodobnostním rozdělením, případně zjednodušeně provedením 

citlivostní analýzy s ohledem na meze očekávatelné změny těchto parametrů. 

Pravděpodobnostním chováním zde lze také zjednodušeně chápat „nepřesnost“ s jakou 

projektant stanoví sledované parametry zemniče v důsledku jejich nevhodného modelování 

v průběhu návrhu – tj. nedostatečně provedené měření rezistivity půdy, volba pouze homogenního 

modelu půdy, užití pouze zjednodušených vztahů atp. Jelikož tedy cílem práce byla aplikace 

pravděpodobnostního přístupu na zemniče v distribučních soustavách (a to i např. distribuční 

trafostanice se společným uzemněním), kde jak bylo uvedeno na začátku kapitoly 5 lze stále 

předpokládat používání těchto zjednodušení, tak výsledky z provedené analýzy různého modelování 

zemničů byly použity pro kvantifikování jejich vlivu na spočtené hodnoty rizika. Získané odchylky 

sledovaných parametrů zemničů v důsledku jejich různého modelování jsou pak diskutovány na 

výsledcích citlivostní analýzy v kapitole 6.2. 

6 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP PRO NÁVRH ZEMNIČŮ 
Cílem práce byla analýza použití pravděpodobnostního přístupu pro vyhodnocení bezpečnosti 

zemničů v distribučních sítích. Za tímto účelem byl tedy reprodukován pravděpodobnostní přístup 

obdobný jako v EG-0 se zavedením několika obměn, jak je diskutováno v kapitole 4. Při tomto 
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reprodukovaném přístupu byly podle dostupných zdrojů vytvořeny skripty v programu Matlab 

označené jako Erisk modelující 

- Odpor lidského těla pro různé velikosti přiložených napětí a pro různé dráhy proudu tělem. 

- Stanovena rozložení pravděpodobnosti fibrilace pro různé velikosti proudu a doby jeho 

průtoku, viz Obr. 6-1. 

- Výpočet koincidence pomocí pravděpodobnostních rozložení, byly zkoumány a porovnány 

dva způsoby výpočtu pravděpodobnosti koincidence a to podle britského [10] a australského 

přístupu EG-0 [11], kdy byl jako lépe modelující zvolen australský přístup (srovnání obou 

vztahů viz Obr. 6-2) který jednak do výpočtu zahrnuje i proměnnou délku trvání poruchy 

a je dále založen na modelování pravděpodobnosti koincidence pomocí Poissonova procesu. 

- Byly stanoveny scénáře dotyku v sítích NN, které jsou popsány v Tab. 6-1. Tyto scénáře 

respektují právě problematiku společných zemničů v distribučních sítích, kdy může dojít 

k zanesení potenciálu i do sítě NN (viz Obr. 6-3), kde mu mohou být vystaveny i osoby 

z laické veřejnosti. 

Pomocí sestrojených skriptů pak byly zkoumány 

- Vlivy použití odporu lidského těla jako prosté hodnoty odpovídající 5, 50 a 95 procentní 

hodnoty odporu v populaci v porovnání s implementací celé plochy jejich rozložení. 

- Vlivy různé dráhy proudu tělem. 

- Vlivy zvolení různých křivek c1 až c4 při proložení rozložení pravděpodobnosti fibrilace. 

- Vlivy modelování přídavné izolace obuvi jako prosté hodnoty namísto jejího statistického 

rozložení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-1 Plocha rozložení pravděpodobnosti fibrilace v závislosti na protékaném proudu a době 

jeho působení, sestrojena podle dat z IEC TS 60479-1 

Použití pravděpodobnostního přístupu pak bylo demonstrováno na jednoduchém zemniči 

VN/NN distribuční trafostanice (viz Obr. 6-3) a pro tento vytvořený model byla dále provedena 

citlivostní analýza obměny mnoha parametrů za účelem stanovit jejich vliv na změnu individuálního 
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rizika. Na výsledcích citlivostní analýzy byly dále diskutovány možnosti chyb vznikajících 

v důsledku nevhodného modelování zemničů tak jak byly analyzovány v kapitole 5. 

 

Obr. 6-2 Porovnání hodnot pravděpodobností koincidence podle britského standardu BS EN 

50522 a australské příručky EG-0 při proměnné délce trvání poruchy fd, a pro počet poruch 

fn = 1 za rok, počet dotyků pn 1000 za rok a průměrnou délku trvání dotyku pd 1s 

Tab. 6-1 Navržené dotykové scénáře pro stanovení individuálního rizika 

Dotykový scénář Obuv 

UT/EPR pn pd [s] 
Dotyková 

plocha 
Okolnosti 

dotyku 
Odpor těla pro 

% populace 
Dráha 

proudu [%] 
Dotyků 
za rok 

Délka 

a) Sprcha Ne 30 1000 4 Velká Mokrý 50% LHBF 

b) Zahradní kohoutek Ne 50 100 4 Velká Mokrý 50% LHBF 

c) Kuchyňský dřez Ne 20 3000 4 Velká Mokrý 50% LHBF 

d) Pračka Ne 30 300 4 Velká Suchý 50% BHBF 

e) 
Nářadí, ostatní 

zařízení 
Ano 40 100 4 Velká Suchý 50% BHBF 

f) 
Nářadí vzdálené od 
zemnících soustav 

Ano 80 10 4 Velká Mokrý 50% BHBF 

LHBF – levá ruka obě nohy, BHBF – obě ruky obě nohy 

6.1 Autorem reprodukovaný přístup 

Autorem reprodukovány postupu výpočtu individuálního rizika probíhá následovně: 

1. Z normy IEC TS 60479-1 byly použity hodnoty odporu lidského těla pro všechny typy 

dotyku (velká, střední, malá plocha, suchý, mokrý, slaná voda), dále byl digitalizován graf 

vyobrazující S-křivky (c-křivky) udávající pravděpodobnost fibrilace, viz Obr. 6-1. 

2. Průběhy odporu lidského těla a S-křivek byly proloženy pomocí programu Matlab tak, aby 

bylo možné vypočíst hodnoty těchto křivek i mimo vyčtené/digitalizované body. 
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3. Pro vybraný pár S-křivek byly stanoveny střední hodnoty μ a rozptyly σ logaritmicko-

normálního rozložení s krokem 1 ms. Celkem tak bylo vypočteno cca 9990 středních hodnot 

μ a rozptylu σ pro daný vybraný pár c-křivek. 

4. Pro požadovanou hodnotou předpokládaného dotykového napětí při daném dotykovém 

scénáři byla z proložených hodnot křivky odporu lidského těla pro 50 % populace podle 

bodu 2 vypočtena počáteční hodnota odporu lidského těla. V případě dráhy proudu odlišné 

od ruka-ruka byla tato hodnota dále přepočtena pro tuto odlišnou dráhu proudu. 

5. V případě, že se jednalo o dotyk s přídavnými impedancemi byla implementována 

jednoduchá iterační metoda, která ověřuje splnění napěťového Kirchhoffova zákona 

v obvodu sériové kombinace odporu lidského těla a přídavných impedancí. 

6. Ze známého odporu lidského těla, přídavných impedancí a předpokládaného dotykového 

napětí je stanovena velikost proudu tělem IHB. 

7. Pro požadovanou délku trvání průchodu proudu t, zaokrouhlenou na celé ms, byla následně 

vybrána odpovídající střední hodnota μt a rozptyl σt, pro které byla pro proud IHB vypočtena 

hodnota distribuční funkce, která odpovídá výsledné hodnotě pravděpodobnosti fibrilace 

pro požadovaný dotykový scénář. 

8. Pro daný dotykový scénář byla následně z průměrných hodnot četnosti poruch a dotyku 

a délek trvání poruchy a dotyku stanovena pravděpodobnost koincidence a pak na základě 

předpokladu nezávislostí jevů koincidence a fibrilace také pravděpodobnost úmrtí, 

tj. velikost individuálního rizika. 

 

Obr. 6-3 Společné uzemnění strany vysokého i nízkého napětí DTS, naznačeny toky proudů při 

různých poruchách [A1] 

Uvedeným způsobem bylo možné zkoumat vlivy následujících parametrů na výsledné 

individuální riziko 

- Použití křivky odporů lidského těla pro 5, 50, 95 % populace. 

- Velikosti dotykové plochy – velká, střední, malá. 

- Podmínky dotyku – suchý, mokrý, slaná voda. 

- Různá dráha proudu tělem – ruka-ruka, ruka-noha, ruka-obě nohy atp. 

- Pro scénář s přídavnými odpory – obuvi, odpor kontaktu chodidla se zemí. 

- Pro libovolnou velikost proudu tělem. 

- Pro libovolnou velikost času průchodu proudu tělem. 

- Pro vybranou libovolnou kombinaci použitých S-křivek pro sestrojení plochy rozložení 

pravděpodobnosti fibrilace. 

- Pro různou četnost výskytu poruchy fn a četnost dotyků průměrné osoby pn. 
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- Pro různou délku trvání poruchy fd a délku dotyku průměrné osoby pd.  

Pro sestrojené skripty byla tedy provedeny analýzy obměn některých z uvedených parametrů. 

Např. v případě použité plochy dotyku je nezbytné zmínit, že v těchto případech dochází ke 

značnému nárůstu odporu lidského těla a tedy z uvedených tří možností je nejnebezpečnější velká 

dotyková plocha. Provedené analýzy tak byly provedeny jen pro velké dotykové plochy. Podmínky 

kontaktu, suchý vs mokrý, májí značný vliv na velikost odporu lidského těla v oblasti nízkých napětí. 

Nejhorším případem je zde dotyk za přítomnosti slané vody. Pro stanovené dotykové scénáře tak 

byly uváženy suché a mokré dotyky v provedené analýze zemniče distribuční trafostanice. 

V rámci uvedených analýz byly taktéž uváženy dotykové scénáře s různou dráhou proudu 

tělem. Vliv obuvi byl zkoumán pouze přidanou konstantní hodnotou odporu obuvi 1 kΩ. V případě 

zemního odporu přestupu proudu z chodidla do země pak byl tento vliv modelován pomocí známé 

formule 1,5ρ. Vliv tohoto odporu tak v podstatě přechází na vliv velkosti rezistivity půdy. V práci 

tak byly modelovány různé dráhy proudu tělem, přídavné izolace (např. obuvi) a zemní odpor 

chodidla. 

Jedním z nedostatků reprodukovaného přístupu je pak modelování odporu lidského těla pouze 

prostou hodnotou. Pro ověření možnosti takovéhoto zjednodušeného modelování bylo provedeno 

porovnání sestrojených skriptů Erisk s programem Argonium, tedy s dnes komplexnějším přístupem 

podle australské příručky EG-0 založeným na metodě Monte Carlo a zahrnujícím rozložení odporu 

lidského těla i obuvi. Ze získaných výsledků se jeví, že při použití dráhy proudu tělem levá ruka 

obě nohy, odporu lidského těla pro 50 % populace [4], odporu obuvi o hodnotě 1 kΩ a užití 

křivek c3 a c4 pro sestrojení plochy rozložení pravděpodobnosti fibrilace lze dosáhnout 

relativně dobré shody s výsledky právě podle programu Argonium. Při užití tohoto zjednodušení 

lze předpokládat rozdíly mezi oběma přístupy v řádech absolutních rozdílů pravděpodobnosti 

fibrilace až do 60 %, ale spíše méně viz porovnání v disertační práci, a to v oblasti 

konzervativnějších výsledků pro Ersik. 

V rámci sestrojeného modelu distribuční sítě v provedené citlivostní analýze byly dále 

zkoumány vlivy 

- Společného či odděleného uzemnění vyšší a nižší strany napětí distribučního 

transformátoru. 

- Různého redukčního činitele modelujícího případnou přítomnost zemních lan a kabelového 

stínění. 

- Různé pozice distribuční trafostanice na napájecím vývodu různou délkou vývodu dfeeder. 

- Různou velikostí přídavného odporu poruchy Rf modelující nedokonalé poruchy. 

- Různou rezistivitou půdy ρs modelujícím vliv velikosti rezistivity na riziko obecně a také 

modelující případný vliv její změny v důsledku výkyvů počasí. 

- Velikosti zemního odporu DTS RDTS samostatně pro možnost stanovení vlivu jeho 

nevhodného modelování v souladu s poznatky z kapitoly 4. 

- Velikosti celkového zemního odporu RE. 

- Různé procentuální části překlenutého potenciálu při dotykových scénářích UT/EPR. 
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6.2 Citlivostní analýza a shrnutí 

Částečné výsledky z provedené citlivostní analýza jsou zde vyneseny v Obr. 6-4, kde jsou 

vyobrazeny výsledky pro citlivostní analýzu parametrů majících vliv na výpočet koincidence, a dále 

ještě pro velikost odporu distribuční trafostanice RDTS a také celkového zemního odporu sítě NN RE. 

Hodnoty rizika v Obr. 6-4 jsou procentuálně vztaženy k výsledné hodnotě rizika kompenzované sítě 

podle případové studie, tedy 100 % odpovídá riziku 5,52·10-8, výsledky pro kompenzovanou síť 

jsou uvedeny v Tab. 6-2. Právě z křivky průběhu rizika v závislosti na velikosti odporu uzemnění 

lze také usuzovat jaké chyby rizika by se projektant mohl dopustit, pakliže by namísto detailního 

modelování (či naopak) použil pouze zjednodušeného výpočtu. V kapitole věnující se modelování 

zemničů bylo stanoveno, že v případě použití zjednodušených vztahů lze předpokládat rozdíl 

stanovení zemního odporu oproti přesnějšímu modelování přibližně dRDTS -30 a +20 %. Z průběhu 

individuálního rizika při variaci velikosti odporu uzemnění samotné trafostanice RDTS této chybě 

určení odporu odpovídá např. změna rizika v porovnání s základním modelem případové studie 

přibližně do 40 %, čemuž odpovídá změna o přibližně polovinu jednoho řádu. Pakliže by se výsledky 

základního stavu případové studie pohybovaly v jiné části dané křivky (např. stav kdy by základní 

stav byl pro 40 % na dané křivce), by pak stejné změně o -30 a +20 % RDTS odpovídaly změny i větší 

až do 70 % změny rizika, kdy průběh chyby je pro tyto hodnoty zemního odporu RDTS strmější. 

 

Obr. 6-4 Výsledky citlivostní analýzy, procentuálně měněné vstupní parametry výpočtu, 

kompenzovaná síť 

Ze získaných výsledků je patrné, že pravděpodobnostní přístup umožňuje mnohem lépe 

kvantifikovat skutečné riziko. Je například zřejmé, že současný přístup vyhodnocování pouze 

jednofázových poruch může být nedostatečný a to především v případech, kdyby se v síti vyskytoval 

statisticky větší počet dvojitých zemních spojení. Prakticky nejmarkantnější je situace právě 

v případě kompenzované sítě, kdy spočtená hodnota rizika v podstatě odpovídá pouze riziku od 

těchto dvojitých zemních spojení a to ve většině případů i při uvedených změnách parametrů 

v citlivostní analýze. 
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Pro korektní posouzení vlivu rozličných parametrů majících vliv na počítané riziko by bylo 

vhodné disponovat odpovídajícími statistikami k nimž by bylo možné vytvořit pravděpodobnostní 

rozložení a posoudit tak lépe intervaly ve kterých by se riziko mohlo pohybovat. Při spokojení se 

s jednodušším přístupem skrze citlivostní analýzu provedenou v této práci lze očekávat, že spočtené 

riziko se v průběhu životnosti řešeného zemniče může měnit přibližně o 1 a 2 řády. Na základě 

těchto zjištění tak lze buďto doporučit tuto nejistotu uvažovat při samotném návrhu, nebo provést 

odpovídající citlivostní analýzu, ze které by mohlo být patrné, že předpokládatelná změna vstupních 

parametrů nepovede k takovýmto změnám vypočteného rizika. 

Tab. 6-2 Dílčí výsledky výpočtu individuálního rizika pro kompenzovanou síť 

Typ poruchy 
UEPR/LV Dotykový  

scénář 

UvT UHB tfault IHB Pcoic Pfib PIR 
Prisk Sum 

[V] [V] [V] [s] [mA] [-] [-] [-] 

K
o

m
p

e
n

z
o

v
a

n
á
 

L
-N

 

27.33 

a) 8.20 8.20 

1200 

5.80 3.05E-04 4.17E-17 1.27E-20 

5.52E-08 

b) 13.66 13.66 9.66 3.05E-05 1.13E-11 3.45E-16 

c) 5.47 5.47 3.87 9.16E-04 2.87E-22 2.63E-25 

d) 8.20 8.20 6.31 9.16E-05 2.41E-15 2.21E-19 

e) 10.93 7.58 5.83 3.05E-05 4.17E-17 1.27E-21 

f) 21.86 13.16 15.13 3.05E-06 1.12E-07 3.42E-13 

C
ro

s
s

 L
-L

-N
 

1314.68 

a) 394.40 394.40 

0.3 

634.16 7.09E-08 3.61E-01 2.56E-08 

b) 657.34 657.34 1296.07 7.09E-09 9.79E-01 6.94E-09 

c) 262.94 262.94 350.62 2.13E-07 9.62E-03 2.05E-09 

d) 394.40 394.40 1030.52 2.13E-08 8.97E-01 1.91E-08 

e) 525.87 239.01 498.87 7.09E-09 1.22E-01 8.67E-10 

f) 1051.74 414.07 1109.07 7.09E-10 9.35E-01 6.63E-10 

K
o

m
p

e
n

z
o

v
a

n
á

 +
 

P
o

m
o

c
n

ý
 r

e
z
is

to
r 

L
-N

 

53.74 

a) 16.12 16.12 

1 

11.40 1.27E-06 3.32E-12 4.21E-18 

b) 26.87 26.87 19.12 1.27E-07 2.85E-08 3.62E-15 

c) 10.75 10.75 7.60 3.81E-06 6.24E-16 2.38E-21 

d) 16.12 16.12 12.40 3.81E-07 1.56E-11 5.94E-18 

e) 21.50 14.90 11.46 1.27E-07 3.32E-12 4.21E-19 

f) 42.99 25.86 29.80 1.27E-08 9.39E-06 1.19E-13 

7 ZÁVĚR 
Všeobecná metodika pravděpodobnostního přístupu pro hodnocení zemnících soustav je dnes 

již relativně ucelená a byla již v některých zemích přijata i na úrovni standardů. Ač tyto standardy 

se striktně proti užití této metodiky pro vyhodnocení rizika zemničů v distribučních soustavách 

nevymezují, tak byla její aplikace zatím vždy prezentována na uzemnění zařízení vysokého a velmi 

vysokého napětí, především pak z přenosové soustavy. Cílem práce tak byla analýza možného 

použití tohoto přístupu i na zemniče v distribučních soustavách. Je relativně zřejmé, že pro zemniče 

většiny zařízení v distribučních sítích lze využít postupu obdobného jako pro zařízení přenosové 

soustavy, ovšem jednou z problémových oblastí jsou zde zemniče distribučních trafostanic. V tomto 

případě bývají zemniče nejčastěji zbudovány jako společné propojující zemniče strany vysokého 
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napětí transformátoru spolu se zemněním distribuční sítě nízkého napětí. Toto společné uzemnění 

může z hlediska kvantifikace rizika znamenat značný rozdíl oproti ostatním vysokonapěťovým 

zemničům, neboť skrze toto společné uzemnění může docházet k zavlečení potenciálu při poruše ze 

sítě vysokého napětí do sítě nízkého napětí. V síti nízkého napětí pak tomuto zvýšenému potenciálu 

mohou být vystaveny osoby z laické veřejnosti, které si jimi podstupované riziko ani nemusí 

uvědomovat. Při dalším uvážení relativně vysoké četnosti dotyku neživých částí zařízení v sítích 

nízkého napětí laickou veřejností je pak zřejmé, že podstupované riziko laickou veřejností může být 

i relativně velké a je nezbytné mu věnovat při návrhu zemniče náležitou pozornost. 

Cílem práce tak nebyla ani tak tvorba samotné metodiky pravděpodobnostního výpočtu, jako 

aplikace dosavadních publikovaných přístupů právě na vyhodnocení rizika zemniče v distribuční 

síti, speciálně pak se společným uzemněním VN i NN strany distribuční trafostanice. Za účelem 

aplikace pravděpodobnostního přístupu na zemniče v distribuční síti/distribuční trafostanice tak byl 

reprodukován současný publikovaný pravděpodobnostní postup výpočtu rizika zemničů a jeho 

jednotlivé dílčí kroky byly podrobeny analýze na možná zjednodušení, úskalí či bylo provedeno 

porovnání výsledků podle různých přístupů. Výstupem práce je tak souhrn doporučení spolu 

s prezentovaným příkladem užití pravděpodobnostního přístupu pro kvantifikaci rizika zemniče 

distribuční trafostanice v provedené případové studii. Celkem tak bylo zdokumentováno 5 oblastí 

se stanovenými závěry a doporučeními pro budoucí užití pravděpodobnostního přístupu: 

1. Z porovnání publikovaných vztahů pro výpočet individuálního rizika se jeví jako vhodnější 

vztah podle Australské příručky EG-0 [11], neboť tento umožňuje přesněji modelovat 

pravděpodobnost koincidence právě i pro dlouhé trvání poruch, jakými mohou být zemní 

spojení. V případě zemničů v sítích chráněných rychlými nadproudovými ochranami pak je 

možné použít i vztah podle britského standardu BS EN 50522 [10], který pro tyto krátké 

časy dosahuje výsledků obdobných jako australský vztah podle EG-0. 

2. Pro kvantifikování rizika je nezbytné výpočtem stanovit pravděpodobnost fibrilace pro daný 

dotykových scénář. Tento výpočet je relativně komplikovanou záležitostí s jediným 

správným řešením skrze simulaci Monte Carlo, která dokáže postihnout závislosti různých 

stochasticky se chovajících veličin výpočtu (fibrilace, odpor těla, obuvi aj.). Z provedené 

analýzy výpočtu pravděpodobnosti fibrilace vyplývá, že použitím křivek fibrilace c3 a c4, 

velikostí odporu lidského těla pro 50 % populace, dráhy proudu levá ruka obě nohy 

a případného odpor obuvi rovnému 1 kΩ lze docílit výsledků relativně blízkých, či 

konzervativnějších při použití korektnější metodiky založené na váhované metodě Monte 

Carlo. Ač pravý přínos tohoto zjištění nemusí být úplně na první pohled zřejmý, tak toto 

zjednodušení v podstatě umožňuje i relativně přesný pravděpodobnostní výpočet provést 

prakticky „na papíře“ bez nutnosti užití specializovaného softwaru (např. Argon). Pokud 

budou známy funkční předpisy proložených křivek c3, c4 a křivky odporu těla pro 50 % 

populace, je z těchto možné odečíst příslušné hodnoty pro daný čas působení a velikost 

dotykového napětí, následně z jednoduchých vztahů stanovit parametry logaritmicko-

normálního rozdělení (střední hodnota a rozptyl) a ve třetím posledním kroku pak určit 

pravděpodobnost fibrilace výpočtem hodnoty distribuční funkce rozložení fibrilace. 

Zjednodušený postup je vhodný pro užití v normě jako postup alternativní k použití 

specializovaného softwaru, případně pro ověření získaných výsledků. 

3. Pro kvantifikaci rizika zaneseného potenciálu do sítě NN byly nově vydefinovány 

očekávatelné dotykové scénáře. Parametry těchto scénářů mohou posloužit jako výchozí 
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hodnoty a mohou být v budoucnu zpřesněny na základě detailnějšího rozboru chování osob. 

Z provedené citlivostní analýzy se jeví, že parametry koincidence dotyku mají na výsledné 

riziko menší vliv než parametry související s pravděpodobnostní fibrilace v důsledku jejich 

nelineárních závislostí. 

4. Byla provedena citlivostní analýza stěžejních parametrů pravděpodobnostního výpočtu, 

které mají vliv na velikosti spočteného rizika. Z výsledků vyplývá, že změna některých 

parametrů může mít na výsledné riziko značný vliv a lze tedy doporučit buďto pro každý 

navrhovaný zemnič provést citlivostní analýzu, nebo při návrhu počítat s tím, že spočtené 

riziko se může s měnícím se počastím a také v průběhu životnosti zemniče měnit průměrně 

o 1-2 dekadické řády. 

5. Vzhledem k množství budovaných zemničů distribuční sítě v současné době nelze 

předpokládat, že by pro každý zemnič byl proveden detailní návrh a posouzení parametrů 

zemniče s ohledem na podmínky na místě instalace. Za tímto účelem tak byla provedena 

analýza problematiky modelování zemničů s vyhodnocením velikosti chyb mezi výsledky 

z různých modelovacích metod a přijatých zjednodušení. Zjištěné chyby byly následně 

využity jako vstupní údaje do provedené citlivostní analýzy a z výsledků lze předpokládat, 

že užitím různě pokročilých modelovacích metod se lze dopustit chyby určení 

individuálního rizika přibližně o polovinu řádu a případně i více (tj. 40, ale i např. 80 %). 

S touto mírou nejistoty při návrhu zemniče na požadovanou hodnotu rizika je vhodné 

počítat. 

Uvedená zjištění v bodech 1.-5. jsou podložena výsledky v jednotlivých kapitolách disertační 

práce a které byly současně publikovány na konferencích a v časopisech. Z hlediska problematiky 

modelování zemničů se autor této práce spolupodílel na revizi podnikové normy  

PNE 33 0000-4(4) [A11] věnující se výpočtům parametrů zemničů. Výsledky z problematiky 

pravděpodobnostního hodnocení zemničů pak byly podkladem pro tvorbu mezinárodní příručky 

[A3], na jejíž tvorbě se autor této práce také spolupodílel a jejíž výsledky lze v budoucnu 

předpokládat jako využitelné při revizi a postupné implementaci pravděpodobnostního postupu do 

mezinárodních standardů, zejména EN 50522, plánované rev. 4. 

7.1 Náměty pro navazující postup 

V rámci disertační práce byly řešeny dvě hlavní oblasti a to modelování zemničů 

a pravděpodobnostní přístup hodnocení zemnících soustav. Náměty pro další výukum z oblasti 

modelování zemničů byly shrnuty v kapitole 5.1.3. V případě pravděpodobnostního přístupu pak lze 

za nedostatečně zkoumané oblasti považovat 

- Posouzení míry společenského rizika v případě zemničů distribučních trafostanic se 

společným uzemněním, tj. pravděpodobnosti úmrtí více osob. V této práci toto nebylo 

řešeno. Bylo řešeno pouze individuální riziko. 

- Provedení implementace plné metody Monte Carlo s vyhodnocením konvolucí mezi 

rozloženími úrovní nebezpečí a odolností, tedy vyhodnocením Stress&Strength metodou. 

Provedení následného srovnání s v této práci prezentovaným zjednodušeným postupem. 

Získání přesnějších výsledků a určení tak limitací přijatého zjednodušeného řešení. 

V případě implementace plné metody Monte Carlo by pak bylo možné testovat vliv změn 

rozložení chování různých parametrů na výsledné riziko. 
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- Nalezení vhodných funkčních předpisů pro proložení křivek c3, c4 (či křivek jim 

odpovídajících včetně středních hodnot a rozptylů) a odporu lidského těla pro 50 % 

populace. Nalezené funkční předpisy by následně mohly posloužit jako vstupní údaj do 

zjednodušeného pravděpodobnostního výpočtu podle v závěru diskutovaného bodu 2. 

- Využití pravděpodobnostního přístupu k optimalizaci zemniče tak, aby bylo nalezeno 

rozložení elektrod zemniče takové, aby průměrné/maximální aj. riziko návrhu bylo 

minimální. Pro tento záměr bude nezbytné navrhnout metodu, jak krokovat k optimu 

rozložení elektrod a dále vydefinovat co je považováno za optimální návrh (maximální 

riziko, riziko jen v určitých bodech, průměrné riziko aj.). 

- Tvorba dlouhodobé statistiky a záznamů o proběhlých poruchách. Dostupnost těchto dat by 

umožnila zpřesnit pravděpodobnostní návrh zemniče, kdy v současnosti jsou tyto parametry 

jen obtížně dostupné, případně i nedostupné. 

- Stanovení vlivu rozdílných hodnot dotykových napětí na vypočtené riziko v důsledku 

modelování zemničů pouze v DC oblasti namísto AC, a dále v důsledku rozdílů mezi 

zatíženými a nezatíženými dotykovými napětími. 

- Stanovení vlivu pouze částečného překryvu jevů dotyku a poruchy. V reprodukovaném 

pravděpodobnostním přístupu bylo v této práci uvažováno vždy s délkou průtoku proudu 

po celou dobou trvání poruchy. V praktických příkladech mohou ovšem nastat i případy, 

kdy např. porucha již 500 ms trvá, a pak teprve dojde k dotyku, který následně trvá zbylých 

500 ms celkového nastaveného času ochrany 1 s. Tedy pravděpodobnost fibrilace by se zde 

snížila v důsledku nezávislosti časového výskytu jevů dotyku a poruchy. 
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Abstract 

This dissertation thesis deals with application of probabilistic approach to assessment of 

earthing system safety in distribution networks, especially for cases with common earthing of high 

and low voltage side of distribution transformers HV/LV. In these cases, the increased potential 

during fault might be transferred from high voltage to low voltage network and thus the individuals 

from public can be exposed to increased risk. Thus, for these cases were in this thesis defined 

expectable touch scenarios together with the resulting risk imposed on individuals from the public. 

Based on the results it seems that adoption of probabilistic approach for these cases of earthing 

systems might be more suitable compared to the conventional deterministic worst case approach. 

In accordance to the aims of the thesis, a thorough analysis of currently adopted probabilistic 

approaches was carried out as well and it was pointed out to some new possible simplifications in 

the adopted probabilistic based methodologies. For example, it seems that appropriate modelling of 

human body resistance by the full lognormal distribution is not completely necessary and similar 

results can be obtained when only the resistance for 50 % of population together with c3 and c4 

fibrillation curves are used. Much of the work was also devoted to the determination of possible 

uncertainty of calculated risk of evaluated earthing system, especially due to inappropriate 

modelling of earthing system. The appropriateness of different earthing system modelling methods 

together with other parameters on the value of calculated risk was investigated through conducting 

sensitivity analysis. Based on the analysis results it seems, that due to using more, or less simplified 

modelling method, a possible underrating in the resulting risk of about 40 % (about half 

an order/decade) is expectable. On the other hand, the change of parameters related directly to 

calculation of fibrillation probability seems to exhibit greater change in calculated risk by up to units 

of orders/decades. 

 


