
   

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKA ČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 

ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 

DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje 
EDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER‘S  THESIS 
 

AUTOR PRÁCE Bc. MARTIN ŠTUS   
AUTHOR 
 
 
 

BRNO 2009  



   



   

L ICENČNÍ SMLOUVA  
POSKYTOVANÁ K  VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO  

 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

 
 

1. Pan/paní 

Jméno a příjmení:  Martin Štus 

Bytem: Všestary 137, 503 12 Všestary 

Narozen/a (datum a místo): 3.5. 1984 v Hradci Králové 

(dále jen „autor“) 
a 

2. Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta  elektrotechniky a komunikačních technologií, 

se sídlem Údolní 244/53, 602 00 Brno, 

jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. 
(dále jen „nabyvatel“) 

 
 

Čl. 1 
Specifikace školního díla 

 
 

1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 
□  disertační práce 
□  diplomová práce 
□  bakalářská práce 
□  jiná práce, jejíž druh je specifikován jako ....................................................... 
(dále jen VŠKP nebo dílo) 
 
 

Název VŠKP: Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU 
  Vedoucí/ školitel VŠKP: doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. 
  Ústav: Ústav elektroenergetiky 
  Datum obhajoby VŠKP:  
 
 
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v*: 

□  tištěné formě  –  počet exemplářů ……………….. 

□  elektronické formě –  počet exemplářů ……………….. 

                                                 
* hodící se zaškrtněte 
 



   

2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a 
specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu 
s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 
 
 

Článek 2 
Udělení licenčního oprávnění 

 
1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené 

dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným 
účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv 
k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti   
□  ihned po uzavření této smlouvy 
□  1 rok po uzavření této smlouvy  
□  3 roky po uzavření této smlouvy 
□  5 let po uzavření této smlouvy 
□  10 let po uzavření této smlouvy 
(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 

4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 
111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen 
a oprávněn ze zákona. 

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom 

vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí 

autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o 
archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, 
s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 
 
 
V Brně dne: ……………………………………. 
 
 
 
………………………………………..   ………………………………………… 
Nabyvatel      Autor 
 
 



   

Bibliografická citace práce: 
ŠTUS, M. Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 42 s. Vedoucí 
diplomové práce doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze 
podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu. 

Zároveň bych na tomto místě chtěl poděkovat vedoucímu diplomové práce  
doc. Ing. Antonínu Matouškovi, CSc. a konzultantovi Ing. Pavlu Štěpánkovi za cenné rady a 
připomínky k mé práci, poskytnutou literaturu a svým rodičům za podporu během celé doby 
mého studia. 
  
    
         ……………………………  
 



   

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě 
 
 
 
 
 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Ústav elektroenergetiky 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomová práce 

Studie rozšíření rozvodny Slavětice o 
nové zdroje EDU 

 
Bc. Martin Štus 

 
 
 
 
 
 
 

vedoucí: doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. 
Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2009  

 
Brno 



   

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 

Faculty of Electrical Engineering and Communication 
Department of Electrical Power Engineering 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Master’s Thesis 

Study of Slavětice Distribution 
Substation Enlargement for EDU 

New Resources 
by 

Bc. Martin Štus 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisor: doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. 
Brno University of Technology, 2009 

 
Brno 



Diplomová práce   7 

ABSTRAKT  
 
Cílem této diplomové práce bylo vypracovat první studii zabývající se možnostmi 

rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje elektrárny Dukovany (EDU).  
V této práci uvádím vazby rozvodny 400 kV Slavětice na energetickou soustavu České 

republiky a její napojení na západoevropský systém UCTE a uvádím zde základní údaje o 
okolních rozvodnách. Dále popisuji současný stav rozvodny 400 kV a 110 kV Slavětice, 
jejich parametry a uspořádáni. V této práci uvádím základní informace o jaderných blocích, 
které přicházejí v úvahu pro případnou výstavbu nového bloku v lokalitě elektrárny 
Dukovany a úvahy o možnostech vyvedení výkonu nového bloku. 

V další části mé diplomové práce jsou uvedeny návrhy různých variant rozšíření rozvodny 
400 kV Slavětice o vývod z nového zdroje EDU a případnou dostavbu vedení. U každé 
navrhované varianty uvádím popis nutných úprav v rozvodně, schéma, případně návrh 
uspořádání nových vedení. Dále je zde uveden návrh výzbroje vývodové odbočky pro nový 
blok EDU a návrh zcela nové rozvody, její popis a schéma. 

V závěru práce je uvedeno zhodnocení všech navrhovaných variant rozšíření rozvodny 
Slavětice pro připojení nových jadernách bloků. 
 
  

KLÍ ČOVÁ SLOVA : rozvodna Slavětice, vedení, jaderná elektrárna, elektrárna Dukovany 
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ABSTRACT 
 
The aim of this diploma work has been to work up a first study dealing with possibilities 

of enlargement of Slavětice substation with the new sources of Dukovany power-plant (EDU).  
In this work I am mentioning the linking of 400 kV Slavětice substation into the electricity 

system in Czech Republic and its coupling into the west-European UCTE system and I am 
also itemizing the basic data of neighbouring substations. Further I am describing the current 
state of 400 kV and 110 kV substations in Slavětice, their parameters and scheme. In this 
work I am mentioning basic information of nuclear reactor piles, coming into consideration 
for the prospective new pile construction in the premises of Dukovany substation and also 
reflections about possibilities of bringing out power of this new pile. 

In the following part of my diploma work there are stated proposals of different versions 
for enlarging the Slavětice 400 kV substation by a new outlet of new EDU source and the 
eventual overhead-line construction. I am mentioning the necessary substation arrangements 
for each proposed version, the scheme, eventually the proposal how to lay-out the new lines. 
Further there is stated here a proposal of outgoing feeder switchgear accessories for the new   
EDU pile and also the proposal for an entirely new substation, its description and scheme. 
An evaluation of all proposed versions of Slavětice substation enlargement for connecting 
new nuclear piles is stated in the outcome of the work. 
 
 

KEY WORDS: Slavětice substation, line, nuclear power plant , Dukovany power-plant 
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1 Úvod 

 
Cílem této diplomové práce je sestavit první studii rozšíření rozvodny Slavětice v rámci 

předpokládané výstavby nového zdroje EDU. Nejedná se o konkrétní návrh rozšíření, ale o 
popis různých možností, jak by se dal připojit nový zdroj EDU do rozvodny Slavětice. Ke 
konkrétnímu návrhu nejsou v současné chvíli potřebná data. 

Rozvodna Slavětice byla vybudována společně s jadernou elektrárnou Dukovany k 
vyvedení jejího výkonu a k zajištění regulace napětí v přenosové soustavě v hladině 400 kV. 
Je součástí energetického komplexu přečerpávací vodní elektrárna Dalešice – rozvodna 
Slavětice – Jaderná elektrárna Dukovany.  

S vzrůstající poptávkou po elektrické energii se začíná uvažovat o výstavbě nových zdrojů 
elektrické energie. V prvé řadě se jedná o dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Jako dalším 
možným zdrojem může být výstavba nových jaderných bloků v lokalitě elektrárny Dukovany.  

V diplomové práci je proveden popis současného stavu rozvodny Slavětice, popis možných 
bloků pro dostavbu EDU a návrh možných technických řešení rozšíření rozvodny Slavětice, 
které by bylo třeba provést v případě vyvedení výkonu nových bloků do této rozvodny. 
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2 Současný stav a vazby na ES ČR. 

 

2.1 Vazby rozvodny Slav ětice na ES ČR 

 
Rozvodna Slavětice je součástí přenosové soustavy ČR, v podélné větvi je napojena 

jednoduchým vedením V433 na rozvodnu Dasný a dvojitým vedením V435,6 na rozvodnu 
Sokolnice. V příčné větvi je připojená vedením V434 do rozvodny Čebín. Rozvodna je také 
přímo připojená do západoevropského systému UCTE dvojitým vedením V437,8 do 
Rakouska, do rozvodny Dürnrohr.  

Do rozvodny Slavětice jsou také soustředěny významné zdroje. Čtyřmi jednoduchými 
vedeními (V483-6) je do ní vyveden výkon jaderné elektrárny Dukovany (4 x 440 MW).  
Dále tato rozvodna pomocí dvojitého vedení V481,2 vyvádí výkon přečerpávací vodní 
elektrárny Dalešice (4 x 102 MW). Pomocí těchto zdroju slouží rozvodna k regulaci napětí 
v soustavě. 

Pomocí dvou transformátorů 400/110 kV, 250 MVA zajišťuje zásobování distribuční 
soustavy elektrickou energií pro část jihomoravského regionu. Transformátory jsou i jedním 
ze zdrojů rezervního napájení vlastní spotřeby elektrárny Dukovany.  

 

 
 
Obrázek 2-1: Přenosová síť ČR [2] 
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Rozvodna Sokolnice 

 
Rozvodna Sokolnice je významný uzel přenosové soustavy, má tři napěťové hladiny, a to 

400 kV, 220 kV a 110 kV. Tato rozvodna zajišťuje vazbu se severní Moravou, rozvodny 
Otrokovice (400 kV) a Prosenice (220 KV a 400 kV). Na východ území je rozvodna 
propojena jedním vedením 220 kV do rozvodny Opočínek, druhým vedením 220 kV do 
rozvodny Tábor a vedením 400 kV do rozvodny Čebín. Rozvodna je také důležitá z hlediska 
mezinárodního obchodu, je propojena dvěmi vedeními 400 kV a jedním vedením 220 kV na 
Slovensko a dvojitým vedením 220 kV do Rakouska. Jednotlivé napěťové hladiny jsou 
navzájem propojeny čtyřmi transformátory, dvěma 220/110 kV a po jednom 400/220 kV a 
400/110 kV.  

Rozvodna 400 kV je jednořadá typu 2H+P s deseti poli. Jmenovitý proud přípojnic je 
2400A(pole 3-6), 2250 A(pole 7-12). Jmenovitá zkratová odolnost  je 50/125 kA (pole 3-6), 
36/90 kA (pole 7-12). [1] 

Rozvodna 220 kV je dvouřadá šachovnicová rozvodna v zapojení 2H+P a má 12 polí. 
Jmenovitý proud přípojnic je 1420 A. Jmenovitá zkratová odolnost  je 31,5/80 kA. [1]  

 
 

Rozvodna Čebín 
 
Jedná se o rozvodnu 400 kV a 110 kV se třemi transformátory 400/110 kV. Rozvodna 

Čebín propojuje vedeními 400 kV rozvodny Slavětice, Mírovka a Sokolnice. Tato rozvodna 
zásobuje distribuční soustavu elektrickou energii pro velkou část Brna a část Jihomoravského 
kraje a část kraje Vysočina.  

Rozvodna 400 kV je jednořadá v zapojení 2H+P. Jejím smluvním provozovatelem je 
E.ON. Rozvodna má sedm polí s vypínači. Jmenovitý proud přípojnic je 2250 A. Jmenovitá 
zkratová odolnost  je 50/125 kA. Jmenovitý proud vypínačů je 3150 A. Jmenovitá zkratová 
odolnost  je 40/100 kA. [1] 

 
 

Rozvodna Dasny 
 
Jedná se o rozvodnu 400 kV a 110 kV se dvěma transformátory 400/110 kV. Rozvodna 

400 kV je napojena jednoduchým vedením na rozvodnu Slavětice a dvěmi jednoduchými 
vedeními na rozvodnu Kočín, kam se vyvádí výkon z Jaderné elektrárny Temelín.  

Rozvodna 400 kV je jednořadá v zapojení 2H+P. Rozvodna má 6 polí. Jmenovitý proud 
přípojnic je 2250 A. Jmenovitá zkratová odolnost  je 50/125 kA. [1] 

 
 

Rozvodna Dürnrohr  
 
Jedná se rozvodnu v zapojení 3H+2P. Jejím provozovatelem je firma Verbund APG 

(provozovatel rakouské přenosové soustavy). Rozvodna má 12 polí s vypínači. Jmenovité a 
nejvyšší provozní napětí je 380 kV a 420 kV. Jmenovitý proud hlavních přípojnic a vývodů  
je 4000 A a 2500 A. Jmenovitý zkratový proud (vypínací) je 50 kA. [1] 
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2.2 Současný stav rozvodny 400 kV  Slav ětice 

 
Rozvodna 400 kV Slavětice má celkem 18 polí z toho je jedno rezervní, které není 

vybavené přístroji. Z hlediska jejího schématu je realizována systémem dvou hlavních 
přípojnic W 1,  W 2 a jedné pomocné přípojnice W 5. Hlavní přípojnice je dělena na dvě části 
pomocí podélného spínače přípojnic, pomocná přípojnice je dělena jen odpojovačem, takže 
lze provozovat obě části odděleně. Jednotlivé sekce přípojnic jsou W 11, W 12, W 21, W 22, 
pomocné přípojnice pak W 51, W 52. [1]  

 

 
Obrázek 2-2: Schéma rozvodny 400 kV Slavětice 
 
 
Rozvodna je nízkého typu se zmenšenou šířkou pole na 28 m, mimo KSP I – 18 m. Má 

diagonálním uspořádáním odpojovačů v poli. Vývody jsou řešeny klasicky, to znamená s 
jedním vypínačem na odbočku, s výjimkou vývodu na JE Dukovany, které jsou z důvodů 
větší provozní spolehlivosti vybaveny na odbočce dvěma vypínači.  

Dvojité vedení Slavětice – Sokolnice je do rozvodny zaústěno tak, aby každý potah 
pracoval do jiné podélné i příčné sekce a též transformátory 400/110 kV jsou zapojeny 
stejným způsobem. Jeden ze dvou  kombinovaných spínačů přípojnic je  v základním zapojení 
provozován v zapnutém stavu jako příčný spínač přípojnic. Druhý kombinovaný spínač 
přípojnic je k dispozici pro náhradu vývodu v případě poruchy nebo údržby. [1] 
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Obrázek 2-3: Rozvodna 400 kV Slavětice 
 
 
Parametry rozvodny 400 kV Slavětice 
 
 

Tabulka 2-1: Parametry rozvodny Slavětice [1] 
 
Oblast znečištění:  I  

Námrazová oblast: S  

Nejvyšší napětí: 420 kV 

Jmenovitý proud přípojnic: 2250 A 

Jmenovitá zkrat. odolnost: 50(1)/125 kA 

Maximální zkrat.proud 3 fáz.: Ik= 35,294 kA, r.2006 - Ike=36,37 kA, r.2008 - Ike=39,03 kA  

Minimální zkrat.proud 3 fáz.: Ik = 29,063 kA 

Maximální zkrat.proud 1 fáz.: Ik= 37,536 kA, r.2006 - Ike=38,62 kA, r.2008 - Ike=41,04 kA  

Minimální zkrat.proud 1 fáz.: Ik= 29,453 kA 
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Tabulka 2-2: Hodnoty vypínačů dukovanských linek jsou následující [1] 
 
 pole 16 ,  36 ,  17 ,  37 

(V483, V483, V484, V484) 
pole   8,  28,  7,  27 
(V485, V485, V486, V486) 

In  [A] 3150 3150 
Ith/Idyn  [kA (s) /kA] 50/125 40/100 

 

 
Ochrany rozvodny 
 
Vyvedení výkonu jaderné elektrárny Dukovany (EDU) do rozvodny 400 kV Slavětice je 

navrženo tak, aby plnilo spolehlivostní kritérium (n – 2 ). To znamená, že při současném 
výpadku dvou libovolných přenosových vedení a plném nasazení čtyř reaktorových bloků 
EDU, nedojde k přetížení zbylých vedení. V případě „nadprojektových“ provozních situací je 
možno ovlivnit zatížení vedení využitím rychle startující přečerpávací vodní elektrárny 
Dalešice (EDA) v turbínovém nebo čerpadlovém provozu. 

Chránění transformovny 400/110 kV Slavětice je plně v souladu s koncepcí místního 
zálohování a odpovídá současným standardům UCTE. Základem této koncepce je selektivní 
vypínání úseku se zkratem (vedení, transformátor, přípojnice) v základním čase zpravidla do 
100 ms (vypínací čas ochrany + vypínače). 

Ochrany chránící vedení a transformátory jsou ve stejném místě zdvojeny/zálohovány 
ochranami s jinou konstrukcí a s jinými principy vyhodnocení poruchového stavu. Vzdálené 
zálohování distančními a v nich integrovanými směrovými zemními ochranami v druhých 
periferiích rozvodny Slavětice je další zálohou. 

Ochrany jsou nastaveny podle pokynů ČEPS ÚD. Nastavení a funkce ochran je po dohodě 
zkoordinována s ochranami EDU. [1] 
 

2.3 Současný stav rozvodny 110 kV  Slav ětice 

 
Popis rozvodny 

 
Rozvodna 110 kV je řešena jako třísystémová, jednořadá, s pomocnou přípojnicí. 

Rozvodna má celkem 27 polí. 
 

Tabulka 2-3: Pole rozvodny 110 kV Slavětice [1] 
 

pole  
60 měření 1 
4 HDO I 
5 rezerva 
6 HDO II 
7 Řípov 1 V 5581 
8 Řípov 2 V 5580 
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9 rezervní vývod pro rozvodnu Moravské Budějovice 1 
10 rezervní vývod pro rozvodnu Moravské Budějovice 2 
11 KSP 1 
12 EDU V 5584 
13 EDU V 5585 
14 transformátoru 400/110 kV (T401) 
15 SPP 1 
16 PSP 
17 rezerva 
18 Znojmo V 5582 
19 Znojmo V 5583 
20 rezervní vývod pro rozvodnu Suchohrdly 
21 rezerva 
22 KSP 2 
23 SPP 2 
24 rezervní vývod pro rozvodnu Hrušovany 
25 rezervní vývod pro rozvodnu Moravský Krumlov 
26 rezervní vývod pro rozvodnu Oslavany 
27 rezerva pro EDU 
28 transformátor 400/110 kV (T402) 
61 měření 2 

 
 

Pole č. 16 jako podélné dělení přípojnic je vybaveno odpojovači na hlavních a na 
pomocné přípojnici. Těmito odpojovači lze dle blokovacích podmínek manipulovat jen tehdy, 
když na dané přípojnici není na obou sekcích současně zapnut žádný přípojnicový odpojovač 
(např. jedna sekce musí být volná). 

V polích vývodů HDO č. 4 a 6 není možný provoz na pomocnou přípojnici, a také nejsou 
pole vybavena vývodovým odpojovačem. 

V polích č. 14 /T401/ a 28 /T 402/ jsou MT předsunuty před vývodový odpojovač. Ostatní 
vývody jsou provedeny jako klasické.  

Pole měření přípojnic se nachází v poli č. 60 a 61, na všech přípojnicích. 
V každém poli je možné uzel odpojovačů uzemnit uzemňovačem. [1] 

 
Schéma rozvodny je na následujícím obrázku. 
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T 401

250 MVA
T 402

250 MVA

 
 
Obrázek 2-4: Rozvodna 110 kV Slavětice  [1] 

 
Rozvodna obsahuje dva kombinované spínače přípojnic, jeden příčný spínač přípojnice a 

dva spínače  pomocné přípojnice. V základním zapojení je rozvodna 110 kV provozována na 
dva systémy přípojnic, každý systém je napájen jedním transformátorem 400/110 kV. Vedení 
do EDU V 5584 je napájeno z jednoho systému přípojnic a vedení V 5585 z druhého systému 
přípojnic. Přípojnice jsou rozděleny příčně, nejméně jedna přípojnice musí být podélně 
propojena (obě vedení pro EDU jsou v 1. sekci rozvodny). Napětí v rozvodně Slavětice se 
udržuje na 119 ±1 kV odbočkami transformátorů 400/110 kV. Výjimku tvoří mimořádné 
provozní důvody (námraza, mlha apod.). Transformátory 400/110 kV lze na straně 110 kV 
provozovat přes KSP nebo SPP příslušné sekce. V tomto případě je omezena přenosová 
schopnost transformátoru na 1200 A, daná použitým převodem měřícího transformátoru 
proudu 1000/1 A. [1] 
 

Připravuje se rekonstrukce celé rozvodny v letech 2010 – 2015 a předpokládají se tyto 
úpravy: 

- přesun některých polí a vybavení novými přístroji 
- výměna stávajících transformátorů 400/110 o výkonu 250 MVA za nové 350 MVA 
- zkratové dimenzování rozvodny bude minimálně 5000 MVA, předpokládá se však  
7500 MVA 
-  2 rezervy v rozvodně 110 kV pro nové vývody, zajišťující napájení vlastní spotřeby 
případných nových bloků EDU 
- každý vývod pro nový jaderný zdroj bude dimenzován na cca 80 MW, maximum  
90 MW 
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3 Posouzení možnosti připojení nových bloků o výkonu 1000 - 

1700 MW 

 

3.1 Typy jaderných reaktor ů  

 
Pro eventuelní rozšíření jaderné elektrárny Dukovany přicházejí v úvahu tlakovodní 

reaktory moderované lehkou vodou (PWR). Jde o reaktory tzv. třetí generace, tj. modernější 
s lepším zajištěním jaderné bezpečnosti.  

Volba těchto typů reaktorů přichází v úvahu zejména kvůli velkému rozšíření a jejich 
pokračující výstavbě v Evropě i ve světě. Dále jsou to zkušenosti firmy ČEZ s provozem 
tohoto typu elektráren. 

 
Přehled jaderných reaktorů, které přicházejí v úvahu  
 

AP 1000 
 

 
Obrázek 3-1: AP 1000 [4] 
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Dodavatel je firma Westinghouse. Tento projekt vychází ze zkušeností hlavně z USA 

z projektu AP600. Jedná se o americký projekt, to znamená že by se musel přepracovat na 
frekvenco 50 Hz. U tohoto typu reaktoru se ve velké míře využívá pasivních bezpečnostních 
systémů jako např. pasivní odvod tepla a pasivní chlazení kontejmentu. Proto tento projekt 
klade nižší požadavky na elektrické systémy zajištující bezpečnostní funkce. Z této 
skutečnosti plyne i snížení ceny tohoto projektu i úsporu nákladů při údržbě zařízení u kterého 
vlivem úprav došlo k snížení bezpečnostní třídy. 

U jaderné elektrárny AP 1000 je výkon hlavního generátoru vyveden standardním 
způsobem do ES do sítě 400 kV přes generátorový vypínač a blokový transformátor. Pomocí 
dvou odbočkových transformátorů (70+70 MVA) se napájí také vlastní spotřeba elektrárny, 
hladina 6,9 kV. V případě, kdy na pokrytí vlastní spotřeby generátor nedodává dostatečný 
výkon je vlastní spotřeba napájena ze sítě 400 kV. 

Pro napájení vybraných zařízení (spotřebiče důležité pro chránění drahých zařízení) má 
blok dva systémy záložního napájení, každý s vlastním diesel-generátorem (6,9 kV, 4 MW). 
Tyto systémy, které jsou normálně napájeny z odbočkového transformátoru, jsou nedůležité 
z hlediska bezpečnosti a neplní žádnou bezpečnostní funkci. Rezervní napájení lze také 
realizovat ze sítě 110 kV pomocí dvou transformátorů (70+70 MVA). Mezi těmito dvěma 
systémy je navržen automatický záskok. 

 
Hrubý výkon je 1200 MWe 
Generátorový vypínač – 35000 A 
Tři jednofázové blokové transformátory – každý 460 MVA 
Dva trojvinuťové transformátory vlastní spotřeby – 70 MVA 
Rozvodny středního napětí – na hladině napětí 6,9 kV 
V současné době je ve výstavbě první projekt AP 1000 v Číně. 

 
 
EPR 
 
Dodavatel je konsorcium AREVA a Siemens. Jedná se o projekt vycházející z předností 

v současnosti provozovaných Francouzských elektráren dle projektu N4 a Německých 
elektráren řady Konvoi. Ve Finsku a ve Francii jsou již bloky tohoto typu ve výstavbě. 

Blok je navržen pro práci v pásmu základního zatížení a má schopnost měnit výkon podle 
potřeb sítě (plánované a neplánované změny, primární a sekundární regulace frekvence a 
výkonu). Manévrovací schopnost při změnách výkonu je všeobecně charakterizována jako 
stejná nebo lepší, než mají současné francouzské a německé JE. Stabilita turbosoustrojí 
během poruch v síti je zlepšena rychlým řízením ventilů turbíny. 

Výkon hlavního generátoru je přes generátorový vypínač a blokový transformátor zapojen 
do sítě 400 kV. U tohoto projektu je také zmíněná možnost použít dva blokové transformátory 
a zapojit blok pomocí dvou linek 400 kV do dvou uzlů přenosové soustavy. Blok má dva 
odbočkové transformátory připojené v odbočce generátoru, nebo případně k síti  400 kV přes 
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blokový transformátor. Tyto transformátory napájejí 4 hlavní rozvodny 10 kV. Rezervní 
napájení lze také realizovat ze sítě 110 kV.  

Blok má 4 nezávislé a oddělené systémy nouzového napájení (divize 1,2,3,4). Každá divize 
je zálohována nouzovým diesel generátorem. 

 
Hlavní generátor má hrubý výkon 1600 MWe a 1500 ot./min.. 

 

 
Obrázek 3-2: EPR [5] 
 

 
Mitshibishi – APWR 1700 
 
Jde o Japonský projekt který vychází ze zkušeností s provozem 23 tlakovodních elektráren 

a je přizpůsoben americkým a evropským požadavkům. Byl také navýšen výkon reaktoru 
Dodavatelem je Mitsubishi Heavy Industrie. 

Vyvedení elektrického výkonu bloku je provedeno přes generátorový vypínač, blokový 
transformátor a blokový vypínač do rozvodny vvn. Vlastní spotřebu bloku zajišťují dva 
odbočkové transformátory připojené v odbočce generátoru, nebo alternativně na vnější 
rozvodnu vvn . Jako další nezávislý zdroj vlastní spotřeby je použit rezervními transformátory 
napájenými z jiné vnější rozvodny. Oba vnější systémy napájející vlastní spotřebu musí byt 
vzájemně nezávislé a fyzicky oddělené. 

 
Vlastní spotřeba je provozována v napěťových hladinách 6,9 kV AC a 480 V AC. Zdroje 
nepřerušeného napájení jsou provozovány s napětími 125 V DC a 115 V AC.  
Generátor je synchronní, se statorem chlazeným vodou a rotorem chlazeným vodíkem. 
Svorkové napětí generátoru je 30 kV, instalovaný výkon 1 900 MVA (1 700 MW při účiníku 

ϕ = 0,9). 
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VVER1000-ASE(V)92 
 
Dodavatelem je Atomstrojexport. Projekt VVER-92 vychází ze zkušeností s reaktory 

VVER 1000 druhé generace včetně elektrárny Temelín. Tento projekt je v Indii ve výstavbě.    
Hlavní generátor je napojen na 400 kV síť přes odpojovač generátoru a step-up 

transformátor. Vlastní spotřeba je napájená pomocí hlavního generátoru a dvou 
trojvinuťových transformátorů (63 + 63 MVA). Záložní napájení je provedeno ze sítě 110 kV 
také pomocí  dvou transformátorů (63 + 63 MVA). Normální a záskokové napájení vlastní 
spotřeby jsou na sobě nezávislá. 

 
Hrubý výkon je 1050 MWe, cosfí=0,9, 24 kV 
Tři jednofázové blokové transformátory – každý 417 MVA 
trojvinuťové transformátory vlastní spotřeby – 63 MVA; 6,3 kV 
 

 
ATMEA 
 
Má hrubý výkon 1100 MWe. Dodavatelem je ATMEA, společný projekt firem Mitubishi a 

AREVA. Cílem tohoto projektu je uspokojit poptávku v oblasti středně velkých výkonů. 
 

3.2 Možnosti p řipojení nových blok ů elektrárny Dukovany 

 
Připojení do rozvodny Slavětice 
 
V této práci se pro rozšíření EDU uvažuje s jedním novým blokem výkonu  

1000-1700 MW. Pro připojení všech uvažovaných variant (AP1000, EPR1600, ASE(V)92, 
APWR 1700, Atmea) s výkonem až 1700 MW se vždy uvažuje jedno vedení. Pro připojení 
nového bloku existuje několik variant. U všech variant bude třeba překontrolovat zkratovou 
odolnost rozvodny a dotčených vedení. U vedení je třeba zkontrolovat i průřez a jestli nebude 
překročeno maximální zatížení za normálního i poruchového stavu. Možnosti připojení jsou: 

 
 

Vyvedení výkonu nového bloku do rezervního pole rozvodny Slavětice 
 
Při této variantě by nebylo třeba dostavovat nové pole rozvodny, stačilo by vybavit 

rezervní pole přístroji. Dále by bylo potřeba překontrolovat zatížení jednotlivých částí 
rozvodny, případně přeskupení některých vývodů, aby zátěž byla v rozvodně rovnoměrná. 
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Vyvedení výkonu nového bloku do nového pole rozvodny Slavětice se zachováním 

rezervního pole v rozvodně 
 
Tato varianta je výhodná pro možnost rozšíření rozvodny o další vedení. Pravděpodobně 

by se jednalo o dostavbu východním směrem. Tato možnost je složitější o nutnost výkupu 
nových pozemků a stavebního povolení. 

V případě dostavby o další dvě nebo více polí posoudit přeskupení stávajících vývodových 
polí nebo rozdělení na dvě části.  

 
V případě možností připojit více bloků stávající elektrárny méně vedeními (dva bloky do 

jednoho vedení nebo tři bloky do dvou vedení) by se dalo ušetřit jedno nebo dvě pole ze 
stávající rozvodny, tím pádem nedostavovat zcela nové pole. V případě tohoto řešení by bylo 
nutné inovovat zabezpečení a ochrany v elektrárně. 

 
 

Připojení do jiné rozvodny 
 
Jednalo by se o rozvodnu Čebín nebo Sokolnice. Nejprve je nutné zjistit, jestli je vyvedení 

výkonu z jaderné elektrárny možné do takto vzdálených rozvoden (35 a 42 km) a jestli tyto 
rozvodny splňují spolehlivostní kritérium n-2 požadované pro rozvodny, kam je vyveden 
výkon z jaderné elektrárny. Tato možnost také závisí na tom, jestli rozvodna obsahuje nějaké 
rezervní pole, případně možnost rozšíření této rozvodny. Dále je třeba zjistit, zda a v jakém 
rozsahu je potřeba rekonstruovat rozvodnu v případě vyvedení výkonu do této rozvodny.  

 

Výstavba nové rozvodny 
 
Výstavba zcela nové rozvodny naráží na problémy spojené z výkupem pozemků a 

stavebním řízením. Jelikož by tato rozvodna musela splňovat spolehlivostní kritérium n-2 
byla by nutná výstavba nových vedení, případně přepojení některých stávajících vedení 
z rozvodny Slavětice. Výhoda této varianty je v tom, že rozvodna bude zcela nová navržena 
na potřebné parametry a nebude nutné ohlížet se na problémy spojené z předchozími 
variantami, jako např. jestli vyhoví zkratová odolnost a jestli vyhoví přenosové a vypínací 
schopnosti stávajících prvků. 
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4 Návrh technického řešení rozšíření rozvodny 400 kV Slavětice 

 
V této kapitole jsou uvedeny různé návrhy technického řešení rozšíření rozvodny Slavětice 

o nové zdroje EDU. Pro každý blok se počítá s vyvedení výkonu do rozvodny 400 kV. Pro 
připojení všech uvažovaných variant (AP1000, EPR1600, ASE(V)92, APWR 1700, Atmea) 
s výkonem 1000 MW až 1700 MW se vždy uvažuje jedno vedení. Z této úvahy plyne, že 
nebude pravděpodobně potřeba rozšíření o víc než dvě nová pole. Výstavba dvou nových polí 
by neměla vyžadovat zábor pozemků mimo stávající areál rozvodny. Umístění pro nového 
jaderního zdroje (NJZ) v současné době není známo, rozšíření EDU se uvažuje ve třech 
variantách směrem na západ, jih a východ od EDU. Pro ilustraci jsem zvolil umístění západně 
od současných bloků.  Pro všechny varianty  však bude pravděpodobně vyvedení výkonu 
vedeno jihem či severem podél současných koridorů. Vyvedením výkonu se zabývá jiná 
diplomová práce na téma Analýza připojení nového zdroje do soustavy. 

 
Požadavky na dimenzování rozvodny 400 kV se v jednotlivých v úvahu přicházejících 

variantách NJZ liší v závislosti na velikosti vyváděného výkonu. 
 
Každý z uvažovaných nových jaderných zdrojů vyžaduje také přívod z rozvodny 110 kV, 

pro rezervní napájení vlastní spotřeby.  
 
 
Rezervní napájení vlastní spotřeby nového jaderného zdroje v Dukovanech 
 
 
Všechny uvažované varianty nového jaderného zdroje EDU počítají pro rezervní napájení 

vlastní spotřeby s jednou novou linkou 110 kV na jeden blok a dvou transformátorů  
110/6,3 kV (6,9 kV) na jeden reaktorový blok velikosti 1000 MW (1200, 1600 MW). 

Napájecím uzlem bude rozvodna 110 kV Slavětice. Zvláštní nároky a požadavky na 
napájení vlastní spotřeby by měla vyřešit plánovaná rekonstrukce rozvodny 110 kV Slavětice, 
kde bude počítáno s připojením nového jaderného zdroje. Je také počítáno s rezervou 
v instalovaném transformačním výkonu při plánované obměně stávajících transformátorů 
400/110 kV o výkonu 250 MVA za nové jednotky o výkonu 350 MVA. 

Po zkušenostech s řešením rezervního napájení vlastní spotřeby pro stávající EDU se 
nejeví zajištění vlastní spotřeby z vnější sítě vvn E.ON příliš reálné, zejména co se týká 
požadavků na rázový výkon při samonajíždění. 
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4.1 Rozšíření rozvodny Slav ětice 

 
Z místních a jiných důvodů je rozšíření rozvodny možné jihovýchodním směrem. Stávající 

rozvodna obsahuje jedno nevybavené rezervní pole a jedno další by se pravděpodobně dalo 
umístit ve stávajícím areálu, bez nutnosti výkupu dalších pozemků. Jednotlivé varianty pro 
rozšíření rozvodny jsou: 

 
1) Rozšíření rozvodny o nový vývod EDU II (využití stávajícího rezervního pole). 
2) Rozšíření rozvodny o nový vývod EDU II a zachování rezervního pole. 
3) Rozšíření rozvodny o nový vývod EDU II a nové vedení do Sokolnic . 
4) Rozšíření rozvodny o nový vývod EDU II a nové vedení do Čebína. 

 
Podle analýzy EGU dojde při připojení nového bloku do rozvodny Slavětice k překročení 

současné zkratové odolnosti, nebo k nedodržení požadované rezervy a bylo by potřebné 
rekonstruovat rozvodnu, nebo její části, na zkratovou odolnost 63/158 kA. Tato rekonstrukce 
by znamenala výměnu přístrojového vybavení a kontrolu případně i rekonstrukci přípojnic. 

 
 

1) Rozšíření rozvodny o nový vývod EDU II (využití stávajícího rezervního pole) (varianta 1) 
 
 
Ze vzájemné polohy rozvodny Slavětice a elektrárny Dukovany vyplývá možnost zapojení 

NJZ EDU do pole č. 16 v rozvodně Slavětice. Z důvodů vyšší provozní spolehlivosti bude 
vývod opatřen dvěma vypínači. Elektrárenské vývody EDU bloky č. 1 a 2 se přepojí z polí  
č. 16 a 17 do nových polí č. 17 a 18. Schéma rozvodny po těchto úpravách je vidět na 
Obrázek 4-1. 

Tímto zapojením dojde k velkému soustředění výkonu na východní straně rozvodny 
[2x440 MW + (1000 až 1700 MW)] tento výkon však nepřenese stávající přípojnicový systém 
a bude nutno ho zesílit v namáhané východní části rozvodny, což je téměř neproveditelné za 
provozu. Nepříznivé proudové poměry ve schématu rozvodny by se daly zlepšit vhodnějším 
rozmístěním odběrových vedení a elektrárenských vývodů po celé délce přípojnic rozvodny 
400 kV, to však naráží na problémy křižování 400 kV vedení nebo použití kabelů 400kV. 
Toto je nutné brát v úvahu u všech uvažovaných variant. 

Tato varianta má výhodu v tom, že by nebylo nutné rozšiřovat rozvodnu mimo současné 
přípojnice. Nevýhodou je, že kvůli zvolenému velkému výkonu bloků bude pravděpodobně 
překročena přenosová schopnost některých vedení, zejména při  kritériu n-1 a n-2. 

Schématicky je rozšíření o jeden nový blok vyobrazeno na Obrázek 4-2 červeně jsou zde 
znázorněna nová vedení a modře přepojení stávajících vedení. 
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Obrázek 4-1: Rozšíření rozvodny Slavětice (varianta 1) 
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2) Rozšíření rozvodny o nový vývod EDU II a zachování rezervního pole (varianta 2)  
 
 
Tato varianta počítá s přepojením současných vývodů EDU do dvou nových polí č. 18 a 

19. Nový blok EDU se vyvede do pole č. 17 a pole č. 16 se nechá jako rezervní. Schématicky 
je toto znázorněno na Obrázek 4-3. Tato varianta je jinak stejná jako předchozí jen je zde 
doplněno jedno rezervní pole, do kterého by pravděpodobně bylo přivedeno nové vedení.  

Trasa blokového vedení se uvažuje podél stávajícího vedení V 436 do Sokolnic jak je vidět 
na Obrázek 4-2 

 
 

 
Obrázek 4-2: Trasy vedení po rozšíření  
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Obrázek 4-3: Rozšíření rozvodny Slavětice (varianta 2) 
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3) Rozšíření rozvodny o nový vývod EDU II a nové vedení do Sokolnic (varianta 3) 
 
 
Tato varianta vychází z analýzy výzkumného ústavu, kde se uvádí jako jedno z 

optimálních řešení rozšíření o nové vedení do Sokolnic a to bud přímo, jak popisuje tento 
bod, nebo přes rozvodnu Čebín, kterou popisuji v následujícím bodě.  

Tento případ počítá s výstavbou dvou nových polí č. 18 a 19., do kterých budou přepojeny 
stávající vývody z elektrárny Dukovany bloky č. 1 a 2. Do pole č. 17 bude připojen nový blok 
EDU a do pole č. 16 nové vedení do Sokolnic. Schématicky je toto na Obrázek 4-5. 

Trasa nového vedení by vedla jako dvojité vedení V 436 až po spojení s vedením V 435 do 
Čebína a dále v souběhu jako jedno dvojité a jedno jednoduché vedení. Nové blokové vedení 
pro všechny uvažované lokality povede podél vedení do Sokolnic. Uspořádání nových vedení 
a přeložení stávajících vývodů zobrazuje Obrázek 4-4. 

 

 
Obrázek 4-4: Vývod z nového bloku a nové vedení do Sokolnic 
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Obrázek 4-5: Rozšíření rozvodny Slavětice (varianta 3) 
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4) Rozšíření rozvodny o nový vývod EDU II a nové vedení do Čebína (varianta 4) 
 
 
V tomto případě dojde jako v předchozí  variantě k rozšíření o dvě nová pole. Do 

posledních polí budou připojeny stávající vývody EDU bloky 1 a 2 (pole č. 18 a 19) a nový 
blok EDU do pole č. 17. Jelikož stávající vedení do Čebína vede kolem elektrárny společně 
s jedním vedením do Sokolnic bude nutné toto vedení přepojit z pole č. 6 do pole č. 16 a do 
nyní volného pole se připojí nové vedení do Čebína. Po této úpravě povedou vedení již jako 
dvojitá přímo z rozvodny. Zapojení rozvodny je na Obrázek 4-7. Uspořádání nových vedení a 
přeložení stávajících vývodů zobrazuje Obrázek 4-6. 

 
 

 
Obrázek 4-6: Vývod z nového bloku a nové vedení do Čebína 
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Obrázek 4-7: Rozšíření rozvodny Slavětice (varianta 4) 
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Dimenzování vývodové odbočky pro nový blok EDU v rozvodně 400 kV Slavětice 

 
 
Navrhovaná odbočka bude kvůli zvýšení provozní spolehlivosti vybavena dvěma vypínači, 

dále bude obsahovat odpojovače, přístrojové transformátory proudu a napětí. Schéma 
odbočky zobrazuje Obrázek 4-8. 

Pro navržení výše uvedených přístrojů potřebujeme znát jmenovité napětí, to je 400 kV, 
dále jmenovitý proud a zkratové proudy. 

 
 
Obrázek 4-8: Schéma vývodové odbočky 
 

Výpočet jmenovitého proudu 
 
Ve výpočtu budu počítat s výkony podle možných variant nových jaderných bloků, tedy  

1050 MW, 1200 MW, 1600 MW a 1700 MW. Pro výpočet nebudu uvažovat ztráty 
transformátorů a vedení a současně budu uvažovat nejnižší povolené napětí 380 kV (podle 
kodexu PS jsou povolené odchylky napětí na hladině vvn 95% - 105% - tj. 380 kV – 420 kV). 
Tento postup zaručí při výpočtu nejvyšší možné hodnoty proudů. Účiník generátoru uvažuji 
0,9.  

 
Tabulka 4-1: Jmenovitý proud jednotlivých bloků 

hrubý výkon PH čistý výkon PČ Proud 
[MW] [MW] [A] 

1050 987 1666,2 
1200 1128 1904,2 
1600 1504 2538,9 
1700 1598 2697,6 

 
Příklad výpočtu  
 
Čistý výkon jsem vypočetl podle následujícího vzorce, Vlastní spotřeba se u všech 

projektů se pohybuje od 5,1 do 6%. Budu tedy uvažovat  6%. 

MW
VS

PP HČ
987)

100

6
1(1050)

100
1( =−⋅=−⋅=  (4.1) 
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Proud jsem vypočítal podle: 

A
U

P
I Č 2,1666

9,03800003

10987

cos3

6

=
⋅⋅

⋅=
⋅⋅

=
ϕ

 (4.2) 

 
Výpočet zkratových proudů 

 
Další důležitou veličinou pro dimenzování přístrojů v rozvodně je počáteční rázový 

zkratový proud který se vypočítá podle následujícího vzorce z [9] 

k

v
k

cU
kI

Z⋅
=

3
1

"  (4.3) 

 
kde: k1  je součinitel uvedený pro různé druhy zkratů v normě 

c    je napěťový součinitel 
Uv  je sdružené vztažné napětí nejčastěji místa zkratu 
Zk  je celková výpočtová impedance  

 
Celková impedance se skládá z impedance vedení, transformátorů a generátorů sériově, 

nebo paralelně pospojovaných, podle zapojení skutečného počítaného obvodu. V našem 
případě jde však jen o orientační výpočet. V návrhu budu počítat pouze s 
impedancí generátoru, jehož parametry jsem získal z výzkumného ústavu a další potřebné 
parametry transformátoru a vedení neznáme. Náhradní impedance generátoru se podle [9] 
vypočítá 

g

v
dg S

U
xj

2
"⋅≅Z  (4.4) 

 
Pro výpočet zkratových poměru budu dále uvažovat jen nový blok APWR 1700 s těmito 

parametry generátoru: 
Pn = 1700 MW 
xd“ = 0,31 – 0,34 
Un = 30 kV 

cos ϕ = 0,9 
 
Pro výpočet náhradní impedance generátoru budu uvažovat xd“ = 0,32 a Uv =  400kV a 

vypočtu ji podle vzorce (4.4) takto 

Ω=
⋅

⋅⋅⋅=
⋅

⋅≅ 106,27
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9,0400000
32,0
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Vzhledem k zadaným hodnotám mohu vypočítat jen třífázový zkratový proud podle vzorce 

(4.3). Koeficient k1 je pro trojpólový zkrat roven 1 a napěťový součinitel c = 1,1 pro zkrat 
z chodu zdrojů při zatížení 

A
j

Uc
kI

k

v
pNk 92,9371

106,273

4000001,1
1

3
1

"
3 =

⋅
⋅=

⋅
⋅

=
Z

 (4.6) 

 
Vypočtená hodnota je jen orientační kvůli nedostatku potřebných parametrů, které budou 

známy až při konkrétním návrhu elektrárny. 
 
Současná hodnota zkratového proudu v rozvodně 400 kV Slavětice je podle informací 

z energetického ústavu: 

kAI pk 34,41"
3 =  

kAI pk 25,39"
1 =  

Nyní znám zkratový příspěvek od nového bloku, ten při uvažování zkratu v rozvodně 
přičtu k současné hodnotě zkratového proudu v rozvodně 400 kV Slavětice a dostanu 

celkovou hodnotu zkratového proudu" 3pCkI  po připojení nového bloku. 

kAIII pNkpkpCk 69,5037,932,41"
3

"
3

"
3 =+=+=  (4.7) 

 
Celková hodnota zkratového proudu mi vyšla 50,69 kA a bude se tedy ve skutečnosti 

pohybovat v okolí této hodnoty. To znamená že jmenovitá zkratová odolnost 50 kA není 
dostačující a musím tedy uvažovat 63 kA. 

 
Návrh přístrojů pro vývodovou odbočku 

 
Parametry pro návrh přístrojů této odbočky jsou: 
- jmenovité napětí: Un = 420 kV 
- jmenovitý proud: In = 2640 A 

- zkratový proud: kA63kA69,50I "
⇒=k  

 
Schéma odbočky je na Obrázek 4-8. 
 
Výkonový vypínač 
 
Výkonový vypínač V1 a V2 navrhuji od firmy ABB typ HPL 420B2 s těmito jmenovitými 

hodnotami: 
- nejvyšší napětí: 420 kV 
- jmenovitý proud: 4000 A 
- jmenovitá zkrat. odolnost: 63/158 kA 
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Odpojovač 
 
Odpojovače Q1, Q2, Q5-Q8 navrhuji stejné od firmy SERW, spol. s r.o. typ 1SSJ(U)-

4231.8  s těmito parametry: 
- nejvyšší napětí: 420 kV 
- jmenovitý proud: 3150 A 
- jmenovitá zkrat. odolnost: 50/125 kA 
- mechanická životnost (spínací cykly) 3000 cyklů 
 
Jmenovitou zkratovou odolnost jsem zde zvolil 50/125 kA kvůli neexistující řadě pro tento 

případ a jelikož se nejedná o bezpečnostní prvek mohu si toto dovolit. 
 
Přístrojový transformátor proudu 
 
Všechny tři přístrojové transformátory proudu budou stejného typu společnosti ABB typ 

IMB 420 s těmito parametry: 
- nejvyšší napětí: 420 kV 
- jmenovitý proud: 2500 A 
- jmenovitá zkrat. odolnost: 63/170 kA 
 
Přístrojový transformátor napětí 
 
Přístrojový transformátor napětí navrhuji rovněž od společnosti ABB typ CPA-420. 
 

4.2 Výstavba zcela nové rozvodny 

 
Výstavba nové rozvodny je další možnost, jak vyvést výkon nového bloku EDU. Výstavba 

nové rozvodny by pravděpodobně vyřešila problém s rozložením výkonu bez křížení vedení, 
které nastane při vyvedení do rozvodny Slavětice. Výstavba nové rozvodny však znamená 
možné problémy s výkupem pozemků a byla by pravděpodobně daleko více nákladná než 
úpravy rozvodny Slavětice.  

Podle tohoto návrhu není nutné rozšíření rozvodny Slavětice. Do nové rozvodny by se 
přepojilo po jednom vedení z rozvodny Slavětice do rozvodny Dürnrohr a Sokolnice a 
postavilo jedno nové vedení do rozvodny Čebín, eventuelně do rozvodny Sokolnice. Všechna 
vedení by vedla podél současných koridorů. 

Novou rozvodnu navrhuji jako jednořadou se systémem dvou hlavních přípojnic W 1,  W 2 
a jedné pomocné přípojnice W 5 a obsahovala by sedm polí. Vývody by byly řešeny klasicky, 
to znamená s jedním vypínačem na odbočku, s výjimkou vývodu na nový blok EDU, které 
jsou z důvodů větší provozní spolehlivosti vybaveny na odbočce dvěma vypínači. Schéma 
rozvodny je na Obrázek 4-9.  
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Obrázek 4-9: Schéma nové rozvodny 
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5 Zhodnocení navržených technických řešení  

 
Tato kapitola má za úkol zhodnotit navržená technická řešení rozšíření rozvodny Slavětice 

a případnou výstavbu zcela nové rozvodny. Předchozí návrh technického řešení vyvedení 
výkonu nového bloku EDU jsem rozdělil na dva body, rozšíření stávající rozvodny a výstavba 
zcela nové rozvodny.  

 
Vyvedení výkonu do nové rozvodny je výhodné v lepším rozložení výkonu bez křížení 

vedení. Další výhodou je, že při výstavbě rozvodny by nemusel být přerušen provoz 
současných bloků. Nevýhodou tohoto technického řešení je vysoká nákladnost, problémy 
spojené s výkupem pozemků a stavebním řízení (vliv na životní prostředí, námitky občanů a 
podobně). 

 
Vyvedení výkonu do rozvodny Slavětice bude pravděpodobně znamenat rekonstrukci 

rozvodny na výší zkratovou odolnost (63/158 kA). Připojením uvažovaných bloků dojde 
k velkému soustředění výkonu na východní straně rozvodny [2 x 440 MW + (1000 až 1700 
MW)].Tento výkon však nepřenese stávající přípojnicový systém a bude nutno ho zesílit, což 
je téměř neproveditelné za provozu. Výhodou rozšíření stávající rozvodny je hlavně menší 
investice než u nové rozvodny, dále odpadá  problém s výkupem pozemků a bude snazší i 
stavební řízení. 

 
Pro rozšíření rozvodny Slavětice jsem navrhl čtyři varianty možného řešení. 
 
První varianta nepočítá s novým vedením. U této varianty je výhoda, že by se nemuselo 

dostavovat žádné nové pole rozvodny. Kvůli velkému zvolenému výkonu nového bloku bude 
pravděpodobně překročena přenosová schopnost některých vedení, zejména při  kritériu n-1 a 
n-2. To znamená, že by se na současných vedeních musela zvýšit přenosová schopnost 
vedení, která nevyhověla kritériu n-1, nebo n-2. nebo by se musela realizovat varianta, která 
počítá s novám vedením. 

 
Další varianty počítají s vybavením rezervního pole a rozšířením o jedno zcela nové pole. 

Při výstavbě jednoho zcela nového pole nebude nutné rozšíření mimo současný areál 
rozvodny. Druhá varianta počítá s připojením nového bloku do jednoho pole a druhé zůstane 
jako rezervní.  

 
Poslední dva návrhy vycházejí ze studie EGU, kde se doporučuje výstavba nového vedení 

do Sokolnic, nebo Čebína. Varianta s novým vedením do Čebína je méně výhodná, z důvodu 
zaústění dvojitých vedení do Sokolnic i Čebína v sousedních polích a při poruše některého 
vedení nastane nerovnoměrné rozložení toku výkonu v rozvodně. To by se dalo odstranit 
lepším rozmístěním vývodů, ale za cenu křížení některých vedení. 
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6 Závěr  

 
V diplomové práci je uveden současný stav rozvodny 400 a 110 kV Slavětice, jejich 

parametry a uspořádání, dále vazby rozvodny 400 kV Slavětice na energetickou soustavu 
České republiky a její napojení na západoevropský systém UCTE. Jsou zde také uvedeny 
základní údaje o okolních rozvodnách. V této práci dále uvádím některé informace o 
jaderných blocích, které přicházejí v úvahu pro případnou výstavbu nového bloku v lokalitě 
elektrárny Dukovany a úvahy o možnostech vyvedení výkonu nového bloku. 

 
Ve 4. kapitole je již uvedeno variantní řešení ukazující možnosti řešení rozšíření rozvodny 

Slavětice. Tato kapitola je rozdělena na dva body, rozšíření stávající rozvodny a výstavba 
zcela nové rozvodny. 

 
Pro rozšíření rozvodny Slavětice o nový vývod EDU jsou uvedeny čtyři varianty možného 

řešení. První počítá pouze s využitím stávajícího rezervního pole, do kterého se připojí nový 
vývod EDU. Druhá varianta počítá s rozšířením o rezervní pole. Třetí varianta ukazuje 
možnost připojení nového vedení do Sokolnic. Poslední ukazuje rozšíření o nové vedení do 
Čebína a nutné úpravy s tím spojené. Pro ilustraci je zde také uveden návrh přístrojů 
vývodové odbočky. 

 
Vyvedení výkonu do rozvodny Slavětice bude pravděpodobně znamenat rekonstrukci 

rozvodny na vyšší zkratovou odolnost (63/158 kA) u všech navržených variant. Bude také 
nutno zesílit stávající přípojnicový systém na východní straně rozvodny, protože při připojení 
uvažovaného bloku dojde k velkému soustředění výkonu [2 x 440 MW + (1000 až 1700 
MW)], který nepřenese současný přípojnicový systém. 

 
Návrh výstavby nové rozvodny počítá s rozdělením a připojením dvou vedení z rozvodny 

Slavětice a výstavbou jednoho zcela nového vedení. Návrh je uveden na Obrázek 4-9. 
Nevýhodou tohoto řešení je hlavně  vysoká nákladnost. 

 
Nejedná se o konkrétní návrh rozšíření, ale o popis různých možností, jak by se dal připojit 

nový zdroj EDU do rozvodny Slavětice. Ke konkrétnímu návrhu nejsou v současné chvíli 
potřebná data. Po pokročení s projektem dostavby nového zdroje EDU je třeba provést novou 
konkrétnější studii. 

 
 
 



Diplomová práce   42 

 

Použitá Literatura 
 

[1]. Pernica. : PpBZ EDU, revize 2, ELEKTRICKÉ SYSTÉMY.  

[2]. ČEPS, a.s.. [on line]. 2008, [cit. 2008-12-6]. http://www.ceps.cz . 

[3]. Skupina ČEZ. [on line]. 2008, [cit. 2008-12-13]. http://www.cez.cz . 

[4]. Westinghouse Electric Company. [on line]. 2009, [cit. 2009-2-18]. 
http//ap1000.westinghousenuclear.com/ . 

[5]. AREVA NP. [on line]. 2009, [cit. 2009-2-19]. http//.areva-np.com/. 

[6]. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES. [on line]. 2009, [cit. 2009-2-19]. 
http://www.mhi.co.jp/atom/hq/atome_e/apwr/index.html. 

[7]. AtomStroyExport. [on line]. 2009, [cit. 2009-2-21]. http://www.atomstroyexport.com/. 

[8]. Mapy.cz. [on line]. 2009, [cit. 2009-4-22]. http://www.mapy.cz/. 

[9]. Blažek V., Skala P.: Distribuce elektrické energie. Brno 2006. 

[10]. ABB. [on line]. 2009, [cit. 2009-5-13]. 
http://www.abb.cz/product/cz/9AAC710000.aspx?country=CZ 

[11]. SERW, spol. s r.o.. [on line]. 2009, [cit. 2009-5-13]. 
http://www.serw.cz/trivas/hlavni.php 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


