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 Tématem diplomové práce je návrh a posouzení variant unifikace napětí v sítích vn města 

Děčín. Úloha byla řešena přímo pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., která prostřednictvím vedoucího 

práce poskytla potřebné podklady a konzultace. Diplomová práce samozřejmě neřeší celou síť 

v oblasti, ale na vybrané části sítě navrhuje technicky realizovatelné varianty a hodnotí jejich 

technické výhody a nevýhody a následně hodnotí i jejich ekonomickou výhodnost. 

 

 Diplomant se v dostatečné míře seznámil se stávajícím stavem sítě v řešené lokalitě, což 

vyplývá z popisu a z charakteristik sítě. Stávající rozvody jsou řešeny převážně starými olejovými 

kabely 10 kV, což vede ke zvýšené poruchovosti, vysokým nákladům na opravy a přenosová 

schopnost sítě je nedostatečná. Na popis současného stavu sítě navazuje kapitola, odhadující 

v různých scénářích budoucího zatížení sítě. 

 

 Diplomant navrhuje a posuzuje pro vybranou část sítě variantu obnovy stávající sítě 10 kV, 

přechod na napětí 22 kV. Další varianty jsou kombinovány s napětím 35 kV, které je na severu ČR 

využíváno hlavně jako venkovní vedení. Znalost problematiky diplomant osvědčil nejprve 

podrobným výčtem a charakteristikami výhod a nevýhod unifikace. Současný stav i navržené 

varianty jsou dostatečně podrobně zpracovány, což umožňuje provozovateli sítě využít výsledků 

pro postup unifikace v dalších částech města. Nicméně z textu práce neumím posoudit, jak detailní 

podklady pro návrh variant měl diplomant k dispozici resp. zda opravdu samostatně zpracoval takto 

detailní návrh řešení včetně technických a ekonomických parametrů. 

 

 Ekonomické hodnocení je nejprve uvozeno tabulkou součtových investic. I při zanedbání 

dalších provozních nákladů a ztrát z ní vyplývá jako vhodná varianta unifikace na napětí 22 kV 

s případným zachováním malého počtu zařízení 35 kV. Ekonomické hodnocení je pak detailně 

provedeno na vybraném úseku sítě. Předpokládá se stejný instalovaný výkon transformátorů, takže 

varianty jsou z tohoto pohledu porovnatelné. Nízká přenosová schopnost kabelů 10 kV se při růstu 

zatížení doplňuje jejich posílením resp. zdvojením. 

 

 Diplomová práce je logicky uspořádaná, přehledná a je doplněna potřebnými přílohami se 

schématy sítě a jejích částí. Výpočty jsou dokumentovány v příloze ve formátu xls, takže jejich 

metodickou správnost jsem mohl ověřit. Seznam literatury je poměrně chudý, neboť diplomant 

zřejmě využíval firemní podklady, které ale v seznamu ani v práci nejsou blíže specifikovány. Po 

odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni.  

 

Otázky: 

1) Výčet hledisek pro dimenzování vedení v kap. 1.5. uvádí hospodárnost, resp. hovoří o 

minimalizaci nákladů. Jaké náklady se mají minimalizovat? Jak bylo toto hledisko vzato do úvahy 

při návrhu variant? 

 



2) V tabulce 5 se uvádí přehled investic do nových transformátorů. Položky jsou nazývány cenou 

transformátorů, takže není zřejmé, zda obsahují i náklady na montáž a další potřebné úpravy 

zařízení.  

 

3) V práci je ekonomické hodnocení variant počítáno s uvažováním vývoje během příštích 30 let 

pro tři scénáře vývoje zatížení. Liší se nějak navržené varianty z pohledu těchto scénářů? Jak se 

bude např. vyvíjet potřeba dalších investic u varianty 10 kV při vyšších hodnotách zatížení sítě?  

 

 

Doporučuji práci hodnotit známkou 

 

 B – v e l m i   d o b ř e  

 

 

  

V Praze dne 31.5.2017     doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.  

            ČVUT FEL - K13116 

 


