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Abstrakt 
V mé bakalá ské práci jsem se pokusil porovnat dopady manipulací ru  ovládanými 

úsekovými odpína i a dálkov  ovládanými úsekovými odpína i na koncového odb ratele.  

Vybral jsem stejný poruchový stav a dopad je zejména p i poruchách s ru  ovládanými 

prvky, které ovládají provozní elektromonté i v míst  umíst ní ovládacího prvku, a prvky s 

dálkovým ovládáním, se kterými dokážou manipulovat oblastní dispe i ze vzdáleného 

dispe inku. Hodnocení je definováno z pohledu dopadu na koncové odb ratele.  

Klí ová slova 

Odpína , dispe er, distribu ní soustava, odb ratel, manipulace, SAIDI, SAIFI, porucha, 

nap ová pauza. 
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Abstract 

In this bachelor's thesis I tried to evaluate the effects of manipulation, especially in case of 

failures, with manual controls, which are controlled by operational electricians at the 

location of the control, and elements with remote control, which can manipulate regional 

dispatchers from remote control. The evaluation is in terms of the impact on end customers. 

Key words 

Switch-disconnector, dispatcher, distribution system, customer, manipulation, SAIDI, 

SAIFI, fault, voltage pause. 
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Seznam symbol  a zkratek 
 
NN – nízké nap tí 

VN – vysoké nap tí 

VVN – velmi vysoké nap tí 

ZVN – zvláš  vysoké nap tí  

MVE – malá vodní elektrárna 

FVE – fotovoltaická elektrárna 

DTS – distribu ní transforma ní stanice 

PPN – práce pod nap tím 

IZV – izolované vodi e VN 

JN – jednoduchý nosný záv sný izolátorový et zec 

JK – jednoduchý kotevní záv sný izolátorový et zec 

DN – dvojitý nosný záv sný izolátorový et zec 

DK – dvojitý kotevní záv sný izolátorový et zec 

ÚO – odpojova , odpína , spína i vypína  na podp rném bodu 

TS – transforma ní stanice 

SN – eská státní norma   

DS – distribu ní soustava 

PÚ – ád preventivní údržby 

RZ – rozvodné za ízení 

OZ – op tovné zapnutí, beznap ová pauza vypína e 

ROÚO – ru  ovládaný úsekový odpína  

DOÚO – dálkov  ovládaný úsekový odpína  

Nj – po et odb ratel  s omezením dodávky 

Tj – délka j. manipula ního kroku 

PDS – provozovatel distribu ní soustavy 

PPDS – pravidla provozovatele distribu ní soustavy 

RO – regula ním období. 
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Úvod 
 
V dnešní dob  je elekt ina velmi d ležitá a málokdo si dokáže život bez elekt iny p edstavit. 

U velkých podnik  a firem, které jsou spot ebiteli na hladinách distribu ní soustavy 22kV a 

110kV, se elekt ina stala b žnou nedílnou samoz ejmostí, protože každá nedodávka by m la 

velký finan ní dopad. Ale tato samoz ejmost se dostává i na nižší hladiny nap tí jako je 

0,4kV, kde jsou soukromí podnikatelé a školy, ú ady, ale i b žné domácnosti. V neposlední 

ad  se jedná o možné ohrožení zdraví osob a zví at. Proto se stává trendem as na op tovné 

zprovozn ní elekt iny stále zkracovat. N která omezení jsou plánovaná, jedná se o r zné 

opravy, rekonstrukce a odstávky z d vodu ádu preventivní údržba. S tímto druhem je 

po ítáno v dostate ném asovém p edstihu a veškeré manipulace se spínacími prvky jsou 

kladn  promyšlené a propo ítané, tak aby odstávka m la co nejmenší dopad na koncového 

odb ratele a zárove  byla odstávka co možná nejkratší. P i plánování t chto odstávek se 

musíme ídit pravidly ve smyslu energetického zákona § 25 odst. (3) písm. (c) bod 5, takto 

odb ratel nesmí být omezen v pr hu 7 kalendá ních dní v sou tu více než na 20 hodin. 

V období od 1.4. do 31.10. odstávka nesmí trvat déle než 12 hodin a v období 1.11. až 31.3. 

nesmí p ekro it 8 hodin, v období od 15.12. do 1.1. se nesmí vypínat v bec. Dalším 

omezením pro neuskute ní odstávky je venkovní teplota, pokud klesne pod 15 °C, 

dispe er odstávku nepovolí. Ale jsou tu odstávky, které nelze naplánovat a mnohdy ani 

edvídat. Jedná se o poruchy na vzdušném nebo kabelovém vedení. Tyto neplánované 

odstávky jsou nej ast ji zp sobeny pov trnostními podmínkami, atmosférickým p ep tím 

atd. V první okamžicích této nedodávky je nejd ležit jší správná a rychlá manipulace 

s ovládacími prvky, a tedy lokalizování poruchy. Až poté se m že odstra ovat konkrétní 

porucha. V mnoha p ípadech se dokáže vymezit porucha jen s nepatrným omezením, a 

kdy dokonce i bez omezení koncového spot ebitele.  
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1 Provoz distribu ní sít  v oblasti Západ   

 

Elektriza ní soustava se skládá z výroben (elektrárny, teplárny), p enos rozvodu (jednotlivé 

podp rné body a vodi e) a spot ebi  elektrické energie (velkoodb ry a maloodb ry). Ke 

každé nap ové hladin  je zapot ebí transformovat nap tí, a to mají za úkol elektrické 

stanice. Aktivní elektriza ní soustavou je tok elektrické energie od zdroje výroby až ke 

koncovému odb rateli. Pasivní ást se nazývá ást bez výroby. V tabulce .1.1. jsou 

rozd leny jednotlivé nap ové hladiny. 

 
Tab.1.1. Rozd lení hladin elektriza ní soustavy 

Nízké nap tí (NN) [kV] 0,4/0,23  Distribu ní soustava 

Vysoké nap tí (VN) [kV] 3,6,10,22,35  Distribu ní soustava 

Velmi vysoké nap tí (VVN) [kV] 110  Distribu ní soustava 

Velmi vysoké nap tí (VVN) [kV] 220 enosová soustava 

Zvlášt  vysoké nap tí (ZVN) [kV] 400 enosová soustava 

 

 enosová soustava 

enosovou soustavu na území eské republiky provozuje spole nost EPS a.s. V R jsou 

dv  nap ové hladiny 220kV a 440kV. Na územní R se nachází 3735 km vedení v 

nap ové hladin  400kV a 1909 km vedení v nap ové hladin  220kV, pro p edstavu obr. 

.1.1. Hladinou se p enáší elekt ina mezi výrobou a distribucí. Touto soustavou jsou 

propojeny uzly a výrobny velkých výkon , jako jaderné, tepelné, vodní a v trné elektrárny. 

Díky dimenzování soustavy na velké vzdálenosti jsme touto soustavou propojeni se 

zahrani ím. P enosová soustava je ozna ována také jako nad azená. V sou asné dob  se 

opouští hladina 220kV a jakmile prochází linka rekonstrukcí, již se dimenzuje na hladinu 

400 kV. [1], [3], [19] 
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Obr. .1.1. - P ehledová mapa p enosové soustavy k roku 2020 

 

 Distribu ní soustava 

V naší republice distribu ní soustavu provozují t i spole nosti. Pro ilustraci se nechá 

provozování rozd lit podle územních kraj , viz obr. .1.2.  

 PRE a.s. provozuje kraj Hlavní m sto Praha.  

 EZ Distribuce a.s. provozuje St edo eský, Plze ský, Karlovarský, Ústecký, 

Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský kraj.  

 E.ON Distribuce a.s. provozuje Jiho eský, Vyso ina, Jihomoravský a Zlínský kraj. 

Distribu ní soustava tvo í p evážnou ást elektriza ní soustavy. Páte í této soustavy je 

nap ová hladina 110 kV (VVN), která p evážn  spojuje jednotlivé elektrické stanice a také 

velké spot ebitele. Tato nap ová hladina se dále transformuje v elektrických stanicích na 

35kV, 22kV, tyto jsou poté rozvedena do m st a menších obcí. Slouží k p ipojení st edn  

velkých spot ebitel , menším výrobnám MVE, FVE a k další transformaci. Tato hladina je 

již transformována v menších trafostanicích na nap ovou hladinu 10kV, 6kV a 0,4kV.  

Nap ové hladiny 6kV a 10kV jsou ve m stech považovány za neperspektivní a jsou ur eny 

na dožití a k náhrad  systémem 22kV nebo 35kV. Nejnižší nap ová hladina 0,4kV je pro 

žné spot ebi e a domácnosti. [1], [3], [20], [24], [25] 
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Obr .1.2 – Rozd lení R dle provozování distribu ní soustavy 

 
V oblasti západních ech (dále jen oblast západ, vyzna eno na obr. .1.3.) je 

provozovatelem spole nost EZ Distribuce a.s. Tato spole nost v celé eské republice 

zásobuje oblast o rozloze 52001 km2 a celkem 3 673 908 odb ratel  na všech hladinách 

distribu ní soustavy. Konkrétn  se jedná o 110 velkoodb  – VVN, 14 736 velkoodb  

VN, 437 262 maloodb  podnikatelé NN a 3 221 800 maloodb  domácnosti NN. Celkov  

provozované vedení je na hladin  VVN 28 km kabelového a 9 973 km vzdušného vedení. 

Na hladin  VN je to 10 839 km kabelového a 40 166 km vzdušného vedení. Nakonec hladina 

NN, kde je provozováno 58 547 km kabelového a 46 280 km vzdušného vedení. Pokud se 

zam ím jen na oblast západ je to na hladin  VVN 7 km kabelového a 1591 km vzdušného 

vedení. U hladiny 22 VN provozuje 1 170 km kabelového a 7 467 km vzdušného vedení. A 

jako poslední uvádím hladinu NN, kde je 7 081 km kabelového 6 336 vzdušného vedení.  

Všechny uvád né hodnoty jsou k roku 2019. Vše je zobrazeno v tab. .1.1 a v Tab. .1.2. 

V provozovaní oblasti Západ není distribu ní hladina nap tí 35kV, je zde pouze nap ová 

hladina 22kV. [9], [10] 

 
Tabulka .1.1 – Po ty hladinových zákazník  a délky hladinových vedení v r.2019 

Nap ová hladina nn vn vvn 
Po et zákazník  [-] 3 683 374 14 736 110 
Celkové množství distribuované elekt iny [MWh] 14 551 465 14 823 562 6 487 638 
Délka kabelových vedení [km] 58 547 10 839 28 
Délka venkovních vedení [km] 46 280 40 166 9 973 

 

 
Tabulka .1.2 –Délky hladinových vedení pro oblast západ v r.2019 

Nap ová hladina nn vn vvn 
Délka kabelových vedení [km] 7081 1170 7 
Délka venkovních vedení [km] 6336 7467 1591 
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Obr. .1.3. - Oblast západ provozovaná EZd 

 

1.1 Provoz sít   
 

 S izolovaným uzlem VN p es zhášecí tlumivku (Petersenova tlumivka).  

Toto zapojení se používá u vzdušného vedení. Tlumivka je zapojena mezi zem a 

transformátorový uzel, jak je zobrazeno na obr. .1.4. Za bezporuchového chodu se 

neprojevuje kapacitní, proud je U0 = 0. V p ípad  jednofázového zemního spojení, 

které nastává nej ast ji vlivem poruchy, vznikají kapacitní proudy. Tento kapacitní 

proud, dokáže zhášecí tlumivka vykompenzovat díky protifázovému impedan nímu 

proudu. Zhášecí tlumivka je plynule regulovaná z d vodu prom nné hodnoty 

zemního proudu, který je ovliv ován galvanickým spojením vedení sít . P i ideálním 

vykompenzování IL =  Ip místem poruchy nete e žádný proud. Další výhodou je 

pozitivní vliv na rychlejší zhášení poruchového oblouku. [1], [4], [26] 
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Obr. .1.4. - T ífázové vedení s izolovaným uzlem p es zhášecí tlumivku  

 

 S izolovaným uzlem p es rezistor.  

U kabelového vedení je problematické nalad ní zhášecí tlumivkou, proto se 

provozuje sí  s izolovaným uzlem, která je spojená se zemí p es rezistor. Sí  je 

zobrazena na obr . 1.5. P i zemním spojení u kabelového vedení vzniká trvalá 

porucha, p i které jsou namáhány zdravé fáze vedení. Vzniká zde nebezpe í více 

poruch. Nedá se potla it oblouk jako u vzdušného vedení. Vzniklý poruchový proud 

klesá se vzdáleností od rozvodny. Tento poruchový proud omezím inným odporem 

rezistoru. [1], [2], [4], [26] 

 
Obr. .1.5. - T ífázové vedení s izolovaným uzlem p es inný odpor  

1.2 Kabelové vedení 
Kabelovou sítí vedení VN se rozumí rozvody provedené vysokonap ovými kabely 

uloženými v zemi, kabelových kanálech a na kabelových lávkách nebo roštech. O 

kabelovém vedení mluvíme, když p echází vzdušné vedení do kabelu a svodem do zem , a 

naopak. Další možností jsou p ímé vývody z rozvodny za ízení, které jdou p ímo do 

kabelové trafostanice. Budování nových kabelových vedení VN se odráží ve zvyšování a 

nár stu kapacitních proud  v dané oblasti. Následkem tohoto zvyšování je nutné provád t 

zjiš ování velikosti hodnot kapacitních proud  a d sledn  provád t kontroly uzemn ní i u 

stávajících za ízení VN. [1], [15], [16], [17] 
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1.2.1 Vedení paprskové  

Kabelové vedení VN (paprsek) vychází z napájecího místa (rozvodna VN i spínací stanice, 

venkovní vedení VN, trafostanice) a zásobuje jednu nebo maximáln  dv  trafostanice, 

žeme vid t na obr. .1.6. Takovéto kabelové vedení VN není vzájemn  propojeno s jiným 

kabelovým vedením VN (paprskem). Používá se v oblastech s b žnými nároky na 

spolehlivost. V p ípad  poruchy p ívodního vedení VN nebo trafostanice dochází k p erušení 

dodávky elektrické energie minimáln  po dobu nutnou k zajišt ní náhradního napájení, nebo 

odstran ní poruchy [15], [16], [17]. 

 

Obr. .1.6. - Schéma paprskové sít   

1.2.2 Smy ková (okružní) sí  (jeden napáje ) 

Je tvo ena jedním rozvodným distribu ním vedením, ešeným jako jedno okružní vedení, 

které m že napájet max. 14 trafostanic. Vychází z jedné rozvodny VN a je zaúst no do jedné 

nebo dvou spínacích stanic nebo do výchozí, i druhé rozvodny VN. Vedení musí být 

dimenzováno na zatížení celé oblasti, kterou zásobuje. Sí  se provozuje obvykle jako 

rozepnutá. Jednotlivé trafostanice jsou p ipojeny smy kami na napájecí vedení. V p ípad  

poruchy distribu ního vedení VN dochází k p erušení dodávky elektrické energie po dobu 

vymanipulování poruchy a zajišt ní náhradního napájení. Na obr. .1.7. je p iblížený vzhled 

zapojení [15], [16], [17]. 
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Obr. 1.7. - Schéma okružní sít  

1.2.3 Smy ková sí  (více napáje ) 

Tato sí  je tvo ena n kolika napájecími vedeními zaúst nými do n kolika spínacích stanic, 

trafostanic nebo rozvoden VN, jak je z ejmé z obr .1.8. Ty pak mohou být propojené 

s jinými stanicemi, tzv. záložními spoji, obvykle rozepnutými. Jednotlivé trafostanice jsou 

ipojeny smy kami na napájecí vedení. V p ípad  poruchy distribu ního vedení VN 

dochází k p erušení dodávky elektrické energie, také jako u p edchozího p ípadu, po dobu 

vymanipulování poruchy a zajišt ní náhradního napájení [10], [16], [17]. 

 

 

Obr. .1.8. - Schéma smy kové sít  napájená z více zdroj .  

 

1.2.4 Uzlová sí  

V této síti je zabezpe ena každá trafostanice z n kolika možných zdroj . Z hlediska 

zabezpe ení dodávky je tato sí  nejspolehliv jší, ale ochrana proti zkrat m je obtížn jší a 

nejsložit jší. Zvláštním typem uzlové sít  je m ížová sí . V p ípad  poruchy distribu ního 

vedení VN dochází k p erušení dodávky elektrické energie, také jako u p edchozího p ípadu, 
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po dobu vymanipulování poruchy a zajišt ní náhradního napájení. Schéma je znázorn no na 

obr. .1.9 [15], [16], [17]. 

 

 
Obr . 1.9. - Schéma m ížové sít  

 

1.3 Vzdušné vedení  
Venkovním vedením VN se rozumí holé vodi e, jednoduché izolované vodi e a slan né 

záv sné kabely umíst né na podp rných bodech. Výstavba vzdušného vedení je ekonomicky 

mén  nákladná než výstavba kabelového vedení. Další výhodou je jeho snadn jší a rychlejší 

oprava, v etn  identifikace poruchy. Jeho velkou nevýhodu ale p edstavuje náchylnost 

k poruchám a malá odolnost v i pov trnostním podmínkám a atmosférickým p ep tím, 

které jsou ím dál ast jším jevem. Vzdušné vedení je provozované tém  stejn  jako 

kabelové, jen s malou modifikací. 

 Paprsky od kmenové linky. Tento model je nej ast jší v mén  zastav ných oblastech 

s odlehlými místy. Je velmi nespolehlivý a nejnáchyln jší k výpadk m elekt iny.  

 Okružní s jedním nebo více zdroji, tento zp sob provozování je již spolehliv jší, díky 

více možnostem záložního napájení.   

 Kmenové vedení je ve velkých aglomeracích, k d ležitým odb ratel m, 

v pr myslových zónách.  

Nejd ležit jší prvky vedení jsou podp rné body v etn  zemních ástí, konzoly, izolátory, 

vodi e, svodi e (omezova e) p ep tí, uzemn ní. D ležitou sou ástí vzdušného vedení jsou 

ÚO. [6], [9], [10] 
 

1.3.1 vodi e vzdušného vedení 

 holé vodi e 
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Na oblastí západ se zpravidla používají hliníkové vodi e s ocelovým jádrem 42-

AL1/7-ST1A, 66-AL1/11-ST1A, 100-AL1/25-ST1A, 110-AL1/22-ST1A, 143-

AL1/25-ST1A. 

 

 Izolované vodi e  

Na oblasti západ se osazují izolované vodi e hliníkové s jednoduchou (základní) 

izolací. Z hlediska ochrany p ed nebezpe ným dotykem živých ástí mají vlastnosti 

shodné s holými vodi i. Vedení se navrhují shodn  jako vedení s vodi i holými, 

pouze s menší mezifázovou vzdáleností. Vyžadují zvýšenou ochranu proti p ep tí. 

Používají se typy o pr ezech 50 mm2, 70 mm2 a 120 mm2.[8], [9] 

 

 Záv sné kabely VN 

Kabely jsou s plnou izolací a stín ním, složené ze t í jednožilových kabel  a 

ocelového nosného lana (univerzální t ížilové samonosné). Vzhledem k vyšším 

po izovacím náklad m se použijí pouze v lokalitách, kde je vylou eno použití holých 

vodi , IZV a zemní kabel. Vzhledem k jejich technickým a ekonomickým 

požadavk m, jsou nevhodné. [8], [9] 

 

1.3.2 Podp rné body  

Jsou používané podp rné body betonové, d ev né, ocelové plechové a ocelové p íhradové 

stožáry. Mezi podp rné body jsou po ítány trafostanice jednosloupové, dvousloupové, 

ty sloupové, p íhradové a zd né objekty, v etn  objekt  se zaúst ným vedením. [5], [7] 

 

 Betonové sloupy 

Pat í mezi nej ast ji používané podp rné body pro jednoduchá vedení, z ídka i pro 

dvojitá a vícenásobná vedení, v provedení viz tabulka .1.3. Barevné zna ení ela 

vrcholu sloupu podle síly viz tabulka .1.4. [5], [7] 
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Tabulka .1.3 - P ehled rozm  používaných podp rných bod  na oblasti Západ 

 
 

Tabulka .1.4 – zna ení podp rných bod  používaných na oblasti Západ 

síla v kN barva 

1,5 bílo erná 

3,0 erná 

4,5 bílá 

6,0 zelená 

10,0 erná 

12,0 žlutá 

15,0 modrá 

20,0 fialová 

25,0 erveno-žlutá 

 

 ev né sloupy 

Používají se pro jednoduché vedení, z ídka i pro dvojitá vedení. Nejvíce osazované 

v t žko dostupných místech pro mechanizaci, dále v lesních pr secích, z d vodu 

pružnosti a odolnosti p i pádu stromu. Zna ení t chto podp rných bod  je v tabulce 

.1.5. [5], [7]  
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Tabulka .1.5 zna ení a rozd lení d ev ných podp rných bod  

Zna ení  pojmenování 

J, Jp jednoduchý do zem , na patku; 

D, Dp složený dvojitý do zem , na patky; 

Š, Šp složený dvojitý s rozkro ením 1,0 m do zem , na patky 

A, Ap složený dvojitý s rozkro ením 2,5 m do zem , na patky. 

 

 Ocelové p íhradové stožáry  

Používají se zejména pro dvojitá, vícenásobná vedení a tam, kde nevyhovují výškov  

i silov  betonové a d ev né sloupy. Osazení t chto podp rných bod  je nejdražší 

varianta. Rozd lení podle výšky a síly viz. tabulka .1.6. [5], [7] 

 
Tabulka .1.6 rozd lení ocelových podp rných bod  podlé výšky a síly 

 
 

1.3.3 Konzoly vzdušného vedení 

Použití konzole je závislé na druhu vzdušného vodi e, síle podp rného bodu, ú elu použití 

a fázové vzdálenosti. 

 Jednoduchá vedení na betonových a d ev ných sloupech 

Použití konzole trojúhelníkového a rovinného tvaru níže uvedeno na obr. .1.10. 
 

 
Obr. .1.10. - Používané konzole pro jednoduchá vedení na betonové a d ev né sloupy  

 

 Jednoduché vedení na ocelových p íhradových stožárech 

Stejné jako u p edchozího p ípadu, ale rozší eno o vyosené trojúhelníkové provedení, 

uvedeno na obr. .1.11. Z d vodu dodržení vzdáleností a jiné nutnosti výstavby je další 
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možností osazení rozší eného uspo ádání vodi , viz obr. .1.12. [5], [7], [8], [11] 
 

 

 
Obr. .1.11. - Používané konzole pro jednoduchá vedení na ocelové p íhradové stožáry  

 

 
Obr. .1.12. - Používané konzole pro jednoduchá vedení s v tší vzdáleností jednotlivých vodi  na ocelové p íhradové stožáry 

 

 

 Dvojité vedení na betonových sloupech 

Pro hlavní linky se asto používá zdvojené vedení nebo dv  vedení na jednom 

podp rném bod . Uspo ádání na obr. .1.13. [7], [8], [11] 
 

¨ 
Obr. .1.13. - Používané konzole pro dvojitá vedení na betonové sloupy 

 

 Dvojité vedení na ocelových p íhradových stožárech 

Pro ocelové stožáry se osazuje typ konzoly soudek oboustranný nebo Dunaj, jak je 
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vid t na obr. .1.14. [7], [8], [11] 
 

 
Obr. .1.14 Používané konzole pro dvojitá vedení na ocelové p íhradové stožáry 

 

 Vícenásobné vedení na ocelových p íhradových stožárech 

Pro vícenásobná vedení, viz obr. . 1.15., se již možnosti osazení konzoly snížily 

pouze na jediný typ, a to je uspo ádání vodi  jako soudek oboustranný vno ený. 
 

 
Obr. .1.15 - Používané konzole pro vícenásobné vedení na ocelové p íhradové stožáry 

1.3.4 Konzoly pro IZV 

 Jednoduché vedení IZV na d ev ných, betonových sloupech a ocelových 

íhradových stožárech  
U izolovaného vedení se používají konzoly s rovinným uspo ádáním nebo 

jednostranné, viz obr .1.16. [7], [8], [11] 
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Obr. .1.16. - Používané konzole pro jednoduchá vedení IZV na d ev ných, betonových sloupech a ocelové p íhradové stožáry 

 

 Dvojité vedení IZV na d ev ných a betonových sloupech 

U dvojitého vedení pro IZV na d ev ných sloupech se používají dva druhy konzol, a 

to svislé oboustranné a svislé oboustranné s vyložením. Rozd lení vodi  a profil 

konzoly je vid t na obr. .1.17. [7], [8], [11] 

 

 
Obr. .1.17 - Používané konzole pro dvojitá vedení IZV na d ev né, betonové sloupech 

 

 Dvojité vedení IZV na ocelových p íhradových stožárech 

U dvojitého vedení pro IZV na ocelových p íhradových stožárech se používají dva 

druhy konzol, svislé oboustranné s vyložením a soudek oboustranný. Rozd lení 

vodi  a profil konzoly je vid t na obr .1.18. [7], [8], [11] 
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Obr. .1.18. - Používané konzole pro jednoduchá vedení IZV na ocelové p íhradové stožáry 

 

1.3.5 Konzoly pro záv sné kabely 

Slan né kabely jsou uchyceny pomocí kotevních svorek upevn ných na podp rném bod  

pomocí nosné nebo kotevní objímky. Tento zp sob uchycení je shodný u všech typ  

podp rných bod  i dvojitého a vícenásobného vedení. [7], [8], [11] 

1.3.6 Podp rné izolátory 

Podp rné izolátory jsou další d ležitou ástí vzdušného vedení VN. Jejich ú elem je odd lit 

vodi  od konstrukce podp rného bodu, nebo také od jiného vodi e. S rostoucí nap ovou 

hladinou rostou i rozm ry izolátoru a po ty sukének. Podp rné izolátory jsou vyrobeny 

z r zných materiál , keramické, polymerové a u starých vedení je možno vid t sklen né, ale 

ty se již nepoužívají. [8], [10], [11] 

 Izolátor keramický bez vý ezu 

Používá se pro holé vodi e k uchycení vodi , k podp e šablon a k utvo ení 

bezpe nostního záv su. Pro uchycení vodi  se používají p edformované bo ní 

omega vazy. Tyto izolátory nejsou vhodné pro práce PPN, vyobrazeno na obr. .1.19. 
 

 
Obr. . 1.19. - Podp rný keramický izolátor bez vý ezu VPA 

 

 Izolátor keramické s vý ezem 

Používá se pro holé vodi e a IZV, k jejich uchycení, k podp e šablon a utvo ení 



Dálkov  ovládané prvky v distribu ní síti na hladin  22kV František ervený 2019/20 

26 

bezpe nostního záv su. Pro uchycení vodi  se používají p edformované st edové 

vazy. Tyto izolátory jsou vhodné pro práce PPN, vyobrazeno na obr. . 1.20. 

 

 
Obr. . 1.20 - Podp rný keramický izolátor s vý ezem LWP 

 

 Podp rné izolátory polymerové 

s hlavovou svorkou se šroubem, které se používají k uchycení holých vodi  a IZV 

pomocí hlavové svorky, p ednostn  pro PPN a v místech nep ístupných mechanizaci.  

Nebo s hlavovou svorkou s okem v etn  pohyblivé bezpe nostní záklopky, které se 

používají k uchycení holých vodi  a IZV pomocí hlavové svorky pouze pro PPN 

na vzdálenost, vyobrazeno na obr. . 1.21. [8], [10], [11] 

 

 
 

Obr. . 1.21 - Podp rné izolátory polymerové 

 

1.3.7 Záv sné izolátory 

Jsou sou ástí JN, JK DN, DK pro holé vodi e i IZV 
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 Záv sné izolátory keramické 

Jsou ukon eny armaturami z temperované litiny s pánvi kami pro napojení pali ek. 

ednostn  se využívají p i opravách stávajícího za ízení. U nových vedení jsou pro 

svoji hmotnost vhodné pro JN (DN), obr. . 1.22. [8], [10], [11] 

 

 
Obr. . 1.22 - Záv sný izolátor keramický 

 

 Záv sné izolátory polymerové 

Jádro izolátoru je složeno ze skelných vláken a kovových pouzder. Skelná vlákna 

jsou tažena do smy ky tvaru „ “. Z jedné strany jsou ukon eny okem s otvorem a z 

druhé strany vidlicí s otvory pro ep, obr. . 1.23. [8], [10], [11] 

 

 
Obr. . 1.23 - Záv sný izolátor polymerový, v etn  kotevní svorky. 

 

1.3.8 Trafostanice 

Trafostanice VN/NN slouží p edevším k transformaci jmenovitého nap tí z 22kV na 0,4 kV. 

Trafostanice je vybavena VN ástí, kde jsou svodi e p ep tí VN, pojistky VN a vše je 

svedeno na pr chodky primární ásti transformátoru. Z pr chodek sekundární ásti 

transformátoru je vedení vyvedeno do NN rozvad e a po odjišt ní rozvedeno 

k odb ratel m. Trafostanice rozd lím podle použití:  
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 Pro kabelové vedení VN  

Jsou z izovány blokové (kompaktní) transforma ní, ve kterých smy kuje nebo kon í, 

kabel VN nebo mají vývod na vzdušné vedení. [10], [14] 

 

 Pro vzdušné vedení  

Mají p evážn  jeden vzdušný p ívod. 

• Jednosloupová 

• Dvousloupová  

• ty sloupová 

• íhradová  

• Zd ná (komínová) 
 
 

1.3.9 Uzemn ní podp rných bod  

Pro uzemn ní, uzem ovací p ívod a hlavní ochranný vodi  na trafostanicích se používá 

pásek FeZn opat ený zna ením umíst ným pod místem p ipojení v délce minimáln  4 cm 

zelenými a žlutými pruhy nát rem barvou nebo smrštitelnou trubicí. Hlavní ochranný vodi  

je u betonových a d ev ných sloup  veden po povrchu d íku, kde je ve výšce cca 1,5 metru 

nad terénem napojen pomocí zkušební svorky na uzem ovací p ívod. Pásek FeZn je 

uchycen ke d íku pomocí nerezových pásk . U podp rných bod  s ocelovými d íky 

(p íhradové stožáry a plechové sloupy) je zkušební svorka nahrazena p iva enými ocelovými 

plechy. Uzem ovací p ívod je veden po povrchu betonového základu a p ipojuje se na 

ur ené ásti. Uzemn ní ÚO a stožárových i sloupových trafostanic je provád no minimáln  

dv ma ekvipotenciálními kruhy. [10], [11] 

1.3.10 Ochrana proti p ep tí 

Vedení je vystaveno nep íznivým ú ink m atmosférického p ep tí, které vzniká bu  

ímým úderem do vedení, nebo indukcí p i nep ímých úderech. Projevuje se výpadky 

dodávky, zhoršením kvality dodávané energie, zni ením za ízení sít  VN nebo zkrácením 

její životnosti. Ochrana p ed p ep tím se provádí umíst ním ochranných prvk  do vedení, 

jedná se o hrotová jisk išt , omezova e p ep tí, omezova e p ep tí s jisk išti a podp rnými 

ochrannými opat eními, výb hová lana, uzemn ní podp rných bod . [8], [10], [12] 

 U vedení s holými vodi i 

Vzhledem k vysokým náklad m v pom ru k ú innosti ochrany se nechrání 

umíst ním zvláštních ochranných prvk . P i p ímém úderu blesku do vodi  nebo do 
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uzemn ných konstrukcí se p ep tí sníží p eskokem k zemi, a tím se omezí rozsah 

ší ení p ep ové vlny po vedení. Svým umíst ním chrání tyto ochranné prvky i 

venkovní sí  VN. Z hlediska svodu impulsních bleskových proud  se ocelové a 

betonové podp rné body považují za vodivé. U vedení na d ev ných sloupech je 

nutné uzemnit konzoly na sloupech minimáln  1x na každý 1 km vedení a na všech 

odbo eních vedení. Za uzemn ní konzol pro tento ú el se považuje i uzemn ní ÚO. 

 

 U vedení s IZV 

U IZV se vybitím p ep tí p eskokem k zemi poškodí izolace a toto místo se nadále 

stává zdrojem poruch. Je nutné nasazovat ochranné prvky ve zvýšené mí e, 

edevším v p ípadech jako jsou za átky a konce vedení s IZV, místa, kde se 

vyžaduje zvýšená bezpe nost a se zvýšenou možností výskytu atmosférických 

ep tí. Pro ochranu IZV se p ednostn  použijí hrotová jisk išt , která se montují u 

podp rných izolátor . Jeden hrot je umíst n na propichovací svorce na vodi i a druhý 

na samostatné konstrukci, uchycené na konzole, v dostate né vzdálenosti od 

podp rného izolátoru. Vzdálenost mezi hroty je u 22 kV – 12 cm, u 35 kV – 15 cm. 

Použití nosné konstrukce (konzoly) jako jisk išt  není dovoleno. Jisk išt  je možné 

rovn ž vytvo it na JN a JK [8], [10], [12] 

 

 U TS stožárové, sloupové a v žové 

Chrání se omezova i p ep tí, umíst nými v kombinovaných pojistkových spodcích, 

montovaných na konstrukce TS. U atypických p ípad  lze umístit svodi e p ep tí 

ímo na vodi e. [12] 
 

 U p echodu vzdušného vedení do kabelu 

Kabel se na p echodu z vedení vždy na obou koncích chrání omezova i p ep tí 

se jmenovitým výbojovým proudem 10 kA, na které musí být p ímo p ipojeny 

koncovky VN daného kabelu, uzemn né na jednom uzem ovacím bod  a galvanické 

propojení musí být co nejkratší. [8], [10], [12] 
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2 Vývoj rozpínacích prvk  v oblasti západ 
Osazení rozpínacích prvk  se provádí na vhodné podp rné body zpravidla na p ístupných 

místech. Ú elem spínání a odpojování je vytvo ení nebo p erušení p enosové cesty p i 

zatíženém nebo nezatíženém, p ípadn  poruchovém stavu vzdušného vedení VN. Pokud je 

úse ník použitý na kabelové vedení, jedná se vždy o p echod kabel – vzduch. Jelikož jsou 

to, dle mého názoru, nejd ležit jší prvky distribu ní soustavy, podléhají pravidelným 

kontrolám, v rámci PÚ, a to podle typu a stá í jednotlivého prvku se ur uje vhodný asový 

interval. U starších typ  úsekových odpína  (US22, UO 22, USV 25) je interval ty i roky. 

Ostatní typy se považují za nové a zde je interval osmiletý. Oba dva revizní intervaly jsou 

ur ené vnitrofiremními p edpisy. Rozd lení dle typu a po et osazených kus  je zobrazen 

v tabulce . 2.1. U rozpínacích prvk  umíst ných v hlavních linkách nebo u velkých 

ípojek, se tyto revize provád jí etou PPN VN bez p erušení dodávky elektrické energie.  

Díky et  PPN VN nemá revize dopad na koncové odb ratele. [18], [21] 

Manipula ní prvky rozd lím podle: 

 po tu pól  na jednopólové a t ípólové.  

 umíst ní na rovinné, svislé, podkošové nebo do vodi .  

 jmenovitého proudu a zapínání do zkratu. Jsou to vypína e schopné spínat zkratové 

proudy (reclosery), odpína e komorové schopné spínat jmenovité proudy, pro asté 

spínání na odpína e bezkomorové pro spínání omezených proudových hodnot a 

odpojova e schopné spínat pouze proud naprázdno transformátoru o maximálním 

výkonu 630 kVA.  

 zp sobu manipulace na ru  ovládané a dálkov  ovládané p es GSM z vzdáleného 

dispe inku.  
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Tabulka .2.1. rozd lení podle typu a po et osazených kus  na oblasti západ 

Typ odpína e  po et osazených kus  na oblasti západ 
FLA 15/60 všechny 
modifikace 1836 
FLA 15/60 25 JEDNOPOL 40 
FLA 15/6400 25 704 
FLB 15/60 1135 
FLB 6400  1 
FLC GB 25 všechny 
modifikace 573 
FLE 25/400 81 
FLRM-V 25 23 
GVR 27 2 
KBE 3D 25 49 
LEV 25 4 
OSM 25 10 
OTE 25/400 763 
R 6400 25 72 
UE6 25 4723 
UO 22 446 
US 22 168 
USV 25 59 
UVE 25 396 

VLK 25 1 
 

2.1 Bezkomorové úsekové odpína e rovinné a svislé 
U bezkomorových úsekových odpína  dochází ke zhášení elektrického oblouku pomocí 

kontaktních r žk . Ty jsou umíst ny na koncích silového kontaktu každé fáze. P i vypínání 

ejde oblouk ze silových kontakt  na slabé kontaktní r žky. P i dokon ení vypnutí jsou 

žky dostate  vzdálené, aby oblouk bezpe  uhasl, tím zabráníme opalu silového 

kontaktu. Tato vypínací schopnost bezkomorových úsekových odpína  funguje pouze do 

cca 25 A.  Proto se tyto odpína e umis ují p ed trafostanice nebo pro p ípojky s omezeným 

proudovým zatížením. Jedná se o ru  spínané odpína e. Od spínacích kontakt  p es 

mechanismus je svedeno táhlo, v tšinou p es dva klouby, až k pat  podp rného bodu, ve 

výšce cca 1 m od zem , odkud se již nechá bezpe  ovládat na pokyn dispe era z 

dispe inku, pov eným elektromontérem. I p es relativn  bezpe né ovládání musí montér 

dodržovat zásadní bezpe nostní pokyny. Pat í do nich nasazená p ilba a gumové rukavice 

s odolností do 35kV. Na oblasti je umíst no celkem cca 9512 ks bezkomorových úsekových 

odpína  n kolika typ . Zám rn  vyzdvihnu nejobsazen jší typy, protože n které typy 
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odpína  jsou zastoupeny jen jednotkami kus  a jsou spíše výjimkou, jako je nap íklad VLK 

25, LEV 25, CUB 25, FLB 6400, znázorn no v tab. 3.1., z tohoto d vodu je vynechám. 
 US 22  

Tento typ bezkomorového úsekového odpína e vyráb la firma SEZ Krompachy 

v letech 1948–1974. Na oblasti západ je jejich osazeno n kolik desítek kus . Jak je 

ejmé z obr. .2.1., spínací ást je tvo ena párovými pohyblivými kontakty. 

Kontakt je tlakový z masivního bronzu, t i kontakty jsou pevné a t i odpružené. 

Izolátory kontakt  jsou p ipevn ny p es pružnou vložku k držák m hybné h ídele. 

Celý mechanismus je umíst n na rámu, který je sva ený z profil  r zných tvar . 

eskokové nap tí mezi kontakty je za sucha 110 kV a za dešt  84 kV. Spínání a 

rozpínání úse níku se uskute ní pomocí kliky umíst né u paty podp rného bodu ve 

výšce cca 1 m od zem  p es táhlo tvo ené ocelovými trubkami. Na táhle je umíst n 

závit pro p esné dolad ní tlaku kontakt  a tahový izolátor.  Vodi e jsou uchyceny 

es kotevní svorky „pistole“ a kotevní izolátory. Kontakty jsou spojeny p es 

né pásky s vodi i VN. [21] 

 

 
Obr. . 2.1 - Bezkomorový úsekový odpína  US22 

 

 UO 22 

Tento typ odpína e je podobný jako US 22. Jedná se o modern jšího nástupce firmy 

SEZ Krompach, který vyráb la od poloviny 70. let až do poloviny 90. let 20. století. 

Rozdíly oproti staršímu typu jsou z ejmé na obr. . 2.2. Zde je již uchycení izolátoru 

pomocí šroubu ke kyvné ásti odpína e a jiný typ izolátor . Mechanismus spínání je 

velmi podobný. Nejv tší bolestí t chto odpína  je praskání kontaktních izolátor . 

[21] 
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Obr. . 2.2 - Bezkomorový úsekový odpína  UO22 

 

 USV 25 

Dalším typem odpína e je USV 25, op t od firmy SEZ Krompachy. Na tomto modelu 

je nejvýrazn jší zm na v konstrukci rámu, viz obr. . 2.3. I na tomto modelu také 

asto praskají kontaktní izolátory. [21] 

 

 
Obr. .2.3 - Bezkomorový úsekový odpína  USV22 

 

 FLB 15/60 

Prvním zástupcem firmy Dribo je Flb 15/60, je pro vypínání vybaven zhášecími 

žky, viz obr. .2.4. Jelikož je zde pouze jedna hybná ást, druhá je pevná, 

mechanismus vypínání se velmi zjednodušil. Táhlo je ovládané p es klouby. Jsou zde 

použity keramické izolátory. Tyto izolátory velmi asto praskají, proto se v sou asné 
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dob  všechny odpína e p ezbrojují a izolátory se m ní za kompozitní izolátory.   [22], 

[27] 
 

 
Obr. . 2.4 - Bezkomorový úsekový odpína  Flb 15/60 

 
 UVE 25 a UE 6 25 

Typy UVE 25 a UE 6 25 jsou z dílny SEZ Krompachy a jedná se o nejnov jší 

zástupce bezkomorových odpína . Jsou si velmi podobné, jak je z ejmé z obr. .2.5. 

s . 2.6. Nepatrným rozdílem jsou kontaktní kompozitní izolátory. Na UVE jsou 

izolátory o n co vyšší a mají o dv  sukénky více. Provedení je dvou adé, každý pól 

kontaktu odpína e je tvo en pohyblivou a pevnou ásti s kompozitním izolátorem. 

Kontaktní ústrojí je z m di se st íbrnou povrchovou úpravou. Kontakt se d lí na 

hlavní kontakt a pomocný kontakt. Pomocný kontakt je ve tvaru pružiny. P i vypínání 

se nejprve rozepne hlavní kontakt a pomocný stále drží, v moment , kdy je hlavní 

kontakt v dostate né vzdálenosti, aby nemohlo dojít k p eskoku, vypne se i pomocný. 

Díky pružin  dojde velmi rychle k uhašení oblouku. Ovládání odpína e je ru ní p es 

táhlo a p evodní klouby.  [21], [23], [28], [29] 
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Obr. . 2.5. - Bezkomorový úsekový odpína  UE 6 25 

 

 
Obr. . 2.6. - Bezkomorový úsekový odpína  Flc GB 

 

 Flc 25 

Je velmi podobný p edchozím odpína m, co se tý e kontaktního ústrojí i celkového 

vzhledu. Kontaktní izolátory jsou také kompozitní, vyrábí je firma Dribo. Tento typ 

odpína e má mnoho modifikací. Na obr. . 2.7 je vid t základní provedení 

odpojova e Flc. Dalším typem je Flc GB (R, K, P, N, S) jedná se o podkošové nebo 

svislé odpína e, Prost ední pár kontakt  je vyosený od st edu, proto ho dokáže osadit 

eta PPN VN pod klasickou konzoly nebo poškozený odpína , viz obr. .2.8. [21], 

[22], [27] 
 

 
Obr. . 2.7 - Bezkomorový úsekový odpína  Flc – základní provedení 
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Obr. . 2.8 - Bezkomorový úsekový odpína  Flc GB – podkošové provedení osazené etou PPN VN 

 

 R6400 25 

Prvním typem svislého odpína e je R6400/25 s keramickými izolátory, v sou asné 

dob  nahrazen typem FTr od firmy Dribo, který má již izolátory s cykloalifatické 

prysky ice. Kontaktní ústrojí je tvo eno silovými r žky, jak je vid t na obr. . 2.9. 

[21], [22], [27] 
 

 
Obr. . 2.9 - Dvojice svislých bezkomorových úsekových odpína  R6400 25 

 
 KBE D3 25 

Jedná se o svislý odpína  firmy IVEP, s devíti keramickými izolátory, vyobrazen na 

obr. .2.10. Kontaktní ústrojí je tvo eno hlavním kontaktem a pomocným kontaktem 

na pružin . [21], [30] 
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Obr. . 2.10 - Bezkomorových úsekových odpína  KBE D3 25 

 
 OTE 25/400 

Jedná se o sou asný typ svislého odpína e od firmy SEZ Krompachy s devíti 

kompozitními izolátory, viz obr. .2.11. V každé fázi jsou dva krajní pevné a 

prost ední pohyblivý. Existují další podružné typy, nap íklad odpína  s pojistkami, 

který se používá p ímo pro trafostanice. [22], [29] 
 

 
Obr. . 2.11 - Bezkomorový svislý úsekový odpína  OTE 25/400 

 

2.2 Odpína e se zhášecími komorami 
Tento druh odpína  se osazuje do hlavních linek venkovního vedení nebo do p ípojek 

s v tším po tem trafostanic. Díky zhášecím komorám jsou schopné vypnout v tší provozní 

proudy než bezkomorové. Zhášecí komory jsou napln ny olejem, kde uhasíná vypínací 

oblouk. V p ípad  kompozitních podp rných izolátor  jsou osazovány s dálkovým ovládání.  
 

 FLA 15/60  

Odpína  vyráb ný firmou Dribo, se zhášecími komorami. U starších typ  odpína  
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byly osazovány silové kontakty s keramickými izolátory. Nov  osazované typy jsou 

již s izolátory kompozitními a staré typy se p ezbrojují. Tento typ odpína e je 

nej ast ji používaným typem se zhášecími komorami na oblasti Západ. Kontaktní 

ústrojí se skládá z hlavního kontaktu a z pomocného kontaktu, který je p es vidli ku 

spojen se zhášecí komorou, viz obr. . 2.12. Zhášecí komora je napln na cca 0,5 litru 

oleje.  U nejnov jších typ  je st ední kontakt vyosený, takže je možné odpína  použít 

jako podkošový, který dokáže osadit eta PPN VN. [27]   
 

 
Obr. . 2.12 – Odpína  se zhášecími komorami FLA 15/60 

 

 FLA 15/6400  

Odpína  je tvo en devíti kontaktními keramickými izolátory, nov  již kompozitními, 

a je montován na podp rné body jako svislý, zobrazen na obr. . 2.13. [21], [27]   

 

 
Obr. . 2.13 – Svislý odpína  se zhášecími komorami FLA 15/6400 

 

 FLE 25/400 
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Tento typ odpína e vyrábí firma IVEP a je dalším typem se zhášecími komorami. 

Na obr. . 2.14 je ješt  s keramickými kontaktními izolátory, ale nové typy jsou již 

osazovány silikonovými izolátory. [22], [27] 

 
 

Obr. . 2.14 – Odpína  se zhášecími komorami Fle 25/400 

2.3 Jednopólové odpína e 
Tento typ odpína e se používá k odpojení bez zát že. eta PPN VN jednopólové odpína e 

dokáže jak namontovat, tak i demontovat bez p erušení elekt iny. Velké využití mají p i 

rekonstrukcích vzdušného vedení.  Velkým trendem se dnes stávají i p i PÚ nebo opravách, 

jelikož díky použití t chto odpína  dokážou snížit dopady odstávky na koncového 

odb ratele. Nechají se osadit tém  kamkoli. Omezením pro etu PPN VN je pouze 

ístupnost konkrétního podp rného bodu. Oba dva druhy, které se používají na oblasti 

západ, jsou od firmy Dribo. Jedná se o Flrm – k, který se používá na kotevní izolátor a Flrm 

– v, zobrazen na obr. . 2.15, který se používá p ímo na vodi e. [32] 

 

 
Obr. . 2.15 – Jednopólový odpína  Flrm-v zav šený v lanech  
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2.4 Recloser 
Na rozdíl od úsekového odpína e dokáže recloser vypínat zkratové proudy. Celá vypínací 

ást je uvnit  recloseru, takže jedinou vizuální kontrolou o vypnutí nebo zapnutí je ter ík. 

Proto se p ed a za recloser v azují do vedení jednopólové odpína e.   

 

 GVR 27  

Na oblasti západ je tento typ od firmy Dribo osazen pouze ve dvou p ípadech. 

Automatické vypínání nebo zapínání je zajišt no jednocívkovým magnetickým 

pohonem, zobrazeno na obr. . 2.16, který je spole ný pro všechny fáze, proto je 

zajišt no symetrické vypínání nebo zapínání. Cívka je buzena ve dvou protich dných 

sm rech, pro zapnutí a vypnutí. Reclosery jsou opat eny kombinací vakuové zhášecí 

komory a kompaktní jednotky s dielektrickým plynem FS6, který je použitý jen jako 

izolace.  Stav recloseru je možné sledovat vizuálním okénkem, a navíc je stav 

monitorován na dispe inku. Reclosery jsou osazovány na dlouhé problematické 

ípojky, p ímo na podp rné body, viz obr. . 2.17. Recloser má funkci vypína e, tedy 

dokáže vypnout zkratový proud. Proto pokud identifikuje zkratový proud nebo nap tí, 

provede beznap ovou pauzu (OZ), kterou opakuje dvakrát a pot etí vypne natrvalo 

(takto je to nastaveno na oblasti západ). Tuto innost odešle na p íslušný dispe ink a vše 

je zaznamenáno. [31] 
 

 
Obr. . 2.16 – detail jednocívkového magnetického pohonu v GVR 27 
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Obr. . 2.17 – Recloser GVR 27  

 
 

 OSM 25  

Nov jším typem z dílny firmy Tavrida je OSM 25, který je osazen na deseti místech na 

oblasti západ. Jedná se o novinku mezi reclosery, obr. .2.18. Má stejné p ednosti jako GVR 

27, ale ješt  více výhod. Používá pevný izolovaný modul spína e ve vakuu uzav ený 

v hliníkové van . Izolaci tvo í bariéry, které mají za úkol zpomalit ší ení hlavního výboje. 

Jednotlivé ásti jsou popsané na obr. .2.19. Veškeré zhášení se d je bez použití plynu FS6, 

takže nehrozí ekologický únik jako u p edchozího modelu GVR 27. Sou ástí vypína e jsou 

proudové a nap ové sníma e, které detekují poruchové hodnoty. Další výhodou je jeho 

nízká váha, která se pohybuje okolo 70 kg, což z tohoto modelu d lá nejkompaktn jší model 

na trhu. [34] 
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Obr. . 2.18 - Recloser OSM 25 

 

 
Obr. . 2.19 - Recloser OSM 25 popis jednotlivých ástí 

 

3 Osazení dálkových úsekových odpína  na hladin  22kV 
Dálkov  ovládané úsekové odpína e (dále jen DOÚO) se osazují nebo vym ují za stávající 

ru  ovládané. Pokud v míst  plánované vým ny DOÚO není signál mobilního operátora, 

vým na nem že prob hnout. Toto je velká nevýhoda u problematických míst, p evážn  

v oblastech hranic se sousedními státy. Osazení DOÚO jsou rozd leny podle rozsahu 
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vým ny a finan ní náro nosti, jak je uvedeno v tabulce . 3.1. Celkový po et osazených 

úsekových odpína  je 11 090 ks, z toho je již dálkových 661 DOÚO a 12 recloser .  Pro 

zjednodušení budu uvažovat, že je již 661 kus  DOÚO vybaveno moderní komunikací a 

sníma i nap tí a proudu. Jelikož neexistuje evidence, který odpína  je linkový a který pouze 

ed distribu ní trafostanicí, budu uvažovat, že p ed každou trafostanicí musí být odpína . 

Od celkového po tu trafostanic 8 955 ks ode tu trafostanice kobkové, smy kové a 

kompaktní, kterých je 2 525 ks. Zbyde mi 6 430 ks trafostanic, kde p edpokládám, že je 

umíst n odpína , a tedy není zapot ebí, aby byl dálkový. Nyní mi zbývá 3 987 odpína , u 

kterých budu p edpokládat, že se jedná o linkové odpína e, nebo odpína e umíst né 

na paprskových p ípojkách. V tabulce .3.2. jsou rozd lené jednotlivé DOÚO podle typu 

odpína e, v etn  recloser . Za p edpokladu, že všechny odpína e typu FLA 15/… se 

zhášecími komorami nejsou p ed trafostanicemi, osadil bych dálkovým ovládáním a 

dovybavil bych je sníma i nap tí a proudu, dostanu se na po et 1 951 ks. Zbývající po et 2 

036 ks odpína e jsou bez zhášecích komor. U t chto odpína  bych musel vym nit spínací 

ást, podp rný bod a v n kterém p ípad  i uzemn ní. V tab. .3.1. je rozd lení jednotlivé 

varianty vým n odpína . Do celkové ceny je zahrnutý pot ebný materiál a práce na 

vým nu, v etn  mechanizace. Dalšími zapo tenými náklady jsou manipulace 

elektromontér  a nasazení ety PPN VN. eta PPN VN na vhodném míst  rozpojuje vedení 

nebo montuje jednopólové odpína e p ed samotnou vým nou odpína e, aby byl dopad 

vým ny na koncového odb ratele co nejmenší.  

Jednotlivé varianty vým ny úsekového odpína e. 

 DOPLDOVAR1 22kV  

 Pokud se m ní ru  ovládaný úsekový odpína  starého typu a bez zhášecích komor, 

nebo se vkládá nový do vzdušného vedení, jedná se o vým nu kompletní, což 

znamená vým nu podp rného bodu, spínací ásti, dálkového ovládání a uzemn ní. 

Do celkové ceny je zahrnuta práce na vým nu, v etn  mechanizace, náklady na 

manipulace a etu PPN VN, která rozpojuje vedení nebo montuje jednopólové 

odpína e.  

 

 DOPLDOVAR 2 22kV 

Další možností osazení DOÚO je dopln ní dálkového ovládání na již instalovaný 

odpína  nového typu se zhášecími komorami (není pravidlo), na oblasti západ se 

jedná o FLA 15/60. Dopln ní, DO, na již stávající odpína e se m že uskute nit pouze 

pro typy s osazenými epoxidovými nebo silikonovými izolátory. Další podmínkou 
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je nepoškozený podp rný bod, s minimální výškou 10,5 m. Pokud nejsou spln ny 

tyto nezbytné podmínky, spadá do vým ny DOPLDOVAR 1 22kV.  

 

 DOPLDOVAR 3 22kV  

Jedná se pouze o dovybavení již instalovaného DOÚO, na který se osadí sníma e 

nap tí a proudu, pro indikaci poruchových stav  a modernizace stávajícího vysíla e 

a p ijíma e. 

 

 DOPLDOVAR4 22kV  

U této varianty se jedná o osazení reclosery. Musí být spln ny podmínky na podp rný 

bod jako u DOPLDOVAR2 22kV a osazené uzemn ní podp rného bodu. Pro 

jednodušší p edstavu jsou tyto podmínky spln ny.   
 

Tabulka .3.1. Finan ní zát ž jednotlivých variant 

druh vým ny fin. nákl. [tis. K ] 

DOPLDOVAR1 22kV 550 

DOPLDOVAR2 22kV 450 
DOPLDOVAR3 22kV  350 

DOPLDOVAR4 22kV 750 
 

 
Tabulka .3.2. Rozd lení Dálkov  ovládaných úsekových odpína  

Typ odpína e  po et osazených kus  na oblasti západ 

FLA 15/60 441 
FLA 15/60 25 JEDNOPOL 7 
FLA 15/6400 25 161 
FLB 15/60 15 
FLC GB 25 24 
FLE 25/400 3 
GVR 27 2 
OSM 25 10 

UE6 25 1 
 

3.1 Rychlá manipulace  
Dálkovému ovládání umož uje komunikaci dispe era s úsekovým odpína em. D íve se pro 

tuto komunikaci používalo rádio, dnes je to GPS-GPRS. To znamená, že p i poruchovém 

stavu dokáže zmenšit oblast, kde by se mohla porucha vyskytovat. Pokud nastane porucha z 
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iny mezifázového zkratu, tuto poruchu zaznamená vypína  pat ného vývodu VN na 

rozvodném za ízení VVN/VN (dále jen RZ) a vypína  vybaví beznap ovou pauzu (dále jen 

OZ). Pokud porucha nezmizí, vypína  vybaví OZ podruhé. V p ípad  trvající poruchy i po 

druhém OZ vypína  vypne natrvalo ( asy jednotlivých OZ jsou vid t na obr. .3.1.). P i 

chto OZ dostává informaci oblastní dispe er. Pokud trvá poruchový stav, dispe er si 

vyžádá poruchovou etu, která vyrazí lokalizovat poruchu v terénu a za pomoci dálkových 

úsekových odpína  za íná vymezovat poruchu.  

Pokud nastane porucha v d sledku zemního spojení, pat ná rozvodna zaznamená tzv. 

„zem“ a na dispe erovi je, aby ur il, na jakém vývodu VN se zem nachází. Díky provozu 

sít  IT dokáže jet vývod se zemním spojením, aniž by koncový odb ratel n jakou poruchu 

poznal, jak je popsáno v kapitole 2.1. Pohotovostní eta má za úkol provád t první 

manipulaci u ru  ovládaného odpína e do 1 hodiny. Pohotovostní eta v dob  

pohotovostního asu, což je ve všedních dnech po 15:00 do 7:00 druhého dne a o víkendech 

a svátcích, se skládá z jedno lenné posádky. Tato eta vy kává v míst  svého bydlišt  na 

ípadnou výzvu od dispe era. V této hodin  je zapo tena p íprava osádky (p i zvýšené 

poruchovosti a kalamitách odjíždí i na n kolik hodin), dojezd na místo manipulace. 

Pohotovostní ety jsou rozmíst ny po celé oblasti tak, aby pr rný dojezd nebyl delší než 

30 km. V horských oblastech je tato vzdálenost hrani ní. Pokud se p edpokládá více 

manipulací, dispe er povolá rovnou dv  pohotovostní osádky. P i normálním stavu se 

porucha lokalizuje první posádkou a druhá posádka p ijíždí už s pot ebným materiálem na 

její odstran ní. Pop ípad  nastoupí k p ší poch zce pro nalezení zdroje poruchy, kdy 

prochází n kolikakilometrové úseky mezi jednotlivými odpína i, ru  nebo dálkov  

ovládanými. 

 
Obr. .3.1.- zobrazení asové osy OZ 
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Hodnoty jednotlivých as  vývodového vypína e v RZ: 

• t1 = 40–150 ms – první OZ 

• t2 = 0,3 – 3 s – beznap ová pauza do prvního OZ 

• t3 = 40–150 ms – druhý zkratový impuls – neúsp šný první OZ 

• t4 = 0,9 – 1,5 s – pauza do vysílání povelu k vypnutí 

• t5 = 2–6 s – vlastní vypínací doba p ístroje  

• t6 = 20 s–3 min – beznap ová pauza do druhého OZ 

• t7 = as obnovení dodávky el. Energie v ásti vedení bez poruchy 
 

V následujících p ípadech budu porovnávat asy jednotlivých manipulací. Zvolil jsem t i 

základní situace, aplikované na obr. .3.2., na kterém jsou o íslované jednotlivé úsekové 

odpína e, bu  jako ru , nebo dálkov  ovládané a erveným bleskem porucha.  V prvním 

ípad  budou osazeny všechny linkové úsekové odpína e jako dálkové. V druhém p ípad  

bude osazen jen jeden úsekový odpína  jako dálkový. V posledním p ípad  budou všechny 

linkové úsekové odpína e ru  ovládané. Délku odstran ní poruchy nebudu ešit, protože 

je u všech p ípad  stejná. Vzdálenost mezi úsekovými odpína i je pr rn  15 km, proto 

po ítám s dobou p ejezdu cca 15 minut. 

 V úseku mezi rozvodným za ízením (dále jen RZ) a 1. úsekovým odpína em je 420 

odb rných míst. 

 V úseku mezi 1. a 2. úsekovým odpína em je 550 odb rných míst. 

 V úseku mezi 2. a 3. úsekovým odpína em je 450 odb rných míst. 

 V úseku mezi 3. a 4. úsekovým odpína em je 400 odb rných míst. 

 V úseku mezi RZ a 4. úsekovým odpína em je 400 odb rných míst. 

 



Dálkov  ovládané prvky v distribu ní síti na hladin  22kV František ervený 2019/20 

47 

 
Obr. .3.2. – Simulace poruchového stavu 

 

3.1.1 Situace .1, kde je DOÚO osazen na všech místech . 1 až . 4: 

1. Po druhém výpadku OZ za ne dispe er manipulovat a vyzve pohotovostní etu (dále 

jen P ), která musí do jedné hodiny manipulovat, nebo nastoupit na odstran ní 

poruchy (od tohoto okamžiku se za íná po ítat as na odstran ní poruchy). 

DOÚO .1 a .2 zaznamenaly zkratový proud (P edpoklad je, že DOÚO jsou tímto 

sníma em vybaveny a vše funguje správn ). 

V druhé beznap ové pauze se automaticky vypne DOÚO .2.  

Dispe er zapne vypína  v RZ pro konkrétní vývod (dále jen vývod SEVER), 

vyzna en oranžovou barvou. V našem p ípad  vývod SEVER drží. as omezení cca 

1 minuty (jedná se o všechny odb ratele na vývodu SEVER) pro 1820 odb ratel . 

2. Dispe er vypne DOÚO .3  

Dále dispe er vypne vypína  v RZ pro vývod JIH (vyzna ený žlutou barvou). 

Zapne DOÚO . 4, na kterém se d lí dva vývody z RZ SEVER a JIH. 

Zapne vypína  v RZ pro vývod JIH a v našem p ípad  vývod drží ( as omezení 

odb ratel  cca 1 minuty (jedná se o odb ratele mezi RZ vývod JIH a .2) pro 1250 

odb ratel . 
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3. V této situaci budu po ítat k asu omezení cca 57 minut (tento as je doba p íjezdu 

 na vymezené místo, maximáln  60 minut a ode tený as manipulací 3 minut) pro 

450 odb ratel  (úsek mezi .2 a .3).  

4. Tento bod je již stejný pro všechny ostatní varianty. Dispe er up esní P , jak 

vymanipuloval místo poruchy. Nyní je omezeno 450 odb ratel  (úsek mezi .2 a .3) 

do doby, než se poda í P  odstranit poruchu.  

 jede vyhledávat místo poruchy v oblasti mezi dálkový úsekový odpína . 2 a .3. 

Nyní mají možnost již rovnou hledat místo poruchy nebo využít úsekový odpína  na 

ípojce pro dv  trafostanice, a tím zkrátit poruchovou poch zku. Otázkou z stává, 

jak dlouhý a náro ný na vizuální kontrolu a p ístupnost tento úsek je, zda nebude 

rychlejší p ípojku projít a vizuáln  zkontrolovat. (V mém p ípad  tento problém ešit 

nebudu, protože od tohoto okamžiku je pro všechny p ípady stejná situace). 

Po nalezení zdroje poruchy na vedení se z místa poruchy monté i P  ohlásí, popíší 

závadu a sd lí dispe erovi postup odstran ní.  

Po odstran ní zdroje poruchy vše dispe er zmanipuluje zp t, již bez omezení 

odb ratel .  

 

3.1.2 Situace .2, kde je DOÚO osazen na . 2: 

1. Po druhém neúsp šném OZ za ne dispe er manipulovat a vyzve P , která musí do 

jedné hodiny manipulovat, nebo nastoupit na odstran ní poruchy (od tohoto 

okamžiku se za íná po ítat). 

DOÚO .2, zaznamenal zkratový proud a vypnul se v druhé beznap ové pauze. 

Dispe er zapne vypína  v RZ pro konkrétní vývod SEVER. V našem p ípad  vývod 

SEVER drží. as omezení cca 1 minuty (jedná se o všechny odb ratele na vývodu 

SEVER) pro 1820 odb ratel . 

2. Dispe er posílá P  na manipulaci ru  ovládaného úsekového odpína e (dále jen 

ROÚO) .3. as omezení cca 60 minut (jedná se o odb ratele mezi .2 a .4) pro 850 

odb ratel . 

3. Dispe er vypne vypína  v RZ pro konkrétní vývod SEVER a zapne DOÚO .2, P  

vypne ROÚO .3. 

Dispe er zapne vypína  v RZ pro konkrétní vývod SEVER, v našem p ípad  vypína  

vývodu SEVER vypadne. 

Dispe er vypne DOÚO . 2 

 vypne ROÚO .3.  
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Dispe er zapne vypína  v RZ pro konkrétní vývod SEVER, v našem p ípad  vypína  

vývodu SEVER drží. as omezení cca 2 minuty (jedná se o všechny odb ratele na 

vývodu SEVER) pro 1820 odb ratel . 

4. Dispe er posílá P  na manipulaci ROÚO .4. as omezení cca 15 minut (jedná se o 

odb ratele mezi .2 a .4) pro 850 odb ratel . 

5. Dispe er vypne vypína  v RZ pro konkrétní vývod JIH 

 zapnou ROÚO .4 

Dispe er zapne vypína  v RZ pro konkrétní vývod JIH, v našem p ípad  vývod JIH 

drží. as omezení cca 2 minuty (jedná se o odb ratele RZ vývod JIH a .2) pro 1250 

odb ratel . 

6.  vyjíždí k hledání poruchy mezi ROÚO .3 a DOÚO .2. as omezení cca 15 

minut (jedná se o odb ratele mezi .3 a .2) pro 450 odb ratel . 

7. Další postup ešení poruchy je stejný jako v p edchozím bod  a není sou ástí dalšího 

popisu.  

 

3.1.3 Situace .3, kde jsou osazeny všechny ROÚO: 
 

1. Po druhém výpadku OZ vyzve P  k manipulaci ROÚUO .2, která musí do jedné 

hodiny manipulovat, nebo nastoupit na odstran ní poruchy (od tohoto okamžiku se 

za íná po ítat). 

 vypne ROÚO .2  

Dispe er zapne vypína  v RZ pro konkrétní vývod SEVER, v našem p ípad  vývod 

SEVER drží. as omezení cca 60 minut (jedná se o všechny odb ratele na vývodu 

SEVER) pro 1820 odb ratel . 

2. Dispe er vypne vypína  v RZ pro konkrétní vývod SEVER  

 zapne ROÚO .2 

Dispe er zapne vypína  v RZ pro konkrétní vývod SEVER, v našem p ípad  vypína  

vývodu SEVER vypadne. as omezení cca 2 minuty (jedná se o všechny odb ratele 

na vývodu SEVER) pro 1820 odb ratel . 

3. Dispe er posílá P  k ROÚO .3. as omezení cca 15 minut (jedná se o všechny 

odb ratele na vývodu SEVER) pro 1820 odb ratel . 

4.  vypne ROÚO .3 
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Dispe er zapne vypína  v RZ pro konkrétní vývod SEVER, v našem p ípad  vypína  

vývodu SEVER vypadne. as omezení cca 2 minuty (jedná se o všechny odb ratele 

na vývodu SEVER) pro 1820 odb ratel . 

5. Dispe er pošle P  k ROÚO .2. as omezení cca 15 minut (jedná se o všechny 

odb ratele na vývodu SEVER) pro 1820 odb ratel . 

6.  vypnou ROÚO .2 

Dispe er zapne vypína  v RZ pro konkrétní vývod SEVER, v našem p ípad  vývod 

SEVER drží. as omezení cca 2 minuty (jedná se o všechny odb ratele na vývodu 

SEVER) pro 1820 odb ratel . 

7. Dispe er posílá P  k ROÚO .4. as omezení cca 15 minut (jedná se o odb ratele 

mezi .2 a .4) pro 850 odb ratel .  

8. Dispe er vypne vypína  v RZ pro konkrétní vývod JIH 

 zapne ROÚO .4  

Dispe er zapne vypína  v RZ pro konkrétní vývod JIH, v našem p ípad  vývod JIH 

drží. as omezení cca 2 minuty (jedná se o odb ratele RZ vývod JIH a .2) pro 1250 

odb ratel . 

9.  vyjíždí k hledání poruchy mezi ROÚO .3 a DOÚO .2. as omezení cca 15 

minut (jedná se o odb ratele mezi .3 a .4) pro 450 odb ratel . 

10. Další postup ešení poruchy je stejný jako v p edchozím bod  a není sou ástí dalšího 

popisu.  

 

Všechny situace jsou zobrazeny v obr. .3.3., kde je dob e vid t asová zát ž jednotlivých 

manipula ních krok . Na obr. .3.4. jsou rozd lené jednotlivé manipula ní kroky na 

omezené odb ratele v každé situaci zvláš .  
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Obr. .3.3 – Délka jednotlivých manipulací. 

 

 
Obr. .3.4. – Omezení odb ratelé p i jednotlivých manipulacích 

 

3.2 Detekce poruch 
Reclosery ale i DOÚO se v posledních ty ech letech, vybavují proudovými nebo 

nap ovými sníma i. Pokud p i poruše p es recloser nebo DOÚO prote e zkratový proud 

nebo se zm ní fázové nap tí, dokáže odeslat informaci na p íslušný dispe ink. Pokud je 

osazen recloser, dokáže nejen zkratový proud zaznamenat, ale i vypnout. Tato skute nost 

velmi usnad uje lokalizaci poruchy. Oblastní dispe er pak snadn ji ur í oblast poruchy, 
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protože dokáže ur it, které prvky poruchový stav zaznamenaly a které již ne. Reclosery se 

osazují do hlavních linek problematických úsek  nebo do p ípojek v lesních pr secích, kde 

je zvýšený výskyt poruch. P i zkratu v p ípojce recloser vypne a dispe er P  vysílá rovnou 

na lokalizace poruchy do inkriminované p ípojky. V p ípad  simulace na obr. . 3.2 by 

poruchový stav zaznamenal DOÚO (nebo recloser) .1 a .2. Dispe er by mohl P  vyslat 

rovnou do oblasti mezi DOÚO (nebo recloser) .2 a .3, jak vyplývá ze situace 3.1.1., ( . 1). 

 

3.3 Ochrana za ízení distribu ní soustavy 

Oba dva p edchozí body souvisí s ochranou majetku distribu ní soustavy. P i rychlém 

vymanipulování poruchy nebo rychlé detekci poruchy nedochází k takovému namáhání 

jednotlivých komponent  distribu ní sít .   
 

4 sledky manipulací ru ního a dálkového úsekového 

odpína e 
Nejd ležit jším parametrem pro zhodnocení ekonomické a asové efektivity dopadu 

odstávek na koncové odb ratele jsou ukazatele plynulosti dodávané elektrické energie 

SAIDI, SAIFI a CAIDI. Základní d lení odstávek je na plánované (2.) a neplánované (1.).  

Neplánované odstávky se dále rozd lují na poruchové (1.1.), vynucené (1.2.), mimo ádné 

(1.3.) a v d sledku událostí mimo soustavu a u výrobce (1.4.).  

Poruchové se dále d lí na zp sobené poruchou v za ízení distribuce nebo p enosu soustavy 

provozovatele nebo jejím provozem (1.1.1.) a zp sobené v d sledku zásahu nebo jednání 

etí osoby (1.1.2.). 

Posledním parametrem d lením jsou odstávky zp sobené poruchou, kde je ješt  rozd leno 

za obvyklých pov trnostních podmínek (1.1.1.1.) a za nep íznivých pov trnostních 

podmínek neboli za kalamity (1.1.1.2.). Toto rozd lení je na obr. . 4.1. 

Do ukazatel  spadají plánovaná i neplánovaná p erušení dodávané elektrické energie. U 

neplánovaných odstávek se do ukazatel  po ítá pouze za obvyklých pov trnostních 

podmínek (1.1.1.1.). Odstávka, která je kratší než t i minuty, se také do ukazatel  nepo ítá. 

[36] 
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Obr. . 4.1 – Rozd lení p erušení dodávek elektrické energie [36] 

 

 

 SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) 

 Tento ukazatel vyjad uje pr rnou intenzitu poruch, nebo také jinými slovy 

pr rnou etnost dlouhodobých p erušení na jedno odb rné místo (= odb ratel) za 

definované asové období (nej ast ji rok). 

 

=   (p erušení /rok) 

h – ozna ení nap ové hladiny (NN, VN, VVN) 

j – po adové íslo události v daném období 

Njh – po et omezených odb ratel  na nap ové hladin  h v d sledku j-události  

Nsh – celkový po et odb ratel  na nap ové hladin  h v kalendá ním roce za hodnocené období  

 

 

 SAIDI (System Average Interruption Duration Index) 

 Ukazatel SAIDI vyjad uje pr rnou celkovou dobu trvání dlouhodobých p erušení 

na jednoho zákazníka za definovanou dobu. 

 

=  =   (min/rok) 

Tsj – je sou et všech dob trvání p erušení všech p erušení v d sledku j-té události u jednoho zákazníka 

na nap ové hladin  h 

i – po adové íslo manipula ních krok  v rámci j-té události 

tji – doba trvání i-tého man. kroku v rámci j-té události 

njhi – po et zákazník  napájených p ímo z nap. hladiny h, jimž bylo zp sobeno p erušení dané 

kategorie v i-tém manipula ním kroku j-té události. 

 

 CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index) 
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 Ukazatel udává pr rnou dobu trvání jednoho dlouhodobého p erušení na jednoho 

zákazníka za definovanou dobu [36]. 

 

=  

 

Energetický Regula ní Ú ad (dále jen ERÚ) udává jednotlivá regula ní období (dále jen RO) 

v intervalu ty  let. Nyní se nacházíme v IV. regula ním období. Pro konkrétní RO se stanoví 

ur ité podmínky a vždy v následujícím období se tyto podmínky více i mén  m ní. V rámci 

II. RO byla již ur ená minimální úrove  kvality pro jednotlivé odb ratele. Ve III. RO byl 

zaveden tzv. Mechanismus regula ní kvality, kterým chce ERÚ motivovat provozovatele 

distribu ní soustavy (dále jen PDS) k lepším dodávkám elektrické energie. I pro IV. 

regula ní období ERÚ je ponechán motiva ní program PDS v oblasti nep etržitosti dodávek 

elektrické energie, jen byl obohacen o pásmo bonus  a penále. Celý mechanismus regula ní 

kvality je zobrazen na obr. 4.3.  

ERÚ ur uje referen ní hodnotu ukazatele plynulosti SAIFI a SAIDI, která je tolerována do 

±5 %. Tato oblast se nazývá neutrální pásmo nebo také pásmo necitlivosti. Po p ekro ení 

pásma jsou vymáhána penále, která se odrážejí od hloubky propadu. Neutrálním pásmem 

jsou zohledn né meziro ní výkyvy. Pokud se pohybují v neutrálním pásmu, nejsou 

uplat ovány ani bonusy a ani penále. Referen ní hodnota se každý rok snižuje. Pro 

jednotlivé PDS není stejná ani referen ní hodnota a ani procentuální snížení, jak je patrné na 

obr. .4.2. Konkrétní referen ní hodnota jednotlivých ukazatel  plynulosti se u distributora 

EZ Distribuce snižuje, u SAIDI každoro ní snížení iní 2,5 %, u SAIFI se jedná o snížení 

o 1,25 %. Toto neutrální pásmo bylo již ve III. RO. 

Ve IV.RO p ibylo v mechanismu regula ní kvality pásmo bonus  a penále. Jedná se o další 

pásmo, které je rozší eno o ±15 % k referen ní hodnot . Limitní hodnoty tohoto pásma jsou 

maximální hodnotou bonusu a maximální hodnotou penále, ve výši ± 4 % ze zisku daného 

provozovatele distribu ní soustavy. [33], [35] 
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Obr. .4.2 – Historický vývoj ukazatel  plynulosti pro jednotlivé distributory [35] 

 

 

 
Obr.4.3 – Schéma motiva ní regulace kvality 

 
Popis jednotlivých parametr  na obr. 4.3: 

 PVt – finan ní vyjád ení bonusu nebo penále za dosaženou kvalitu 

 DUQ – hodnota dosažené úrovn  ukazatele plynulosti v období rozhodném pro 

hodnocení kvality služeb pro p íslušný rok regula ního období 

 CK – jednotková cena kvalit 

 PVmax – maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb 

 PVmin – maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb 

 DHNP – dolní hranice neutrálního pásma 

 HHNP – horní hranice neutrálního pásma 

 STQ – hodnota požadované úrovn  ukazatele plynulosti (parametry SAIFIQ, 
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SAIDIQ) 

 DUQmax – limitní hodnota ukazatele kvality, od níž je uplat ována maximální 

hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb 

 DUQmin – limitní hodnota ukazatele kvality, od níž je uplat ována maximální 

hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb. 

 

 Mechanismem motiva ní regulace kvality jsou provozovatelé motivováni ke stálému 

investování do automatizace distribu ní soustavy. Automatizace vnáší do DS komunika ní 

a áste  i mechanickou spolehlivost, díky které se dokáže pružn ji reagovat na 

neplánované odstávky. Na za átku automatizace distribu ní soustavy bylo znát každé nové 

osazení dálkov  ovládaného prvku do problematické ásti distribu ní soustavy. Bylo snazší 

problematické lokality vytipovávat a vždy to m lo velký pozitivní p ísp vek na ukazatele 

plynulosti dodávky. ím více se distribu ní soustava automatizuje, tím je návratnost 

investice delší a v realit  se to nedá dost dob e spo ítat. P ípravné manipulace pro 

plánovanou odstávku nemají dopad na ukazatele plynulosti dodávky elektrické energie, 

proto se z tohoto hlediska nepozná výhoda automatizace. Automatizaci poznají p edevším 

elektromonté i, kte í d lají p ípravné manipulace, protože spoustu p ípravných manipulací 

že ud lat dispe er. 

Optimální porovnání je proto na modelových situacích, které mám uvedené v kapitolách 

3.1.1 – situace .1, 3.1.2– situace .2, 3.1.3– situace .3.  

Jak je možné vid t na obr. 4.4 a obr. 4.6., vývoj ukazatel  SAIDI a SAIFI v letech 2016 až 

2019, dochází ke zlepšování. U plánovaných prací mezi rokem 2016 a 2019 je z pohledu 

ukazatele plynulosti SAIDI rozdíl 32,556 minu/rok (zlepšení o 17,87 %) a z pohledu SAIFI 

rozdíl 0,094 1/rok (zlepšení o 11,44 %). 
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Obr. 4.4 – Vývoj ukazatele SAIDI pro rok 2016-2019 pro všechny nap ové hladiny, v etn  neutrální zóny a max. bonus /penále 

 
 

 

 
Obr. 4.5 – Vývoj ukazatele SAIDI pro rok 2008-2019 pro všechny nap ové hladiny 
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požadavek ERU 256,133 249,729 243,486 237,399
maximální penále 294,553 287,188 280,009 273,009
maximální bonus 217,713 212,270 206,963 201,789
neutrální pásmo + 268,940 262,215 255,660 249,269
neutrální pásmo - 243,326 237,243 231,312 225,529
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V žádném roce se nepoda ilo dosáhnout bonusu, ale co je z mého hlediska podstatné, že 

nebylo nutno platit penále. Dlouhodob jší hledisko je zobrazeno na obr. .4.5 a obr. .4.7. 

[35], [37] 
 

 
Obr. 4.6 – Vývoj ukazatele SAIFI pro rok 2016-2019 pro všechny nap ové hladiny, v etn  neutrální zóny a max. bonus /penále 

 

 
Obr. 4.7 – Vývoj ukazatele SAIFI pro rok 2008-2019 pro všechny nap ové hladiny  
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V modelových situacích 3.1.1., 3.1.2. a 3.1.3. na obr. 4.8, jsem dokázal docílit velkého 

rozdílu mezi situací .1, kde jsou osazeny všechny spínací prvky jako DOÚO, a situací . 3, 

kde jsou všechny spínací prvky ROÚO. Hned p i první manipulaci, kdy dispe er eká na 

, až se s ním spojí z místa ROÚO .2 a celkov  situace .3 p evyšuje ostatní, ale za átek 

manipulací je nejmarkantn jší. Celková doba a etnost manipulací .3 je také nesrovnatelná. 

Na obr. . 4.13 je uveden celkový p ísp vek do ukazatele SAIDI i s manipulacemi kratšími 

než 5 minut. Toto vyhodnocení jsem uvedl pro optimální pohled. Zajímavé je, že pokud 

osadím, by  jeden DOÚO ukazatelé se velmi zlepší a kone ný dopad není tak velký. 

V modelových situacích jsem dob e zviditelnil dopady na jednotlivé, ukazatele plynulosti, 

s využitím DOÚO a bez DOÚO. Na obr. .4.8, obr. .4.9. a obr. . 4.10 jsem d kladn  

rozebral Nj (po et zákazník ) a Tj (délka manipulací) k jednotlivým situacím. 

 
 

Obr. .4.8 – vyhodnocení Tj a Nj u modelové situací z kapitol 3.1.1 

 
Obr. .4.9 – vyhodnocení Tj a Nj u modelové situací z kapitol 3.1.2 
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Obr. .4.10 – vyhodnocení Tj a Nj u modelové situací z kapitol 3.1.3 

 

Na obr. .4.11. jsem vynásobil Nj (po et zákazník ) a Tj (délka manipulací) a porovnal 

spole  jednotlivé situace. Názorn jší porovnání jednotlivých situací je na kumulativním 

vývoji, obr. .4.12.  

 

 
Obr. .4.11 – vyhodnocení Tj a Nj u jednotlivých modelových situací z kapitol 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 
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Obr. .4.12 – kumulativní vyhodnocení jednotlivých modelových situací z kapitol 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 

 

Jednotlivé situace z pohledu dopad  na ukazatele plynulosti SAIDI a SAIFI jsou na obr. 

4.13. a na obr. 4.14. Celkový as manipulací je uveden v tab. .4.1., kdy bylo nejrychleji 

zmanipulováno a nastoupeno P  na odstran ní poruchy v situaci .1. A dle o ekávání 

nejpomalejší s nejv tším negativním p ínosem do ukazatel  plynulosti je situace .3. Pro 

ur ení ukazatel  plynulosti SAIDI a SAIFI jsem dosadil hodnotu Nsh 3670798 odb ratel . 

Tento údaj je platný pro výpo et v roce 2019. 
 

 
Obr. .4.13 – porovnání dopadu všech manipulací jednotlivých modelových situací na ukazatel plynulosti SAIDI 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

1. MK 2. MK 3. MK 4. MK 5. MK 6. MK 7. MK 8. MK

Porovnání kumulativního vývoje Nj.Tj

Situace .1 Situace .2 Situace .3

0,00000

0,01000

0,02000

0,03000

0,04000

0,05000

0,06000

Situace .1 Situace .2 Situace .3

Potenciální p ísp vek poruchy do SAIDI



Dálkov  ovládané prvky v distribu ní síti na hladin  22kV František ervený 2019/20 

62 

 
Obr. .4.14 – porovnání dopadu manipulací, jednotlivých modelových situací na plynulosti SAIFI 

 
Tabulka .4.1 – celkový souhrn ukazatel  a délky trvání manipulací pro jednotlivé modelové situace 

scéná  SAIDI SAIFI 

doba 
ešení 

poruchy 
Situace .1 0,00806 0,00012 60 
Situace .2 0,02187 0,00050 96 
Situace .3 0,05351 0,00050 128 

 

Záv r  

V mé práci se mi poda ilo názorn  p edvést výhody a nevýhody osazování dálkov  

ovládaných úsekových odpína . Existují r zné úhly pohledu. To že automatizace DS je 

ínosem pro ukazatele plynulosti dodávky elektrické energie jsem dokázal jak na 

modelových situacích, tak na skute ném zmapování PDS EZ Distribuce. Tento fakt jsem 

dokázal a je nepopíratelný. P i porovnání modelových situací jsem p edpokládal, že 

modelová situace .1 (se ty mi DOÚO) bude nejrychlejší s nejmenším dopadem na koncové 

odb ratele. A dále jsem také p edpokládal, že situace .3 (bez DOÚO, jen ROÚO) vyjde ve 

všech parametrech nejh e. Otázka z stává, jak dopadla situace .2, kde je osazen jen jeden 

DOÚO a jak velké rozdíly jsou mezi jednotlivými situacemi. 

i srovnání manipula ních as , mezi situací .1 a .3 je zlepšení o 68 minut. Ale pokud 

porovnám situaci .2 a situaci .1, zlepšení je už jen o 36 minut a mezi situací .2 a .3 rozdíl 

lá 32 minut. Toto je velmi p ekvapivé zjišt ní. I když jsem ve stejné situaci osadil jen 

jeden DOÚO, as na vymezení poruchy se zkrátil o úctyhodných 32 minut.   
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Nyní bych porovnal ukazatele plynulosti. Za nu ukazatelem SAIDI. Rozdíl mezi situací .1 

a .3 je 0,04545 min/rok, což je cca 85 %. Ale rozdíl mezi situací .1 a .2 je 0,01381 

min/rok, což je 63 %.  A když porovnáme situaci .2 a .3, vyjde nám rozdíl 0,03164 min/rok, 

což je 59 %.  

Dalším parametrem je SAIFI. Rozdílem mezi situací .1 a .3 je 0,00038 odb ratel/rok, což 

je 76 %. U ukazatele SAIFI mají situace .2 a .3 shodné hodnoty, tedy p i modelové situaci 

.2 (s osazeným jedním DOÚO) nedošlo k žádnému zlepšení.   

Pro názornost jsem zapo ítával všechny manipulace a všechna p erušení, i když podle ERÚ 

do ukazatel  plynulosti se manipulace do 3 minut nepo ítají. Cht l jsem, aby tyto výpo ty 

byly objektivní a nezkreslené, vzhledem k posuzování jen jedné modelové situace.  

Další úhel pohledu je ekonomický. Finan ní p ínos jako takový by byl možný v p ípad  

dosažení bonus . Myslím si, že tato meta není nedosažitelná, ale je za tím hodn  práce a 

ur ité množství investic. Ne všechny ukazatele se mi jen jedním DOÚO poda ilo vylepšit, 

ale myslím si, že p i promyšleném osazování DOÚO (nebo recloser ) by se ukazatele 

vylepšit nechaly. Jelikož se referen ní hodnota jednotlivých ukazatel  každoro  snižuje, 

je možné za finan ní p ínos považovat nep ekro ení neutrálního pásma, potažmo neplacení 

penále. 

V dnešní dob  za ínající elektromobility, celkové nenahraditelnosti a nezbytnosti elektrické 

energie je automatizace DS nutností. DS musí být pružná, abychom p i jakékoli ne ekané 

nedodávce byli schopni co nejrychleji zareagovat – poruchu vymezit v co nejkratším ase a 

odstran ní poruchy zajistit bez omezení nebo s minimálním omezením odb ratel . 
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