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SEZNAM ZKRATEK
AMM - Automatic Meter Management; obousměrná komunikace.
DECE - Distribuovaná/decentrální výroba (Distributed generation)
DOU - Dálkově ovládaný úsekový odpojovač
DS - Distribuční soustava
DTS - Distribuční trafostanice
ERÚ - Energetický regulační úřad
ES ČR - Elektrizační soustava České republiky
FVE - Fotovoltaická elektrárna
HDO - Hromadné dálkové ovládání
JE - Jaderná elektrárna
KGJ - Kogenerační jednotka (spalovací motor)
LAN - Local Area Network (místní síť)
LDS - Lokální distribuční soustava
NAP SG - Národní akční plán Smart Grids
NN - Nízké napětí
OZE - Obnovitelné zdroje energie
PDS - Provozovatel distribuční soustavy
PLC - Datová komunikace po silovém elektrickém vedení
PPN – Práce pod napětím
PS - Přenosová soustava
PVE - Přečerpávací vodní elektrárna
SG -. Smart grids (inteligentní sítě, chytré sítě)
TR - Trafostanice
VN - vysoké napětí
VTE -Větrná elektrárna
VVN -Velmi vysoké napětí
WAN - Wide Area Network – rozlehlá komunikační síť

1

Elektrické sítě

Spolu s instalací centrálních zdrojů elektřiny schopných výroby elektřiny a elektrických
spotřebičů se ukázala nutnost vyvinout spolehlivý systém zajištující přenos elektřiny
od zdroje ke spotřebičům. S dalším rozvojem se ukázala i nutnost postupného sjednocování
systému přenosu elektřiny - tzv. sítí. Národní spotřeba v ČR na 1 obyvatele v roce 2016
byla 6 137 kWh.
Elektrickou síť je potřeba vnímat jako soubor jednotlivých vzájemně propojených
elektrických stanic, venkovních a kabelových vedení určených pro přenos a rozvod elektrické
energie.
Elektrotechnické normy a předpisy dělí elektrické napětí podle velikosti do následujících
napěťových stupňů:







MN
NN
VN
VVN
ZVN
UVN

malé napětí, do 50 V
nízké napětí, 50 V až 1000 V
vysoké napětí, 1000 V až 52 kV
velmi vysoké napětí, 52 kV až 300 kV
zvláště vysoké napětí, 300 kV až 800 kV
ultra vysoké napětí, více než 800 kV

Z uvedených rozsahů se v rozvodných soustavách ČR používají nejvíce tato napětí:







0,4 kV 22 kV 35 kV 110 kV 220 kV 400 kV -

DS (to je 400 V sdružené a odpovídající 230 V fázové)
DS
DS
DS i PS
PS
PS

DS je distribuční soustava a PS je přenosová soustava
PS: přenosová soustava je systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie
od výrobců k odběratelům, čímž se míní přenos ve velkých měřítkách, od velkých zdrojů
(elektráren) k velkým rozvodnám. Přenosová soustava by se dala díky své důležitosti
přirovnat k dálniční síti – tvoří páteř přenosu elektrické energie a zajišťuje přenosy na velké
vzdálenosti a ve velkých objemech.
DS: Část rozvodné sítě od rozvoden k jednotlivým uživatelům, například domácnostem
či podnikům, se nazývá distribuce elektrické energie a odpovídající zařízení distribuční
soustava.
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Spolehlivost a kvalita dodávek elektřiny
Spolehlivost a kvalita dodávek elektrické energie je jednou ze základních otázek současné
elektroenergetiky a její zajištění patří mezi hlavní cíle. Na tom se podílejí všichni nezávislí
účastníci trhu tj. jak výrobci, provozovatel přenosové soustavy (PPS), provozovatelé
distribučních soustav (PDS), obchodníci s elektřinou, tak i koneční zákazníci.
Toto téma je velice aktuální, ať již vzhledem ke stále se prohlubující závislosti odběratelů na
elektronických zařízeních, či rychlému rozvoji rozptýlené výroby elektrické energie, převážně
pak z obnovitelných zdrojů. Rozvoj techniky přináší stále častější využívání nelineárních
přístrojů a zařízení s proměnlivou provozní charakteristikou.
Současná energetika tak čelí zcela novým výzvám, na které nebyly současné systémy
a soustavy budovány. Důvodem jsou například negativní jevy způsobené rozvojem
a podporou „zelené energie“ v celé Evropě a s tím související rozmach decentrálních zdrojů
připojovaných do sítí nízkého napětí, nestandardní směr toků výkonů z nižších napěťových
hladin do vyšších, či tzv. „kruhové toky“ způsobené výstavbou větrných farem v Severním
moři.
Při řešení těchto otázek se stále častěji setkáváme s budováním tzv. „chytrých sítí“ (Smart
Grids), které by měly eliminovat většinu negativních jevů a umožnit ještě větší integraci
decentralizovaných zdrojů do celého systému včetně možnosti akumulace energie. Stále však
není vyřešena řada otázek, které tato změna v energetice přinese. V této souvislosti je
nezbytné upozornit právě na otázku spolehlivosti a kvality dodávek, která může být ovlivněna
zanesením velkého množství nových prvků do systému. Zároveň by se nemělo zapomínat na
zájmy a potřeby jednotlivých odběratelů, jelikož právě oni v konečném důsledku tyto
investice zaplatí v cenách za dodanou energii.
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Koncepce a přínosy smart grids

Jeden z hlavních důvodů zavádění technologií SMART (tj. „chytré“ dodávky energie
od výrobce ke spotřebiteli) je skutečnost, že elektřinu z centrálních zdrojů doplňuje ve stále
větší míře energie z takzvaných mikrozdrojů (malé decentralizované výrobní jednotky
elektrické energie většinou z obnovitelných zdrojů např. solární, vodní a větrné elektrárny).
Tomuto jevu říkáme decentralizace energetiky. Decentralizace energetiky a s tím spojený
rozvoj lokálních distribučních sítí samozřejmě přináší nové požadavky. Zároveň je tu tlak na
všeobecné snížení emisí a především v Evropě vše směřuje k radikálnímu omezení provozu
uhelných zdrojů či jaderné energetiky.
Dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů však mají kvůli závislosti na počasí kolísavou
povahu, a tak zavedení a využití chytrých sítí, tedy Smart Grids, bude v blízké budoucnosti
nezbytností. Je také třeba zajistit kvalitní integraci výroby z malých zdrojů připojených do
distribuční sítě, jejichž typickými představiteli jsou malé solární elektrárny na střechách
rodinných domů, které částečně pokrývají spotřebu domácností.
Je zřejmé, že tento trend bude do budoucna posilovat. Podle Mezinárodní agentury pro energii
vzroste do roku 2030 v Evropě podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na celkové
vyrobené elektřině ze současných 13 % na 26 %. Z předpovědí Evropské komise dále
vyplývá, že kapacita decentralizované výroby se v rámci Evropské Unie zvýší do roku 2020 o
400 % a dosáhne 10% podílu na celkové výrobní kapacitě. Integrace tak velkého množství
decentralizovaných výroben do distribuční sítě se sebou přinese nové požadavky na její řízení
a celkové uspořádání.
Mění se i nároky a očekávání spotřebitelů týkající se možností aktivně kontrolovat svoji
spotřebu a požadavků na tarify šité na míru jejich potřebám. V řadě evropských zemí
je aktivně napomáháno i ze strany místních energetických regulátorů upřednostňováním nebo
vyžadováním instalace „chytrých elektroměrů“ (digitálních elektroměrů schopných
oboustranné dálkové komunikace a kontinuálního měření průtoku elektřiny). Jako příklad zde
můžeme uvést Itálii, Nizozemí a Švédsko, kde už je realizována celoplošná instalace těchto
elektroměrů.
Koncept Smart Grids neboli „chytrých sítí“ je často mylně vykládán jako instalace chytrého
měření na odběrná místa elektřiny. Skutečnost je podstatně složitější a chytré měření je jen
jednou z důležitých součástí systému. Jedná se spíše o rozsáhlou automatizaci různých
napěťových hladin a vytvoření komunikační infrastruktury. Smart Grids je koncepční součástí
technologie SMART. Navíc zavádění koncepce Smart Grids nemá jasně stanovená pravidla (v
zemích EU jsou v energetice dosti rozdílné podmínky a jednotlivé technologie Smart Grids se
nasazují velmi rozdílným tempem). Všem je jasné, že nic se nesmí uspěchat a proto se
v současné době energetika hodně věnuje především vývoji a testování vhodných technologií.
Koncepce Smart představuje tyto oblasti:



SG - Smart Grids: chytré (inteligentní) rozvodné sítě,
SM - Smart Meters: inteligentní měření veličin tvoří jádro Smart Grids,
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2.1

SH - Smart Home: inteligentní domov pro lepší využití energie v místě spotřeby,
SB - Smart Building: inteligentní moderní budovy obsahující komplexní mechanická
zařízení, sofistikované řídicí systémy a sadu funkcí, které zvyšují bezpečnost, pohodlí
a produktivitu,
SC - Smart City: využití moderních technologií, především informačních, pro
ovlivňování kvality života a infrastruktury v daném městě,
Super grid: celoevropská přenosová síť stejnosměrného vysokého napětí (600 kV,
800 kV) pro přenos energie z OZE do míst velké spotřeby.
Tradiční distribuční síť

Klasická distribuční síť se vyznačuje centralizovanou výrobou elektrické energie. Tok energie
jde od výroby k zákazníkovi; komunikace je jednosměrná. Systém je téměř bez monitorování
s minimálním množstvím senzorů a náchylností na poruchy a výpadky, obnovování dodávky
je z většiny manuální.
Zatímco klasické pojetí sítě počítá s kontrolovatelnou produkcí a jen částečně
„předvídatelnou“ spotřebou. V minulosti vždy elektřina proudila jedním směrem, tedy
z elektrárny ke spotřebiteli. Nicméně dnes, kdy alternativní zdroje vyrábějí stále větší objem
obnovitelné energie, vstupuje elektřina do sítě z mnoha míst, a to včetně distribuční sítě (tzv.
distribuovaná generace). Stávající rozvodná síť však není na takové vícesměrné proudění
elektřiny stavěna.
2.2

Smart grids

Inteligentní sítě (dále jen SG) jsou automatizované silové elektrické a komunikační sítě, které
umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, jak v místním, tak v
globálním měřítku. Průmyslové a veřejné objekty se promění v aktivní účastníky trhu s
elektrickou energií. Změny se dotknou také její výroby, spotřeby a skladování.
Část výroby bude po větším zapojení obnovitelných zdrojů nepředvídatelná a naopak část
spotřeby bude kontrolovatelná. Jejím principem je interaktivní obousměrná komunikace mezi
výrobními zdroji a spotřebiči nebo spotřebiteli o aktuálních možnostech výroby a spotřebě
energie.
2.3

Typologie zákazníků

Současné změny v energetice jsou podporovány i přáním spotřebitelů elektřiny po větší
svobodě a nezávislosti při rozhodování o zajištění jejich energetických potřeb. Potřeby
jednotlivých zákazníku můžou být značně odlišné a energetika je tady od toho, aby uspokojila
všechny, proto je rozdělujeme do dvou skupin:
A. PROSUMERS - spotřebitelé elektřiny, kteří si instalují vlastní výrobnu elektřiny.
Zásadní rozšíření prosumers dosud vycházelo ze situace, kdy zákazník instaloval
výrobní zařízení do svého odběrného místa s cílem získat výhodu resp. dodatečný
prospěch plynoucí z poskytnuté dotace (tzv. „umělý prosumer“) v návaznosti na
4

zákon o podporovaných zdrojích energie. S rozvojem technologií by se ale měl
objevovat spíše (tzv. „přirozený prosumer“), tedy spotřebitel elektřiny, který je
přirozeně ekonomicky (bez umělých dotací, bez státní anebo veřejné finanční
podpory) motivován k instalaci vlastního výrobního zařízení do svého odběrného
místa. Ovšem zavedení SG nebude zadarmo a jeho uživatelé, tedy především
prosumers, se na jeho nákladech musí spravedlivě podílet.
B. CONSUMERS - stále velký rozsah zákazníků, kteří preferují jednoduchost
vyjádřenou slovy „bez starosti“. Pro tyto zákazníky energetika zachová „jednoduchý“
svět, ve kterém se o elektřinu nemusí příliš starat.
Výhody zavedení SG pro distributory energie
Plná automatizace zapojení digitálního kontrolního a řídicího systému. Distributor
má okamžitý přehled o stavu distribuční sítě a dokáže efektivně zapojit i alternativní zdroje
elektrické energie a výhodně je kombinovat se zdroji tradičními. Inteligentní síť rozpozná
přetížení distribuční sítě a přesměrováním toku energie sníží přetížení v určitém místě
a naopak přebytečnou energii někde uskladní „akumuluje“. Předejde tak výpadku dodávek
elektřiny v dané lokalitě. Zároveň monitoruje děje a technický stav distribuční sítě, řeší
poruchy a výpadky a dává podněty k obnově distribuční sítě.
Chytrá měřidla jsou schopna detekovat pokusy o manipulaci, působí preventivně proti
krádežím a ztrátám. Hodnoty jsou odečítány automaticky a na dálku, odpadá nutnost návštěv
odběrných míst.
Dálkové řízení měřidel umožňuje okamžité odpojení v případě živelné katastrofy, omezení
maximálního výkonu, změny tarifů apod.
Ovládání proměnných veličin v reálném čase. Jedním z klíčových prvků je proto multiutilitní
měření – systém inteligentního měření pro elektroenergetiku lze s malými náklady rozšířit o
sběr naměřených hodnot z vodoměrů, plynoměrů apod. Tyto údaje se okamžitě odešlou
dodavateli, který je tak informován o energetických požadavcích každého zákazníka.
Vynucené snížení odběru zavedením omezení na tzv. bezpečnostní minimum je krajní
opatření v krizové situaci kdy hrozí rozsáhlý výpadek (black out).
Výhody zavedení SG pro zákazníky
Zákazník (koncový uživatel) má přístup k datům a může podle nich upravit své chování a v
konečném důsledku ušetřit za energie. SG komunikují se zákazníkem v reálném čase a
optimalizují jeho spotřebu s přihlédnutím k ceně elektřiny a k zátěžím životního prostředí.
Umožňuje to schopnost lépe integrovat obnovitelné zdroje elektřiny. Rozvodná soustava se
tak stává informační magistrálou, která domácnostem umožní pouštět elektrospotřebiče v
čase, kdy jsou ceny elektřiny nízké.
Autonomní provozy budou využívány a rozvíjeny jak firmami, tak sídelními jednotkami, pro
které by kogenerační jednotka mohla znamenat vyřešení problému s dodávkou tepla a
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elektřiny. Bude tedy potřeba nových nástrojů, které by umožnily odpovědným subjektům,
například distribučním společnostem, soustavu řídit.
Zvýšení energetické efektivity bude možné dosáhnut tím, že informace z rozvodné sítě
budou integrovány přímo v technologických aplikacích. Odběratelé el. energie mohou
s pomoci systému domácí automatizace (SMART HOME) propojené s inteligentním měřením
snižovat náklady na elektrickou energii tak, že velké spotřebiče jako zásobníky teplé vody,
pračky, myčky, sušičky, apod. zapínají v době nadbytku el. energie a využívají levných tarifů.
V rozvoji SG proto hrají důležitou úlohu inteligentní elektrospotřebiče.
Širší nabídka tarifů a možnost odbírat elektřinu v časech, kdy je levná - spotřebiče budou
přímo ze sítě vědět, jaká je aktuální cena elektrické energie. Přesun spotřeby do nízkého tarifu
by ale měly automaticky zvládat pračky, mrazničky, sušičky nebo například myčky. Nízké
tarify budou vhodné i pro dobíjení elektromobilů. Naopak, v čase vysokých tarifů se bude část
energie čerpat z akumulátorů aut nabitých levnou elektřinou. Právě uchovávání (akumulace)
elektřiny bude klíčové pro úspěch SG.
Výroba elektřiny a prodej umožňuje zapojení např. solárních a větrných elektráren,
plynových mikroturbín a dalších výrobních technologií, což dává příležitost zákazníkům
vyrábět elektřinu z vlastních zdrojů a její přebytky prodávat do sítě.
Změna dodavatele elektrické energie je snadno proveditelná online a prakticky kdykoliv.
Lokální energetické zdroje
Přibývá zákazníků, kteří mají zájem o instalaci nebo provoz lokálního energetického zdroje či
distribuční sítě a chtějí spotřebovávat energie efektivně a šetrně. Technologický pokrok, lepší
dostupnost a snižování administrativních a legislativních bariér přinesou v příštích letech další
rozvoj těchto zařízení. Důkazem, tohoto tvrzení je skutečnost, že všechny velké energetické
společnosti v ČR, jako je ČEZ, E-ON, INNOGY, PRE a ostatní nabízí instalace a následný
provoz malých (lokálních) energetických zdrojů, zejména kogenerační jednotky, solární
elektrárny a další související technologie. Finanční návratnost malé solární elektrárny
s bateriovým systémem a s využitím dotačního programu, pořízenou v roce 2017 je kolem 14
let. Definitivní obrat na našem trhu přijde s cenově dostupnou (cca -50% ze současných cen) a
efektivní baterií, do jejíhož vývoje jsou investovány obrovské prostředky. Tyto efektivnější
baterie se objeví podle odborníků a jejich prognóz do 3-5 let.
Očekává se vzhledem k vlastnostem a výhodám budoucí boom (předpokládá se do 10 let)
malých domácích solárních elektráren. Ceny jejich technologie a výstavby zaznamenaly
v poslední době radikální snížení a naproti tomu se navyšuje jejich spolehlivost. Pro posílení
tohoto odvětví jsou také důležité vyspělejší technologie, od použití diamantové pily, která
účinněji řeže desky, po lepší solární články, které efektivněji mění sluneční záření na
elektřinu. Odvětví také využívá úspor z rozsahu a výrobní zkušenosti za více než desetiletí
rozkvětu solární energie. To vše podporují dotační programy a pravděpodobně v budoucnu
vyšší koncové ceny odebrané elektřiny.
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Právě tito malí výrobci elektřiny ocení tak zvaný „net metering“. Pokud zákazník elektřinu,
kterou doma vyrobí, okamžitě nespotřebuje, vyžije ji pro své obchodní účely obchodník.
„Vrátí“ ji podle dohodnutého způsobu ve chvíli, kdy „domácí výroba“ zákazníka nepokryje
jeho spotřebu. V takovém případě již zákazník nebude platit za elektřinu jako za zboží, ale
uhradí pouze regulované složky za distribuci vztažené na objem elektřiny, který „přeteče“ z
distribuční soustavy do jeho odběrného místa.
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Architektura sítě SG v ČR

8

3

Inovativní rozvodné technologie

Energetika se neustále mění a nové technologie zaujímají čím dál větší roli. Využívání
inovativních technologií z pohledu budoucího rozvoje soustavy a s tím spojené optimalizace
nákladů je dlouhodobým a trvalým cílem energetiky.
3.1

KSK - kombinovaný silový kabel 1-AYKY-J-OT

V ČR má zatím největší zkušenosti s kombinovaným silovým plastovým kabelem do 1 kV
společnost PREdistribuce, a.s. (dále PREdi). Sdělovací metalické a optické kabely tvoří
páteřní vrstvu pro datovou komunikaci skupiny PRE. V kabelových trasách PREdi
se setkáváme se dvěma způsoby typového uložení optických vláken. Jednou variantou
je KZL (Kombinované Zemní Lano) na vedeních 110 kV a druhou variantou je ZOK (Zemní
Optický Kabel) v trubce HDPE o vnějším průměru 40 mm. Další možnou variantou pro
rozšíření sítě optických kabelů a vláken se jeví kombinace silového kabelu NN a vložené
mikrotrubičky. Prvním krokem pro reálné využití KSK v praxi bylo upravení výchozího
silového kabelu typu 1-AYKY-J. Kabelovna dle požadavku a návrhu PREdi vyrobila novou
podobu kabelu s mikrotrubičkou, která je umístěna ve středu kabelu. Kabel má označení 1AYKY-J-OT 3 x 240 mm2+ 120 mm2.
Realizace pokládky KSK
V rámci realizace pilotního projektu byly provedeny pokládky kabelu ve dvou úsecích
dle projektovaných délek. Zakončení silového kabelu v přípojkových a rozpojovacích skříních
probíhá standardním způsobem, mikrotrubička je uchycena na předpřipravené úchyty. Ve
spolupráci s výrobci kabelových skříní (Esta Ivančice) byly provedeny úpravy v konstrukci ve
smyslu vyvedení mikrotrubiček a upevnění optické spojky. Také byly vyrobeny bezpečnostní
kryty pro zakrytí silové části 1 kV pod napětím, které budou sloužit k ochraně obsluhy při
práci s optikou (např. během montáže optické spojky apod.). Ve všech přípojkových a
rozpojovacích skříních v trase bylo provedeno přímé propojení mikrotrubiček a tím se
vytvořily dvě trasy mezi dvěma TS. Jedna o délce 550 metrů a druhá o délce 700 metrů. Po
kalibraci a tlakové zkoušce byly do sespojkovaných trubiček zafouknuty mikrokabely, které
jsou v prostorech koncových TS zakončeny v optických rozvaděčích.

Kombinovaný silový kabel 1-AYKY-J-OT

Kabelová skříň s bezpečnostním krytem
Zdroj: PREdistribuce, a.s.
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3.2

Třížílové kabely VN

Třížílové kabely pro zemní instalaci jsou vyráběny s vysoce odolnou XLPE izolací. Kabely
jsou jednoduše instalovatelné klasickou metodou a jsou velice vhodné pro strojové ukládání –
pluhování nebo pro pokládku bez pískování. Třížílová konstrukce zaručuje nižší proudové
ztráty oproti jednožilovým kabelům.
Třížílové kabely je výhodné použít především tam, kde není dostatek prostoru pro uložení
klasických jednožílových plastových kabelů. Např. při pokládce do kabelových kolektorů.
Nevýhodou těchto kabelů je ovšem náročnější oprava, náročnější manipulace při pokládce a
absence stínění každé žíly.
Typy třížílových kabelů
AXAL-TT PRO třížilový zemní kabel s vysoce odolným pláštěm, hlinkovým vodičem
a hliníkovým stíněním uloženým ve vodivém profilu. Vhodný pro instalaci pluhováním, nebo
pro pokládku bez pískování. Vyráběné průřezy jsou 3×25 – 3x240 mm2, speciální verze
kabelu až do průřezu 3x400 mm2.
AXCEL-LT třížilový zemní kabel vhodný pro uložení v zemi, v kabelových kanálech,
na kabelových lávkách a pod vodou. Kabel s hliníkovým vodičem, XLPE izolací, měděným
drátkovým stíněním a PE pláštěm. Vyráběné průřezy jsou 3×50/16 až 3×240/35 mm2.
AXCES+O je absolutní novinkou, jedná se o universální 3 žilový kabel s optickým kanálem
Microduct pro optický mikrokabel s maximálním počtem 24 vláken. Je určen pro venkovní,
zemní i podvodní instalace. Vyráběné průřezy jsou 3×95/25 mm2.

AXAL-TT PRO

AXCEL-LT
(Zdroj: Enslo)
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AXCES+O

3.3

Technologie PPN

PPN – práce pod napětím jsou veškeré práce, při které se osoba úmyslně dostává do styku s
živými částmi nebo zasahuje do ochranného prostoru buď částmi svého těla, vybavením nebo
nářadím, nebo předměty, se kterými pracuje.
PPN má v ČR již dlouholetou tradici a je běžnou součástí provozování DS. PPN se využívá
v distribučních společnostech k údržbě a opravám zařízení, napojení odběratelů
a v neposlední řadě jako významný prostředek ke snížení úrovně systémových ukazatelů
nepřetržitosti dodávky (SAIFI, SAIDI). S příchodem SG se však i tento obor začíná
přizpůsobovat aktuálním potřebám provozovatelů sítí. Je zde však i nutná kooperace s výrobci
SG zařízení aby se jejich instalace metodami PPN byla bezpečná a funkční.
PPN NN - práce pod napětím na zařízení NN v současné době provádí v ČR přes 3000
vyškolených montérů. V rámci přípravy na SG byl v podniku ČEZ do vybraných DTS
montován přístroj MEg 40/S3, který byl vyroben s ohledem na potřeby PPN NN.
PPN VN - práce pod napětím na zařízení VN jsou po všech stránkách náročnější a využívají
se zejména na venkovní sítě VN. PPN VN využívají v ČR energetické podniky ČEZ i E-ON a
mají pro tyto účely vyškoleny specializované skupiny montérů (čety PPN VN). I zde je velký
potenciál pro montáž různých prvků SG.
Jedním z příkladů je montáž elektronického indikátoru průchodu zkratového proudu
Navigátor – LM. Inovací není jen samotný výrobek, ale i fakt, že je možnost namontovat
přístroj metodou PPN bezpečně a bez jakékoliv úpravy.

Montáž indikátoru průchodu zkratových proudů metodou
v dotyku na venkovním vedení 22 kV
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Montáž indikátoru průchodu zkratových proudů
izolační tyčí na venkovním vedení 22 kV

4

Předpokládaný budoucí vývoj a realizace SG v ČR

4.1

Vznik NAP SG

Z předchozích kapitol vyplývá, že zavedení SG má svá pozitiva, ale i negativa a dokonce
mnoho odpůrců z řad odborníků na energetiku. SG je zatím vnímáno pouze jako koncept,
nikoliv povinná sestava funkcí. Nicméně vzhledem k budoucímu vývoji v energetickém
sektoru je postupné zavedení konceptu SG nezbytné. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále
MPO) proto v roce 2015 zpracovalo „Národní akční plán pro chytré sítě (dále NAP SG)“ pro
období 2015 – 2020 s výhledem do roku 2040. V této kapitole z tohoto plánu budeme
vycházet.
Vypracování NAP SG vychází z jedné z priorit Aktualizace státní energetické koncepce (dále
ASEK) a týkající se koncepce rozvoje síťové infrastruktury pro zabezpečení spolehlivého a
bezpečného provozu při požadovaném rozvoji energetické sítě.
Opatření se týkají následujících oblastí:





4.2

obnova a rozvoj prostředků pro dálkové řízení spotřeby, distribuované výroby
a akumulace energie na bázi principů inteligentní sítě a inteligentního měření,
rozvoj systémů a nástrojů řízení elektrizační soustavy účinně využívající jak nové
technologie (inteligentní sítě), podpora rozvoje distribuovaných i centralizovaných
systémů akumulace,
zajištění rozvoje infrastruktury, rozšiřující možnosti řízení spotřeby u zákazníků
na úrovni nízkého napětí jako součást systémů inteligentní sítě,
implementace technologií pro efektivní řízení spolehlivosti a využití sítí.
Předpokládaný vývoj energetického sektoru a realizace SG

NAP SG předpokládá postupné zavedení inteligentních sítí a dalších opatření v několika
etapách. Investice do inteligentních sítí jsou investicemi do infrastruktury a promítnou se do
regulované složky ceny za elektřinu. Proto je potřeba přizpůsobit způsob a rychlost zavedení
inteligentních sítí přínosům pro spotřebitele.
Období do roku 2019
Do konce roku 2019 jsou dokončeny potřebné analýzy, bude aktualizován plán realizace SG v
ČR, jsou dokončeny a vyhodnoceny pilotní projekty.
V elektroenergetice je bilance přebytková a nepředpokládají se žádné problémy.
Je zaveden systém “zjednodušeného připojování“ malých zdrojů (zdroje na výrobu elektřiny
připojené do ES ČR nedodávající do sítě).
Jsou vytvořeny legislativní a technické podmínky pro možnost provozovat malé zdroje do 10
kW pro pokrytí vlastní spotřeby zákazníka bez nutnosti vlastnit licenci na výrobu elektřiny.
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Na základě přání zákazníka za úhradu vícenákladů je umožněno poskytnout měřidlo
AMM/AMR komunikované přes GPRS a bude zpracováno technické řešení způsobu
poskytování naměřených dat zákazníkovi v místě spotřeby.
Do konce roku 2019 budou zdokonaleny systémy poskytování informací elektronickým
způsobem o plánovaných odstávkách a dokončena instalace aplikací automatického rozesílání
zpráv pro zákazníky při poruchách a mimořádných stavech ES ČR.
Do konce roku 2019 není však předpokládána výrazná změna v oblasti nahrazování HDO pro
spínání tarifů a s tím spojené ovládání spotřebičů. Je předpokládáno další využití HDO v
oblasti řešení mimořádných stavů v ES ČR.
Období od roku 2020 do 2024
V tomto období je zahájeno řízené nasazování AMM/AMI jako nezbytné součásti realizace
SG. Na konci období by mělo být osazeno cca 30% odběrných míst v sítích NN technologií
AMM/AMI (v sítích VN všechna) s komunikačním pokrytím pro cca 60 % sítí NN.
Bude zahájen přechod funkcí spojených s přepínáním tarifů a popř. změnou spínání
spotřebičů v oblasti přímého řízení z ovládání prostřednictvím signálu HDO na řízení
prostřednictvím nových technologií s tím, že signál HDO bude využíván pro rychlé zásahy při
mimořádných stavech ES ČR a případně i pro spínání spotřebičů (topných).
Do roku 2024 bude dokončeno nasazení systémů dálkově ovládaných úsečníků ve stávajících
sítích VN a bude zpracována nová koncepce provozního měření v definovaných uzlech a
doplněna chybějící telemetrie především v sítích VN.
Do roku 2024 bude zahájena první etapa automatizace sítí NN.
Na konci tohoto období lze očekávat rozvoj akumulačních zařízení pro potřebu akumulace
elektřiny z intermitentních zdrojů elektřiny. Budou stanovena pravidla pro využití baterií,
popř. výměnných baterií elektromobilů pro regulační výkon v rámci DS.
V daném období lze očekávat podstatnější rozšiřování elektromobility.
Rozvoj a obnova DS jsou prováděny v souladu s odsouhlaseným projektem SG:







NN – okružní kabelová vedení v hustě osídlených územích mřížová síť mimo
smíšených paprskových sítí v řídce osídlených regionech, postupné zavádění
automatizačních prvků (ovládání, signalizace měření),
VN – okružní vedení (v hustě osídlených územích kabelová) s výjimkou paprskových
v řídce osídlených regionech, doplnění telemetrií, vysoká míra automatizace s dálkově
ovládanými úsekovými odpojovači a dálkově ovládanými distribučními
transformačními stanicemi v regionech s hustým osídlením,
VVN – rozšíření můstkových paralelních provozů, okružní vedení s optickou sítí
(v hustě osídlených územích kabelová), dálkově ovládané transformovny z centrálních
dispečinků, nové generace ochran, nasazení technologie WAMS (měření fázorů).
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Období od roku 2025 do 2029
Na konci tohoto období lze očekávat dokončení plošné implementace AMM/AMI, mělo by
být osazeno prakticky 100% odběrných míst.
Bude dokončena automatizace DTS, včetně zavedení a využití nových algoritmů pro jejich
řízení.
Očekáváme podstatné zlevnění výrobních a akumulačních technologií a začlenění dalších
kapacit OZE, budovaných v průběhu tohoto období, do trhu bez podpory.
Předpokládá se postupné rozšiřování akumulace. Využití akumulace bude postaveno čistě na
tržní bázi bez cenově regulatorních zásahů, s výjimkou možného využití akumulace pro
stabilizaci napětí v nn síti.
Počet elektromobilů dosahuje stovek tisíc (nabíjecí výkon v řádu stovek MW), což vyvolá
zvýšené nároky na distribuční síť, které budou řešeny standardním posílením sítě případně i
zavedením systému řízení nabíjecího výkonu (např. na základě zpoplatněné služby v rámci
tarifního systému).
Období od roku 2030 do 2040
Pokud v oblasti elektroenergetiky nedojde včas k výstavbě nových zdrojů nahrazujících
odstavený výkon jaderné elektrárny Dukovany a útlum výroby z hnědého uhlí, nebude
zajištěna přiměřenost výrobních kapacit, tj. ani bilance výroby a spotřeby, ani výkonová
přiměřenost. ČR potom bude importní zemí.
Model provozování energetického systému a model trhu je zcela změněn. Provoz musí být
„plně“ automatizován, klasická výroba, akumulace a dostatečně velká část spotřeby musí
automaticky reagovat na výrobu z OZE.
Jsou standardně nasazovány technologie pro akumulaci elektřiny z intermitentních zdrojů v
potřebném rozsahu.
Je dokončen přechod funkcí spojených s přepínáním tarifů a popř. změnou spínání spotřebičů
ze systému HDO na řízení prostřednictvím nových technologií (včetně AMM/AMI).
Signál HDO bude nadále využíván paralelně s novými technologiemi, a to pro rychlé
provozní zásahy při předcházení a řešení mimořádných stavů ES ČR.
Bude postupně dokončena automatizace sítí nn.
SG (vč. AMM/AMI a navazujících komunikačních a informačních systémů) jsou plně
v provozu a využívány.
Instalovaný výkon distribuované výroby dosáhne ke konci období hodnoty 9 667 MW (z toho
VE 1 100 MW, FVE 5 884 MW, VTE 1 146 MW, mikrokogenerace 910 MW, bioplyn a
skládkový plyn 604 MW a geotermální zdroje 23 MW). Integrace tohoto výkonu do soustavy
nebude možno zajistit bez dalších opatření, jako jsou akumulace a zapojení distribuované
výroby a spotřeby do řízení rovnováhy systému. Síť PS i DS bude již nutně vyžadovat vyšší
„inteligenci“, rozšířené využívání SG bude nezbytné.
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5

Energie z obnovitelných zdrojů

Výroba elektřiny přestává být plně řízena poptávkou či spotřebou a je v oblasti OZE
(obnovitelné zdroje energie) ve stále větší míře závislá na přírodě. Integraci těchto
decentralizovaných zdrojů lze řešit konvenčními způsoby tj. silovou technologií, popř.
vhodnou kombinací konvenčních řešení s novými technologiemi, které spadají do konceptu
SG.
V portfoliu energetických zdrojů, které využívá Česká republika, mají OZE své nezastupitelné
místo. OZE lze však v přírodních podmínkách České republiky zatím vnímat pouze jako
doplněk konvenčních zdrojů. Důvodem je především obtížná regulace výroby těchto zdrojů a
s tím spojené riziko přetěžování kapacity přenosových a distribučních sítí. Současně jde o
zdroje v tržním prostředí dosud nedostatečně konkurenceschopné, jejichž nákladná podpora se
bohužel dosud odráží ve stoupajících cenách elektřiny.
Podíl OZE na hrubé výrobě elektřiny byl v roce 2016 11 %. Dalším využití OZE tak může
napomoci splnění národního cíle – produkovat v roce 2020 z obnovitelných zdrojů 13 %
celkové spotřeby elektřiny. Ve státní energetické koncepci se však počítá s tím,
že by obnovitelné zdroje mohly v roce 2040 zajistit až čtvrtinu veškeré energie
K OZE se v podmínkách ČR řadí:





využití energie vody,
větru,
slunečního záření,
bioplynu a biomasy.

OZE můžeme dále rozdělit na neregulovatelné a regulovatelné dle toho, zda jsou závislé na
aktuálním počasí či nikoliv.
Regulovatelné zdroje
Vodní elektrárny - vodní elektrárny u přehrad či vodních nádrží jsou dobře regulovatelné,
říční vodní elektrárny už méně. Obecně však vodní elektrárny můžeme považovat
za regulovatelný a stabilní zdroj obnovitelné energie.
Bioplynové stanice - bioplynové stanice jsou regulovatelné a velmi stabilní zdroje
obnovitelné energie. Bioplyn se uvolňuje při rozkladu biomasy nepřetržitě a pohání tak
kogenerační jednotku - spalovací motor vyrábějící elektřinu a teplo více než 8.000 hodin v
roce. Bioplynová stanice tak může do distribuční soustavy dodávat energii ve dne v noci bez
závislosti na aktuálním počasí.
Neregulovatelné zdroje
Větrné elektrárny - větrné elektrárny dodávají energii do sítě v závislosti na větrných
podmínkách.
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Sluneční elektrárny - sluneční elektrárny představují nestálý zdroj energie, neboť energii
dodávají pouze ve dne a to nerovnoměrně, v závislosti na pohybu mračen, aktuální teplotě
apod.

Podíl OZE na hrubé výrobě
elektřiny v ČR (2016)
1%

3%
2%

Fotovoltaika
Bioplyn
Biomasa
Vodní

2%

Větrné

3%

Obnovitelným zdrojem s největším energetickým potenciálem využívaným v české energetice
je vodní energetika, z hlediska dalšího rozvoje se největší šance dává spalování biomasy,
především dřevní štěpky a dalších rostlinných produktů lesního a zemědělského původu.
Většina vybraných a zpravidla teplárensky zaměřených výroben umožňuje poměrně úspěšně
spalovat biomasu ve směsi s uhlím. V běžném provozu už funguje spalování čisté biomasy.
Z hlediska „domácího“ využití OZE budou díky svým vlastnostem a pořizovacím nákladům
nejrozšířenější malé solární elektrárny
5.1

Malé vodní elektrárny - MVE

Vodní elektrárny je možné konstruovat od těch nejmenších průtočných elektráren o výkonech
v řádu desítek kW až po megalomanské přehradní elektrárny s výkony v řádu tisíců MW.
Navíc se pyšní schopností rychlého najetí na plný výkon a mohou sloužit jako zdroje pro start
ze tmy, neboli „nastartovat“ celou soustavu po blackoutu. Žádný jiný zdroj energie se nemůže
pochlubit celkovou účinností přeměny energie 80% až 90%
V České republice nejsou podmínky pro budování velkých vodních děl ideální především
z důvodu nedostatečného spádu a množství vody. Podíl vodních elektráren na celkové výrobě
je tedy poměrně nízký a využívá se spíše jejich schopnosti rychlého najetí na vysoký výkon a
tedy jejich příznivý vliv na regulaci elektrizační soustavy.
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Vodní elektrárny v ČR
V České republice je v provozu 9 velkých vodních elektráren (instalovaný výkon nad 10
MW) s celkovým instalovaným výkonem 753 MW a 1 614 malých vodních elektráren (MVE)
s celkovým instalovaným výkonem 348 MW. Kromě klasických vodních elektráren jsou v ČR
provozovány 3 přečerpávací vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 1 175 MW.
Podíl VE na hrubé výrobě elektřiny v ČR v roce 2016 byl 2%.
Rozdělení vodních elektráren podle instalovaného výkonu




malé (MVE) – do 10 MW
střední – do 100 MW
velké – nad 100 MW

Provoz vodní elektrárny
V porovnání s jinými OZE jsou zde velké provozní náklady (často trvalá obsluha, servis,
starost o přilehlé úseky vodních toků). Je potřeba častých výměn různých částí technologie a v
polovině životnosti MVE po 15 letech provozu je proto nutná generální oprava.
5.2

Větrná energie - VTE

Výstavba prvních větrných elektráren v České republice začala v 80. letech minulého století.
V současné době jsou malé soukromé i velké větrné elektrárny provozovány zhruba na stovce
lokalit. Využívání obnovitelného zdroje větru je ekologický a dlouhodobě udržitelný způsob
výroby energie. K zefektivnění provozu a snížení nákladů na projektování a výstavbu se velké
elektrárny sdružují do skupin (obvykle 5 až 30 elektráren), tzv. větrných farem.
Potenciál větrné energie v České republice se odhaduje na 4 000 GWh ročně. To je asi 4 %
naší celkové spotřeby elektřiny. Podíl VTE na hrubé výrobě elektřiny v ČR v roce 2016
byl 1%. Je zřejmé, že větrné elektrárny v dohledné době nebudou v energetice ČR hrát
výraznou roli.
Možnosti využití
Velká zařízení v podobě větrných farem dodávají elektřinu do sítě. Drobná zařízení mohou
sloužit i pro zásobování odlehlých objektů nepřipojených k síti - horských chat, lodí apod.
Autonomní „domácí“ systémy
Systémy nezávislé na rozvodné síti (grid-off), tedy autonomní systémy, slouží objektům, které
nemají možnost se připojit k rozvodné síti. Zde se obvykle používají mikroelektrárny s
výkonem od 0,1 do 5 kW. Součástí autonomního systému jsou i akumulátory a řídící
elektronika. Autonomní systémy bývají často doplněny fotovoltaickými panely pro letní
období, kdy je méně větru, ale více sluníčka. Je koncepčně nutné tyto objekty vybavit
energeticky úspornými spotřebiči.
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Pro domácí použití VTE je problémem dostatečná rychlost větru. Malé stroje začínají
pracovat již při rychlostech okolo 4 m/s (14,4 km/h), ale jejich výkon je velmi malý. Energie
větru totiž roste se třetí mocninou rychlosti, takže např. vítr o rychlosti 5 m/s má dvakrát více
energie než při rychlosti 4 m/s. Problémem je ale i příliš vysoká rychlost větru - při rychlosti
kolem 20 m/s je obvykle nutno elektrárnu zastavit (zabrzdit vrtuli), aby nedošlo k havárii.
Plného (jmenovitého) výkonu dosahuje elektrárna při rychlostech větru kolem 10, někdy až
15 m/s - podle typu a výrobce. Takto silný vítr fouká jen zřídka, elektrárna tedy většinu
provozní doby poběží na nižší výkon.
Cena energie získané z autonomního systému je dost vysoká, obvykle vyšší než je cena
elektřiny ze sítě. Elektrárna, připojovací kabel a akumulátory pro teplo (event. elektřinu)
představují investici v řádu stovek tisíc Kč. Jistou překážkou je i malá nabídka elektráren s
výkonem od 5 do 50 kW.
5.3

Solární elektrárny - FVE

Využití energie slunečního záření patří k nejčistším a nejšetrnějším způsobům výroby
elektrické energie. Přímou přeměnu slunečního světla na elektrickou energii zajišťují
fotovoltaické elektrárny. Současné solární systémy umožňují získat z jednoho metru aktivní
plochy až 110 kWh elektrické energie za rok. V našich podmínkách, kdy slunce nesvítí po
celý rok, je výkon slunečních elektráren nižší, přesto jsou významným obnovitelným zdrojem
energie i pro Českou republiku. Mají mnoho možností instalace a využití ve velkém i malém
domácím měřítku. Podíl FVE na hrubé výrobě elektřiny v ČR v roce 2016 byl 3%.
Množství energie, které dnes získáváme z celkové energie slunečního záření, je zanedbatelné.
I když současný podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektrické energie ve světě
představuje pouze asi 0,01 %, technologie využívání slunečního záření mají velký růstový
potenciál a vyspělé státy s tímto obnovitelným zdrojem do budoucna počítají. Rozvoj v této
oblasti je přímo úměrný vývoji stále nových aplikací, jejichž přínosem je především výrazně
vyšší energetická účinnost.
Využívají nevyčerpatelný zdroj energie – sluneční záření a při výrobě neprodukují žádné
emise. Díky těmto vlastnostem se v současné době boje proti změně klimatu těší velké oblibě.
Jejich hlavní nevýhodou je, že vzhledem k cenám panelů a jejich životnosti nejsou i přes
neustálý vývoj a snahu o jejich zdokonalení rentabilní.
Na druhou stranu můžeme sledovat, že náklady na výrobu ve fotovoltaických elektrárnách
neustále klesají a možná již brzy nastane doba, kdy nebude potřeba žádné podpory.
Fotovoltaické elektrárny opodstatněně nachází své využití jak v malém měřítku – instalace na
střechách rodinných domů, obchodů nebo továren pro vlastní spotřebu, tak i v měřítku
energetických soustav.
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Výhody a nevýhody fotovoltaických elektráren
Výhody









nevyčerpatelný zdroj energie,
nízké provozní náklady,
nenáročná obsluha,
nízká poruchovost,
snadná a rychlá instalace,
bez emisí a dalších škodlivin,
energetická soběstačnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Nevýhody










instalace se nevyplatí všude, umístění a sklon střechy, orientace,
vysoká pořizovací cena akumulátorů, při nutnosti ostrovního provozu,
klimatické podmínky v české republice nejsou ideální,
životnost zatím nepřesahuje 30 let,
velmi proměnlivá výroba,
nutnost podpory dotačními programy,
budoucí nutná likvidace použitých panelů,
v některých případech instalace na orné půdě.

V České republice bylo podle Energetického regulačního úřadu k 30. září 2016 v provozu 28
341 solárních elektráren s celkovým instalovaným výkonem 2 127,1 MW. Téměř polovina
uvedeného instalovaného výkonu je tvořena zdroji s instalovaným výkonem od 1 do 5 MW.
České fotovoltaické elektrárny vyrobily v roce 2015 2,26 TWh elektřiny, což představovalo
zhruba 2,7 % celkové brutto výroby elektřiny v České republice. Největší fotovoltaickou
elektrárnou v České republice je FVE Ralsko s instalovaným výkonem 55,76 MW.
5.4

Bioplyn - BPS

Bioplyn vzniká během rozkladu organické hmoty bez přístupu kyslíku díky působení bakterií,
kvasinek nebo hub. Ve volné přírodě je tento proces běžný například v rašeliništích a na dně
jezer. Produkovaný bioplyn obsahuje až 70 % metanu, který je hlavní složkou zemního plynu.
S bioplynem tedy můžeme počítat jako s možnou alternativou tohoto neobnovitelného
fosilního zdroje.
Bioplyn a bioplynové systémy představují energetické zdroje s velmi positivními přínosy pro
ochranu životního prostředí a jsou relativně hojně rozšířené. Na území České republiky je v
provozu k 31. 12. 2016 576 bioplynových stanic o instalovaném výkonu 360 MW. Podíl
BPS na hrubé výrobě elektřiny v ČR v roce 2016 byl 3%. Jejich provozovatelem jsou
nejčastěji obce, zemědělské a průmyslové podniky, které tak ekologicky a výhodně
zpracovávají svůj biologický odpad v bioplynových stanicích.
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Typy bioplynových stanic:




5.5

zemědělské – zpracovávají pouze vstupy ze zemědělské prvovýroby (tento typ v ČR
převažuje),
kofermentační (průmyslové) – zpracovávají výhradně nebo v určitém podílu rizikové
vstupy (jateční odpady, kaly z ČOV, tuky apod.),
komunální – zaměřeny na zpracování komunálních bioodpadů (bioodpad z údržby
zeleně, domácností, jídelen apod.).
Biomasa - BMS

Biomasa je hmota organického původu a obvykle označuje substanci biologického původu,
jako je rostlinná biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě, živočišná biomasa, vedlejší
organické produkty nebo organické odpady. Nejčastěji se jedná o dřevo, dřevní odpad nebo
slámu
V porovnání se spalováním fosilních paliv je spalování biomasy v moderních kotlích
ekologickým způsobem výroby energie s velmi nízkou produkcí skleníkových plynů.
Biomasa je důležitým obnovitelným zdrojem energie pro budoucnost.
Energetické využití biomasy je považováno všeobecně za žádoucí a z hlediska minimalizace
ekologické zátěže za vhodné. V současné době se spaluje v těchto provozech převážně
biomasa ve formě dřevní štěpky a v menší míře pak ve formě pelet.
Nejvyšší účinnosti dosahuje biomasa při využití pro produkci tepla – více než 90 %. Velmi
často se biomasa využívá v kogenerační výrobě – kombinované výrobě elektřiny a tepla
(účinnost 50-90 %). Při čisté výrobě elektřiny se účinnost pohybuje pod 50 %. Biomasa je
velmi často využívána jako zdroj tepelné energie v domácnostech, ať již jako dřevo, nebo ve
formě pelet či briket ve speciálních kotlích a elektřiny.
Výroba elektřiny a tepla z biomasy v ČR má v posledních letech rostoucí trend. Růst
je pozorován u výroby elektřiny z biomasy, a to především díky provozní podpoře výroben
elektřiny z biomasy. V roce 2016 bylo vyrobeno z biomasy 2 067 GWh elektřiny, což je asi 2
% celkové hrubé výroby elektřiny v ČR.
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6

Akumulace vyrobené elektřiny

Akumulace elektřiny je proces, na jehož počátku je elektřina uložena do technického zařízení,
kde je po určitou dobu uchována, a poté je dodána zpět do elektrizační soustavy nebo přímo
koncovému spotřebiteli. Tento proces tak umožňuje překonat časové nebo geografické rozdíly
mezi výrobou a spotřebou, a to jak ve velkém, tak v malém měřítku.
Využití pokrývá širokou oblast energetických systémů od centralizovaných soustav
až po autonomní oblasti a objekty. V minulosti byly zdroje umožňující akumulaci energie
instalovány především za účelem využití kolísavé poptávky po energiích a pro podpoření
rozvoje elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie s kolísavou výrobou
fotovoltaických a větrných elektráren. Proto v době přebytku energie je třeba ji akumulovat
pro pozdější využití v době jejího nedostatku, a tak vyrovnávat rozdíly mezi špičkovým a
mimošpičkovým odběrem a vykrývat energetické špičky v distribuční síti.
Ještě potřebnější je akumulace energie v oblasti ostrovních systémů (systémů nepřipojených k
elektrorozvodné síti), neboť zde je rozhodujícím faktorem efektivita celého systému.
Využití akumulace v DS




akumulace jako podnikatelská činnost (licencovaná činnost),
akumulace jako součást výrobny elektřiny, odběrného místa, nejedná se o podnikání s
akumulací,
akumulace jako technické zařízení k vyrovnání napěťových poměrů v síti NN a VN
provozované distributorem.

Základní rozdělení akumulace

6.1

Z hlediska principu
Fyzikální princip - technologie, využívající k akumulaci změn potenciálové nebo kinetické
energie.
Chemický princip - technologie, u nichž při skladování energie dochází k vratným reakcím
elektrodového materiálu s ionty elektrolytu.
Z hlediska náběhu výkonu



na okamžitý vysoký výkon (např. baterie),
na velkou měrnou elektrickou kapacitu (přečerpávací vodní elektrárny, systém
stlačeného vzduchu (CAES).
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Formy ukládání
Technologie
akumulace elektrické
energie

Elektrochemick
á

Elektrická

Mechanická

Tepelná

Chemická

Klasické
akumulátory
s elektrolity

Super
kondenzátory

PVE
(přečerpávací
vodní
elektrárny)

Přírodní
materiály

Vodík

SMES supravodivé
technologie

CAES
(stlačený
vzduch)

Moderní
roztavené
soli

Biopaliva

Baterie

(Li -ion, Lipol, Li-Fe, Ni
- Mh apod.

REDOX
systém

Setrvačníky

Syntetický
metanol

Palivové
články

Z technického hlediska je optimální, pokud je akumulace umístěna co nejblíže k výrobně.
Úpravy distribuční soustavy o napětí NN, VN a VVN umožní s určitou rezervou vyvedení
požadovaného výkonu. Akumulace zajistí možnost vyvedení výkonu, ale použití akumulace
na elektrochemickém principu v současné době omezuje životnost akumulátorů, což následně
dále investičně a provozně výrazně znevýhodňuje tuto variantu pro použití v DS. Nicméně
vzhledem k vývoji v této oblasti lze do pár let očekávat masivnější využívání této technologie.
Rozvijí se i další technologie (např. super kondenzátory, palivové články, REDOX), které
mají nesporné výhody oproti klasickým akumulátorům, ale vysoká cena zatím brání většímu
využívání, ale s nástupem velkosériové výroby by tyto technologie mohly znamenat další
významný posun ve využívání akumulace v DS.
6.2

Možnosti akumulace elektřiny v ČR

Dodnes se v podstatě v ČR používal jediný způsob akumulace a to PVE. Změní se to koncem
roku 2017, kdy společnost E-ON dokončí instalaci bateriového akumulačního systému
SIESTORAGE o kapacitě 1 MWh v areálu rozvodny 110/22 kV Mydlovary. Je to první
instalace takového kapacitního rozsahu v ČR.
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Bateriový akumulační systém SIESTORAGE
Díky cenovému vývoji velkokapacitních baterií lze sledovat jejich častější používání pro
akumulaci elektřiny v elektrizační soustavě. Kontejnerové řešení SIESTORAGE (Siemens
Energy Storage) použité na rozvodně Mydlovary (E-ON) využívá nejnovější Siemens
technologie vyvíjené přímo pro tuto aplikaci. Dodávaný SIESTORAGE bude mít zatím
kapacitu 1 MWh a bude umístěn ve dvou kontejnerech. V prvním kontejneru se bude nacházet
VN rozvaděč 22 kV typu 8DJH a transformátor 1250 kVA, v druhém kontejneru budou
instalovány Li-ion baterie, které jsou nedílnou součástí dodávek, Battery Management
System, měniče, řídicí systém, Energy Management System, systémy pro napájení vlastní
spotřeby a další pomocné systémy zajišťující bezpečný provoz zařízení po celou dobu jeho
životnosti. Společnost E-ON zvažuje, že pilotní projekt akumulace energie v rozvodně
Mydlovary v budoucnosti rozšíří až na kapacitu 10 MWh.
Elektromobilita jako akumulace
Vzhledem k rozvoji elektromobility se dá očekávat postupné využívání konceptu „Vehicle to
home“, kdy zákazník bude využívat část kapacity baterií pro akumulaci přebytků vlastní
výroby. Alternativu může představovat stanice pro výměnu baterií v elektromobilech. Z
pohledu PDS by tato stanice představovala poměrně velký akumulační prvek (příkon stovky
kW až jednotky MW a kapacita jednotky MWh), který by mohl sloužit pro vyrovnávání
energetické bilance.
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7

Komunikační technika SG

Řízení přenosových a distribučních soustav je v současné době podporováno technickými
prostředky pro zpracování povelů, signalizace, analogových měření, chránění a automatizaci,
umístěnými na objektech sloužících pro výrobu a rozvod elektrické energie, a technickými
prostředky pro zajištění monitoringu, řízení výroby a provozu přenosové a distribuční sítě,
umístěných v centrech řízení (technických dispečincích). Přenos informací mezi těmito dvěma
základními úrovněmi řízení je zajištěn prostřednictvím telekomunikační sítě, která byla v
nedávné minulosti budována na základě možností daných energetickým zákonem
jednotlivými subjekty – výrobci, PPS a PDS.
Z konceptu SG vyplývá masivní nasazení řídicích a monitorovacích prvků do sítí VN a VN
(řádově desetitisíce až statisíce), včetně výroben OZE, tedy do bodů, které jsou rozptýleně
umístěny v rámci elektrické sítě a v rámci terénu.
Předpokladem úspěšného řízení SG, která je tvořena velkým počtem zdrojů
a několikanásobně větším počtem odběrných míst, je kriticky závislá na typu a množství
dodaných informací ze zdrojů a spotřebičů energie.
Koncept SG sítě pro energetiku počítá s komunikací na úroveň transformátorů a pomocí
inteligentního měření (Smart Metering) až na úroveň odběrných míst. Pro zajištění
komunikace až na tyto úrovně je nutné mít vysoký stupeň podpory informačními
a komunikačními technologiemi (ICT).
7.1

Komunikační technologie - rozdělení

V závislosti na poloze odběrných míst by měl být zvolen nejvýhodnější typ komunikace
s nadřazeným systémem. Různé přenosové technologie používají k přenosu informace různé
prostředky. Každá technologie má své přednosti i nedostatky a z těchto důvodu se pro SG
kombinují dostupné komunikační technologie ve snaze je zoptimalizovat podle místa a
možností odběru v síti.
Dosavadní zkušenosti z pilotních projektů v ČR i zahraničí jednoznačně ukazují, že v případě
realizace chytrých sítí bude stěžejním prvkem celého řešení spolehlivá, robustní, dostatečně
rychlá a energeticky nenáročná komunikační infrastruktura. Z tohoto důvodu se musí velice
pečlivě přistoupit k hledání nejvhodnějšího řešení.
Celkovou konfiguraci SG datové sítě lze rozdělit na část transportní (páteřní) sítě a část
přístupové sítě. Transportní sítě jsou postavené většinou na optickém spoji nebo
širokopásmových rádiových spojích. Tyto sítě tedy umožňují přenášet obrovské objemy dat
mezi různými geografickými body. Problémem je, jakým způsobem se po těchto transportních
sítích dostat až ke koncovým zařízením. Proto je nyní snahou vybudovat nové přístupové sítě
pro pokrytí všech koncových SG zařízení.
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Základní přehled možných komunikačních prostředků pro SG

Přenosy po
vedeních
Optická vedení
Metalická
vedení

I.

Účastnická

II.

Silnoproudá

III.

Slaboproudá










AON (Active Optical Network)
PON (Passive Optical Network)
HDSL, xDSL atd.
ISDN
Úzkopásmová PLC
Širokopásmová BPL
Kabelová TV
Modemy

Optická vedení se vyznačují potřebnou spolehlivostí přenosu dat. K přenosu dat se využívají
optická vlákna, která prostřednictvím světla přenáší signály ve směru své podélné osy.
Optická vlákna jsou široce využívána v komunikacích, kde umožňují přenos na delší
vzdálenosti (páteřní spoje rozvoden, spoje na velkou vzdálenost) a při vyšších přenosových
rychlostech dat než jiné formy komunikace. Vlákna se používají místo kovových vodičů,
protože signály jsou přenášeny s menší ztrátou a zároveň jsou vlákna imunní vůči
elektromagnetickému rušení. Proto mohou být optická vedení pokládána v blízkosti vedení
vysokého napětí, transformátorů apod. Největší nevýhodou optických vláken je jejich vysoká
pořizovací cena. Vybudování rozsáhlé infrastruktury SG s využitím optických spojů je
finančně velmi nákladné.
I přes zmíněné nevýhody má tato technologie pro budování SG velký význam. Uvažuje se o
zavěšování optických vedení na stávající podpěrné body venkovního vedení NN a VN.
Nadějně se jeví kombinace silových plastových kabelů NN nebo VN a vložené mikrotrubičky
pro optické vedení.
Použití technologií PLC je zřejmé vzhledem k faktu, že síťová infrastruktura je velmi
rozvinutá a je tedy logická snaha ji využít i k datovým přenosům. Technologie PLC využívá k
přenosu dat elektrické vedení, datový signál je namodulován na nosnou vlnu. PLC je pro
budování přístupové části komunikační sítě SG z hlediska technických a ekonomických
přínosů výhodné. Lze využít úzkopásmovou PLC nebo širokopásmou PLC (BPL)
komunikaci. Není tak nutné budovat nová spojení nebo tvořit paralelně s vedením
samostatnou komunikační síť. Z pohledu přístupových sítí představuje PLC ve světě jednu z
nejvíce používaných technologii pro Smart Metering.
Komunikace po metalickém či optickém vedení nemusí být vždy dostupná na všech místech,
z nichž je nezbytné získávat potřebné údaje. Proto je v těchto lokalitách vhodné použít
bezdrátové technologie.
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Bezdrátové
přenosy
Rádiové
I.

Pozemní sítě

II.

Směrové spoje

III.

Satelitní spoje

Optické
(laserové)

 2G, 3G, 4G
 WiMax
 Softwarově definované rádio
(SDR) v licenčním pásmu
 RF Mesh – nelicencované ISM
rádio
 IoT - LPWAN
 Bod-bod, PTR
 Bod-multibod, DECT
 LEO
 MEO
 GEO
 FSO

Jednou z vhodných technologií pro SG je rádiová síť, kterou je možné realizovat pomocí
rádiových modemů. Ty pracují v licencovaných či nelicencovaných pásmech a jejich hlavní
předností je velký komunikační dosah. Uzavřená rádiová síť je ale investičně a provozně
velmi nákladné řešení a navíc často náchylné na vliv počasí. Níže jsou uvedeny dnes
používané technologie našich mobilních operátorů i budoucí technologie se slibnými
parametry.
Sítě 2G

GSM (Global System for Mobile Communication) pokrývá dnes celoplošně značně
rozsáhlá území. Tuto síť u nás nabízí O2, T-Mobile a Vodafone. Můžeme konstatovat, že ve
vyspělých zemích jsou sítě GSM různých operátorů dostupné takřka všude. To je činí
ideálními pro použití v různých směrech, zejména tam, kde není pevné metalické nebo
optické spojení nebo v případech, že objem přenášených dat není příliš velký. Avšak stále zde
existují nepokrytá místa, není garantována odezva a přenos malého objemu dat je nestabilní.
Nevýhodou je také nespolehlivost této komunikace, jelikož hovorová data mají prioritu.
Energetika nemá také vliv na provozuschopnost a tento kanál je v neposlední řadě navíc spjat
i s nezanedbatelnými provozními náklady.
GPRS (General Packet Radio Service) je mobilní datová síť, která je doplněná k síti GSM.
S tou sdílí celou radiovou část sítě a i některé prvky páteřní sítě. Proto se často setkáte
s označením sítě GSM/GPRS. Pro technologii GPRS se občas používá také označení síť 2,5.
generace (2,5G). Pokrytí sítě GPRS v ČR najdete všude tam, kde je dostupné pokrytí
signálem sítě GSM. GPRS nabízejí v ČR O2, T-Mobile i Vodafone.
EDGE je v podstatě mírně upravenou verzí GPRS. Technologie EDGE bývá také někdy
označována jako technologie 2,75. generace, což má znázorňovat, že je rychlejší než GPRS.
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Sítě 3G

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) je nejznámější zástupcem 3G
systémů. Výhodou je, že umožňuje současný přenos hlasu i obrazu při komunikaci v síti.
Nevýhodou je, že nelze aplikovat na zázemí sítí GSM a je nutné nově vybudovat celý systém
včetně vysílačů.
Sítě 4G

Další vhodnou alternativou je technologie LTE (Long Term Evolution) určená pro
vysokorychlostní Internet v mobilních sítích (nástupce GSM). Jde o technologii spadající
do standardu 3G, ale z marketingových důvodů se označuje jako 4G. Výkonnější
následovník LTE Advanced již bude plnohodnotné 4G řešení. Nedostatky pro použití

v konceptu SG jsou v pokrytí a vysoké provozní náklady.
Moderní bezdrátová technologie WiMAX (Worldwide Inteoperability for Microwave
Access) je stále se vyvíjející bezdrátovou technologií, která má nahradit nyní všeobecně
rozšířenou technologii dle specifikace IEEE 802.11, známou jako Wi-Fi. WiMAX oproti
IEEE 802.11 umožňuje větší dosah, vyšší rychlosti a řízené sdílení přístupu. Většímu nasazení
WiMAX pro SG účely zatím brání vstupní nákladovost technologie.
Výhodou WiMAXU pro koncept SG je zejména dosah signálu, kterému nevadí ani mezilehlé
překážky. Vysílače radiokomunikací tak mohou pokrýt zhruba 15 km okolí bez větší
degradace stability. Na rozdíl od běžných WiFi sítí není nutná ani přímá viditelnost
na základnovou stanici.
Internet věcí (I O T) – využití pro SG
Internetem věcí (IoT - Internet of Things) rozumíme identifikaci věcí a sledování
jejich pohybu po internetu. Systém IoT spočívá ve využití speciálního datového protokolu
umožňujícího efektivní a bezpečnou obousměrnou komunikaci čidel a senzorů pro nejrůznější
použití.
O využití těchto technologií se hovoří také v souvislosti s energetikou a konceptem SG.
K typickému využití patří dálkové odečty elektroměrů a dalších měřidel, indikace
poruchových stavů, hlídání úniků kapalin či plynů, varování před kalamitním stavem nebo
monitoring počasí. Pomocí IoT v SG budou například energetické společnosti moci regulovat
výkyvy ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů způsobované změnami počasí.
Využití IoT však bude znamenat mnohem vyšší úroveň než současné komunikační
technologie. Bude se totiž týkat mnohem vyššího počtu připojených inteligentních zařízení,
která si budou vyměňovat data mezi sebou i s centrálním serverem.
Ekosystém IoT zahrnuje čtyři základní kategorie:




vlastní zařízení,
komunikační síť,
platformu pro uložení a zpracování získaných dat,
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software pro koncové uživatele (využití dat pro konkrétní účely).

Důležitou součástí konceptu Iot jsou speciální internetové sítě. Jako velmi progresivní
komunikační technologie se jeví platforma LPWAN (Low-Power Wide Area Network).
Jedná se o datové komunikační sítě využívající bezdrátové technologie pokrývající rozsáhlé
geografické území (města, kraje, státy) k připojení velkého počtu koncových zařízení.
Hlavními vlastnostmi těchto technologií by měla být nízká energetická náročnost a cenová
dostupnost koncových zařízení.
Poskytovatelů těchto sítí v ČR zatím není mnoho. Ve hře jsou hlavně velké společnosti jako
České Radiokomunikace, které využívají platformu LoRa, společnost SimpleCell, která ve
spolupráci s T-Mobile pracuje s technologií Sigfox. Další velké společnosti Vodafone a O2
chtějí poskytovat síť ve standardu NB-IoT. Kromě těch největších operátorů nabízí IoT
konektivitu i menší firmy, zatím třeba s regionální působností.
Komunikační infrastruktura

7.2

Komunikační infrastruktura je klíčovým prvkem celé sítě. Bez komplexu odpovídajících
komunikačních prostředků vytvářejících požadované vertikální i horizontální vazby není
možné koncept SG realizovat. Základním předpokladem je existence komunikační vazby na
páteřní komunikační systém distribučního systému.
S ohledem na dostatečnou flexibilitu a obvyklá řešení používaná v distribučním systému je
tímto místem distribuční transformovna 110kV. Tento bod je místem, které dokáže zajistit
vazby všech dílčích subsystémů jednotlivých vrstev dle jejich požadavků.
Páteřní síť zprostředkovává mimo jiné připojení k systému SCADA (Supervisory Control
And Data Acquisition). Systémy SCADA představují stávající model dohledových a řídících
systémů. V řídících centrech, elektrárnách se může nacházet i několik samostatných SCADA
systémů. Model SCADA se obvykle skládá z následujících komponent:







rozhraní HMI (Human Machine Interface) – rozhraní pro obsluhu systémy lidmi,
server – uchovává data a řídí ostatní činnosti,
jednotky RTU (Remote Terminal Unit) – vzdálené terminály, předávají data od
lokálních senzorů a přeposílají je do SCADA serveru,
jednotky PLC,
IED (Intelligent Electronic Device) – senzorické a akční prvky,
komunikační infrastruktura – slouží k propojení jednotlivých částí.

SCADA slouží především pro informaci o stavu systému. Při haváriích na elektrické síti
z velké části ponechávají rozhodovací proces na lidech a nevykonávají rozhodovací proces
samostatně. Propojování SCADA systémů s počítačovými sítěmi vede také k možnostem
útoku na tyto systémy a způsobení rozsáhlých škod.
Komunikační infrastruktura je rozdělena do síťových segmentů WAN, MAN a LAN.
Těmto segmentům následně odpovídají i použité technologie pro komunikaci a přenos dat.
28

Komunikační sítě WAN (Wide Area Network) slouží jako páteřní infrastruktura mezi
jednotlivými úrovněmi řízení na bázi metalických a hlavně optických sítí, včetně bezdrátové
komunikace nebo komunikace po silových vedeních. Tyto sítě jsou využívány i pro
komunikaci mezi ochranami na vedeních nebo pro komunikaci distribuovaných
automatizačních prostředků.
K této páteřní síti je připojena MAN SG (Metropolitan Area Network Smart Grid) síť, která
zajišťuje propojení jednotlivým LAN SG (Local Area Network Smart Grid), jež reprezentují
jednotlivé lokální sítě SG architektury. MAN SG se typicky rozkládá na úrovni jednoho
Smart regionu, ke kterému jsou připojeny jednotlivé lokální sítě LAN SG rozkládající se na
úrovni Smart oblastí. Smart oblastí může být v rámci Smart Regionu několik. Takto navržená
hierarchická struktura datové sítě je velmi flexibilní a umožní snadné začlenění nových
technologií a služeb.

Uvažované komunikační technologie pro přístupovou a transportní část SG
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Kybernetická bezpečnost SG

7.3

Bezpečnostní ICT odborníci často varují před nástupem SG technologií. Důvodem
je náchylnost moderních technologií na „prolomení“ ochran kriminálními skupinami
a následné zneužití získaných dat či vydírání. To by v extrémním případě mohlo vést
k destabilizaci sítě. Řešení SG zasahuje do kritických infrastruktur jednotlivých zemí, proto
otázka bezpečnosti musí být vyřešena dříve, než dojde k plošnému nasazování SG.
Zabezpečení a ochrana komunikace od jednotlivých měřících bodů (elektroměrů, vodoměrů,
plynoměrů) u koncových zákazníků až po centrální systém je nezbytnou nutností pro toto
plošné nasazování.
Slabým místem bezpečnosti v SG a SM jsou bezesporu elektroměry a komunikace mezi nimi
a centrálou. Pouhé šifrování této komunikace je nedostatečné, velmi důležité je vybudování
celého bezpečného systému s kompletním klíčovým hospodářstvím. Nedílnou součástí
dálkových odečtů v SM je implementace digitálního podpisu.
Pro řešení SG sítí je tedy nutné navrhnout komplexní systém pro zajištění bezpečnosti
přenášených dat, jenž vyřeší zabezpečení komunikace mezi koncovými prvky, např. mezi
elektroměry či dalšími koncovými zařízeními pro odečet energií a datovým centrem.
Typy narušení útoků
Společnosti Cisco klasifikovala útoky v datové síti do tří typů skupin. Těmito třemi skupinami
jsou:




průzkum sítě (útočník použije nástroje pro analýzu síťového provozu, tento typ útoku
často předchází útoku pro získání přístupu nebo DoS útoku),
neautorizovaný přístup do sítě (důvodem je odcizení citlivých dat),
DoS útok (zahlcení datové sítě nebo přerušení komunikace).

Typy útoků můžou prozradit záměry útočníků a jsou zde shody s typy a důvody útoků v SG
sítích. Velkým problémem je, že útoky na SG sítě mohou napáchat obrovské škody oproti
útokům v prostředí datových sítí a internetu.
Opatření
Ochrana proti samotnému útoku na SG je už kvůli své podstatě velmi náročná
a komplikovaná. Můžeme však vycházet ze zkušeností z ochran běžných datových sítí.
Jelikož se koncept SG neustále vyvíjí a po nějaký čas ještě bude, nelze žádným jednoduchým
způsobem popsat veškerá opatření proti napadení a zneužití komunikační sítě SG.
Již teď víme, že jako základní opatření v rámci ochrany sítě SG je potřeba zamezit úniku
konkrétních informací z řad zaměstnanců a externích dodavatelů zpravujících komunikační
síť SG, minimalizovat množství informací o datové síti, používaných technologiích a
infrastruktuře SG. Základem také bude zajistit navenek neexistující propojení mezi SG sítí a
internetem a pokud se využívá internetové spojení například pro přenos dat do řídícího centra,
je nezbytné, aby se data přenášela šifrovanou cestou.
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8

Systém HDO

HDO - neboli hromadné dálkové ovládání je systém umožňující řízení dodávek elektrické
energie na straně spotřeby. HDO je u nás i ve světě provozován už více než 50 let a tento
systém můžeme považovat za jistý druh inteligentní sítě nebo považovat za předchůdce Smart
Grids, protože je schopen svou činností zrealizovat vyrovnanější diagram zatížení. Systémy
HDO z hlediska klasifikace patří do souboru systémů využívajících k přenosu signálu
energetická vedení i sítě a označovaná mezinárodní zkratkou PLC (Power Line
Communication).
Svým rozsahem a využitím v ČR je HDO v Evropě unikátní. Jedná se o spolehlivý
(spolehlivost vyšší než 99 %) a silný nástroj využívaný k:





optimálnímu využití sítí,
přímé regulaci spotřeby,
přímé regulaci výroby,
realizaci tarifní politiky.

Situace v ČR je v tomto smyslu mezi evropskými zeměmi výjimečná. Je nutno konstatovat, že
převážná část potenciálu řízení spotřeby je již tímto nástrojem realizována. Systém HDO je
plně schopen operativního řízení zatížení elektrizační soustavy.
Moderní systémy HDO jsou koncipovány jako automatizované mnohoúčelové plošné síťové
systémy, používající v páteřní části běžné telekomunikační prostředky (po vedeních i rádiové)
a v přístupové části pak distribuční energetickou síť, která má dostupnost do každého
odběrného místa elektřiny.
Základ systému tvoří generátory signálu HDO, které jsou zapojeny v distribučních sítích,
obvykle v rozvodnách 110/22 kV na straně nižšího napětí a přijímače signálu, jež se nachází u
odběratelů. Ovládací signál se z distribučních rozvoden šíří dál skrz celou síť a je úkolem
přijímačů ho správně identifikovat a vyhodnotit. Pro správnou funkci systému je nutné
vhodně volit kmitočty signálu tak, aby co nejméně podléhal rušení.

Obr.Struktura přístupové části
moderního systému HDO (zdroj:
Jaroslav Svoboda - Systémy hromadného
dálkového ovládání)
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8.1

Princip HDO

Pomocí HDO dochází k regulaci dodávky elektrické energie zapínáním a vypínáním
elektrických spotřebičů. Právě pro účely regulace na straně odběratelů se HDO osvědčilo jako
vhodný a spolehlivý nástroj. HDO může být užíváno i při stavech nouze a pro dispečerské
řízení výroby, obnovitelných zdrojů energie (OZE), tj. vyráběného činného a jalového
výkonu. Většina zařízení řízená dálkovým signálem jsou tepelné spotřebiče – elektrické
bojlery, akumulační kamna i elektrické přímotopy.
Systém HDO využívá ke komunikaci a pro přenos informací silové vedení. Principem
je umístění vysílače signálu do každé fáze v rozvodnách distribuční sítě (110/22 kV) do sítě
22 kV. Vysílač signálu vysílá impulsní tvar kódu na základní frekvenci 50 Hz. Signál je v ČR
nejčastěji modulován na frekvencích 183,33; 216,66; 283,33; 760 a 1060 Hz. Takovýto signál
prochází přes transformátory až k zákazníkovi, který má vedle elektroměru umístěn přijímač
HDO. Zpočátku sloužil signál k přepínání mezi denním a nočním režimem. Kromě spínání
elektrických spotřebičů slouží HDO také k přepínání měření spotřeby elektroměrem. Za
zavedením dvousazebních tarifů stála snaha motivovat zákazníky ke snížení zátěže sítě v
průběhu dne a k využívání tzv. nočního proudu, který byl levnější z důvodu přebytku
elektrické energie v nočních hodinách.
Označení „noční proud“, které je do dnešní doby mnohými stále používáno, je však chybné.
Ovládací signál HDO bývá totiž vysílán během dne mnohokrát, správné je tedy používat
názvy nízký tarif (NT) a vysoký tarif (VT). Spínání spotřebičů v průběhu dne umožňuje lepší
regulaci zatížení sítě. Za normálních podmínek provozu sítě bývá signál vysílán v předem
určených momentech, pokud ale dojde k nutnosti provozních změn vyvolaných náhlými
okolnostmi, může být za dodržení daných pravidel HDO použito i pro řešení takovýchto
situací.
Provozovatel distribuční soustavy přiděluje jednotlivým odběrným místům povely HDO
s dobou spínání tak, aby zajistil plošně i časově vhodné rozložení spotřeby v distribuční síti. V
případě potřeby zachování plynulosti zatížení distribuční sítě je provozovatel distribuční
soustavy oprávněn přidělený povel HDO změnit.
Provoz HDO v budoucnu
V současnosti provozují systémy hromadného dálkového ovládání na území ČR tři distribuční
společnosti – PRE, ČEZ a E-ON. S technologií HDO se navíc počítá do budoucna jako s
paralelním systémem pro nové SG technologie, a to pro rychlé provozní zásahy při
předcházení a řešení mimořádných stavů ES ČR.
V blízkém období plánují distributoři nasadit “vícetarifový” systém HDO – tím se myslí
systém, který bude mít několik pásem podle aktuálního zatížení energetické soustavy.
Zákazník si bude moci navolit jednotlivé spotřebiče do daných pásem. Lze to ukázat
na příkladu myčky nádobí. Zákazník si tento spotřebič umístí do pásma s nejlevnější
elektřinou (tedy tam, kdy je síť nejméně zatížena). Poté, co zákazník spotřebič zapne, čeká na
pokyn distributora, že je cena elektrické energie nejnižší. Zákazník bude mít samozřejmě
možnost spustit spotřebič i v době, kdy on to potřebuje (znevýhodněn bude vyšší cenou za
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elektrickou energii). Tento stav by měl ještě více motivovat zákazníky přesouvat energeticky
náročnější spotřebu do oblastí s převisem nabídky elektrické energie (ještě se více přenese
zodpovědnost za odchylku na zákazníka).
Nevýhody HDO oproti SG
Pro skutečně efektivní řízení zatížení distribuční sítě potřebujeme mít poměrně přesný přehled
o předpokládaném harmonogramu spotřeby na nejbližší dobu a možnost dálkově spínat
jednotlivé spotřebiče v různých regionech. Zjednodušeně řečeno tedy potřebujeme vědět,
kolik megawatthodin můžeme dálkovým pokynem spotřebovat či jaká bude spotřeba a v jaké
oblasti distribuční sítě. Žádnou takovou informaci nám HDO nedá, tam pouze velmi hrubě
tušíme, kolik spotřebičů je na něj připojeno.
Neexistuje tu zpětná vazba, která by nám řekla, kolik tepelných čerpadel se skutečně bude
spínat (to můžeme jen odhadnout podle teploty venku) nebo kolik bojlerů bude nahřívat vodu
(tam už se pohybujeme opravdu jen na bázi odhadu). Stejně tak HDO neumožňuje jemnější
spínání zátěže, vždy umí regulovat jen všechna zařízení na jednom kódu a kódů je nedostatek.
Smart grid by oproti tomu mohl jít až na úroveň odběrného místa a v případě nákupu
zvláštních přijímačů v tisícikorunové ceně až na úroveň jednotlivých spotřebičů.
SG komponenty umí určit očekávanou spotřebu pro příštích 24 hodin (na bázi odhadů
ze skutečných spotřebních diagramů odběrného místa) nároky na spotřebu a možnosti jejího
časového posunu u akumulačních spotřebičů a náběhu spotřeby.
SG nabídne možnost nabídnout zákazníkům lepší cenu za energii spotřebovanou
v konkrétním čase. Zvýšit bezpečí a komfort odběrného místa například varováním při
nestandardních stavech.
Architektura SG zaručuje vyšší bezpečnosti, která je u energetických systémů prvořadá.
Budoucí SG využije AMM/AMI a další technologie, aby komunikace mezi distributorem
energie a koncovými spotřebiteli probíhala ještě snadněji. Majitel střešních solárních panelů
například ze svého mobilního telefonu vyčte, jestli je právě výhodnější prodej, nebo koupě
elektřiny.

Přijímač HDO
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9

Inteligentní měření spotřeby (Smart Metering)

Další motivací k zavádění SG je návaznost nové koncepce chytrých sítí na legislativu
a opatření EU. Systémy pro dálkový odečet energií, tzv. chytré měření (Smart Metering) se
mají v Evropě komplexně zavést nejpozději do roku 2020 na 80 % odběrných míst.
Běžný elektroměr průběžně měří spotřebu elektřiny na odběrném místě a data ukládá do tzv.
registru. Registr je jednou ročně odečten pracovníkem distributora, data jsou předána do
zákaznického systému a podle nich je zpracována faktura. Žádná data o průběhu spotřeby
elektřiny během dne nebo týdne nelze získat a pro potřeby plánování a řízení sítě se u
zákazníků kategorie maloodběr využívají statistické metody, tzv. typové diagramy dodávky.
Ovšem tento „hloupý“ typ zařízení nemůžeme považovat za dostatečný pro efektivní zavádění
konceptu SG.
Základním systémem, který lze reálně považovat za komponentu SG je systém AMR Automated Meter Reading. Tato technologie odesílá data od zákazníka do datové centrály,
kde se dále zpracovávají. Jedná se tedy jen o dálkové odečty v reálném čase, tedy
jednosměrnou komunikaci a efektivní zajištění odečtů
AMM – Automated Meter Managment je považován za modernějšího nástupce systému
AMR s obousměrnou komunikací. AMM již umí informace nejen vysílat ale i přijímat. Tento
měřící systém přináší nové možnosti v rozsahu měřených dat i ve správě odběrného místa.
Spotřebu měří také průběžně, avšak data každých 15 minut ukládá do své paměti. Kromě toho
umí vyhodnotit a zaznamenat i „kvalitu dodávky“, tedy přepětí, podpětí, odchylky od
požadované frekvence a další hodnoty. Zkratka AMM je v ČR synonymem pro inteligentní
měření spotřeby.
Nejnovější generací inteligentní měření spotřeby je systém AMI - automated metering
infrastructure. Změna oproti systému AMM je v řízení některých spotřebičů na základě
vyhodnocení přijatých a odeslaných dat. Současně přichází lepší podpora provozu a tento
systém klade větší důraz na zabezpečení celé infrastruktury proti napadení.
Výhody inteligentního měření spotřeby oproti běžným elektroměrům









možnost dálkového vypnutí odběrného místa,
řízení cenových tarifů,
nastavení maximálního vstupního příkonu,
omezit rezervovaný příkon na minimum (u problematických odběrných míst),
změna rezervované kapacity,
můžeme dálkově omezit kapacitu sítě a tím zabránit hrozícímu rozpadu elektrické
soustavy,
na externím zobrazovači lze zasílat provozní a obchodní informace (vypínání, změna
sazeb, atd.),
zaznamenává napadení, například mechanický zásah do elektroměru nebo napadení
magnetickým polem.
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9.1

Základní prvky systému AMM

Základním stavebním prvkem technologie AMM jsou inteligentní měřicí zařízení, které
v sobě sdružují mimo měření i funkce regulační a funkcionality systému pro přenos dat.
Je třeba počítat s tím, že systém AMM je technicky složitější a vnáší do sítě a jejích
komponent nová technická zařízení, která budou vyžadovat péči, údržbu a řešení poruch nebo
případné problémy s přenosem dat. Popis nejvýznamnějších prvků systému integrovaných
v AMM je uveden níže:
Data centrum
Centrálním místem systému inteligentního měření je jedna nebo více datových centrál.
Datová centrála je vysokovýkonné shromaždiště velkého objemu dat odečtených v reálném
čase. Slouží pro ukládání naměřených hodnot a jako datový zdroj pro ostatní připojené
moduly. Uchovává kompletní historické záznamy měření obsluhované sítě. Prostřednictvím
datové centrály se řídí a zpracovávají odečty OM a provádí se validace a agregace dat.
Centrála dále monitoruje, udržuje a řídí síť inteligentních měřicích zařízení a koncentrátorů a
předává data dalším IT systémům dotčených subjektů.
Koncentrátor
Prvek, který je zpravidla umístěn v distribuční transformační stanici. Koncentrátor sbírá
průběžně data z inteligentních měřicích zařízení, zaznamenává jejich časy a periodicky
je předává do datové centrály. Podle typu a možností koncového prvku je koncentrátor
schopen předávat příkazy k vypnutí, zobrazení zprávy na displeji a k zapnutí silových obvodů
u zakázníka.

Koncentrátor dat SIEMENS pro automatizovaný měřicí a informační systém AMIS
(Zdroj: SIEMENS)

AMIS koncentrátor je součástí kompletního řešení Siemens AMIS (Automated Metering
and Information System) pro získávání spotřebních dat a správu distribučních sítí.
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Koncentrátor komunikuje s připojenými koncovými zařízeními AMIS prostřednictvím
distribuční sítě NN a vytváří komunikaci s centrální stanicí. Koncové zařízení AMIS jsou
automaticky detekovány a směrovány mezi datovými koncentrátory. Vedle své funkce jako
datového uzlu může AMIS DC také převzít funkce automatizace a dálkového ovládání.
Inteligentní měřící zařízení
Inteligentní měřící zařízení (elektroměr) je významným prvkem, který zajišťuje přímou
komunikaci mezi dodavatelem energie a spotřebitelem. Pro názornost si zde uvedeme některé
typy pro domácí a průmyslové použití od známého výrobce Landis+Gyr:
Inteligentní elektroměr Landis+Gyr E450 ZCX100 je systémovým komponentem pro řešení
Landis+Gyr AMM zahrnujícím čtyři funkce v jediném zařízení:





inteligentní elektroměr,
zařízení pro sběr multiutilitních dat (data s ostatních měřičů energií, například plynu,
vody nebo tepla),
uzel obousměrné dálkové komunikace,
rozhraní pro účely interakce s koncovým uživatelem.

Dalším typem je inteligentní elektroměr pro průmysl a energetiku Landis+Gyr E650. Přímo i
nepřímo (dle typu) připojované elektroměry E650 zaznamenávají činnou a jalovou energii ve
třífázových čtyřvodičových a třívodičových sítích (dle typu a provedení). Elektroměry E650
pokrývají široký rozsah konkrétních potřeb od komerčního elektroměru po všestranné měřicí
zařízení s komplexní doplňkovou funkcionalitou pro pořizování dat a flexibilní řízení tarifů
velkých průmyslových odběratelů.

Inteligentní elektroměr pro domácnosti
Inteligentní elektroměr pro průmysl a energetiku
s integrovaným PLC modemem Landis+Gyr E450
Landis+Gyr E650
ZCX100
(Zdroj: Landys+Gyr)
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Odpojovač
Inteligentní měřicí zařízení je vybaveno spínacím prvkem, kterým lze zajistit úplné odpojení
odběrného místa zákazníka od napětí 230/400V.
Limitér
Softwarová funkce AMM, která slouží k monitoringu úrovně vybraných veličin, např. napětí,
proudu, odebrané energie, účiníku apod.
Přenos dat při použití koncentrátorů
Z inteligentních měřicích zařízení je přenos dat předpokládán prostřednictvím PLC/BPL nebo
GPRS a v budoucnu i jiné technologie.
Využití PLC/BLP je omezeno určitými limity. Z hlediska aplikace je možno rozlišit vnitřní
systémy (In-Door) zajištující konektivitu uvnitř bytů a domů a venkovní (Out-Door) systémy
řešící připojení lokalit (např. připojení chytrých elektroměrů k transformovně).
V případě velkého počtu elektroměrů v dané oblasti je vhodné řešit sběr dat hierarchicky
nejprve přenosem dat do koncentrátorů a teprve pak do centrály. Pro sběr dat z elektroměrů
do centrály se často využívá komunikace po silnoproudém vedení. Pokud se použije ve vyšší
úrovni mobilní síť, značně se omezí počet terminálů i objem dat.
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Schéma současného způsobu přenosu dat AMM v ČR

9.2

Počty instalací AMM v české republice

Distribuční společnost
ČEZ
E-ON
PRE

Počet instalací AMM u odběrných míst
38000
15000
3000

Při těchto instalacích převažuje komunikační infrastruktura (99%) GPRS, PLC a BPL
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10 Měření v DTS a DS (on-line parametry, kvalita, bilance)
Vzhledem k postupnému zavádění SG a nárůstu počtu připojovaných decentrálních zdrojů
elektrické energie do distribuční soustavy a spolu s rostoucím trendem zvyšování
spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie je požadavek na znalost chování distribuční
soustavy na napěťové hladině NN. Je potřeba znát zejména velikost a směr toků elektrické
energie, skutečnou velikost technických i netechnických ztrát a kvalitu dodávané elektrické
energie.
10.1 Měření v DTS
Distribuční transformační stanice (DTS) jsou místem transformace elektrické energie
z hladiny VN na hladinu NN a základním výchozím bodem uspořádání sítě NN. Součástí DTS
je rozvodná skříň vybavená jistícími prvky, jejichž úkolem je rozvod elektrické energie do
jednotlivých vývodů NN. Na NN vedení jsou připojeni zákazníci, kteří v současnosti a hlavně
v budoucnosti nemusí být jen spotřebitelé, ale i výrobci. V takovýchto případech jsou na
rozhraní sítě a zákazníka instalovány čtyřkvadrantové elektroměry perspektivně doplněné o
dálkovou komunikaci (PLC, GSM), jež vytváří předpoklad pro regulaci spotřeby a
distribuované výroby.
Instalace měřících zařízení do DTS pomůžou provozovateli DS v oblasti rozvoje sítí,
připojování decentrálních zdrojů, operativního řízení nebo hodnocení provozu.
Prvky měření v DTS
Základním měřeným prvkem v DTS je transformátor. Ideální by bylo měření jak na jeho NN,
tak i na VN straně. K realizaci měření na hladině VN se obecně používají přístrojové
transformátory, jejichž instalace je ve většině DTS nerentabilní. Proto se používá měření
hlavně ne straně NN.
Na NN výstupech transformátoru se měří fázová napětí a fázové proudy:



Měření napětí včetně parametrů kvality napětí vyjadřuje především stav napětí na
hladině VN v místě instalace transformátoru.
Měření fázových proudů vyjadřuje především spotřebu a výrobu elektrické energie v
připojené NN síti.

Měření elektrických parametrů NN má v souhrnu srovnatelný význam jako měření na vyšších
napěťových hladinách. Výhodou je vysoký počet měřicích míst a celkově nižší náklady na
pořízení a provoz.
Měřicí přístroje MEGA
Brněnská společnost MEgA a.s. je významným dodavatelem měřicích přístrojů
pro energetiku. Vyrábí a dodává měřicí přístroje vlastní konstrukce používané pro měření
zejména na distribučních sítích a lokálních distribučních soustavách.
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Současný rozvoj mikroelektroniky a komunikační techniky umožnil vznik monitorů, které
sdružují všechny potřebné měřicí funkce na hladině NN do jedné jednotky (univerzálního
monitoru) a naměřená data dálkově přenáší do datového uložiště. Nejpoužívanější monitory a
jejich funkce si v této kapitole popíšeme.
Univerzální monitor MEg40+

Trojfázový měřicí přístroj a záznamník napětí, proudů a výkonů. Použití především
v transformačních stanicích na sekundární straně transformátoru. Přes komunikační jednotku
je možné dálkově přenášet měřená data na dispečink a do databáze. Dlouhodobá data jsou
využívána například pro plánování rozvoje sítě, monitorování zatížení transformátoru, pro
schvalování nových přípojek odběrů, příp. zdrojů. V České republice bylo instalováno přes
20000 těchto přístrojů a je tak nejrozšířenějším měřicím přístrojem pro DTS.

Instalace univerzálního monitoru MEg40+ v rozvaděči DTS

Schéma zapojení univerzálního monitoru
MEg40+
(zdroj: MEgA - Měřící Energetické
Aparáty, a.s.)
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Kompaktní monitor MEg70

Jednofázový záznamník napětí, proudu a výkonu. Použití pro dodatečné doplnění měření ve
stávajících transformačních stanicích a v rozvodných skříních malých rozměrů. Konstruováno
pro možnost instalace pod napětím přímo na silový kabel.

Jednofázový kompaktní monitor
MEg70

Instalace kompaktního monitoru MEg70 do stávajícího rozvaděče

Instalace kompaktního monitoru MEg70 do stávajícího rozvaděče v mřížové síti
(zdroj: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.)
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Souprava monitoru vývodu MEg71

Trojfázový měřicí přístroj a záznamník napětí, proudů a výkonů. Instalace pod pojistkové
odpojovače a odpínače v transformačních stanicích, nebo rozvodných skříních. Použití
především pro nově vyráběné rozvaděče, pro monitoring vývodů k zákazníkům, včetně
signalizace stavu pojistek.

Způsob napájení

Instalace měřících lišt MEg71 na přípojnice rozvaděče
DTS

Zapojení souprav monitoru vývodu MEg71 včetně komunikační a napájecí jednotky
(zdroj: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.)
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11 Automatizované prvky v rozvodné soustavě
Cílem automatizace sítě je dosáhnout samočinné nebo řízené lokalizace vymezeného úseku
zasaženého poruchou tak, že se v případě poruchy zajistí dodávka elektrické energie co
nejvyššímu možnému počtu zákazníků. Zvládnutá automatizace přinese zvýšení spolehlivosti
dodávek v případě poruchových stavů sítě.
11.1 Zjednodušená typologie sítí NN
Neméně důležité je zvolení správného typu distribuční sítě při výstavbě, rekonstrukci nebo
úpravě. Při návrhu sítě je potřeba mít na mysli přínos a ekonomičnost budované sítě vzhledem
k hustotě osídlení a počtu odběrných míst.
Paprsková síť
Jedná se o nejjednodušší rozvod. Vedení vycházející z jednoho napájecího místa. Každý
vývod (paprsek) je samostatný a nelze je vzájemně spojovat. Jedná se o nejlevnější způsob
rozvodu, zároveň je však spolehlivost dodávky při poruchových stavech nejmenší, protože
dochází k výpadku celého paprsku. Přerušení dodávky zde může být i několik hodin. Využití
této sítě má v rámci postupného zavádění SG smysl pouze v řídce osídlených oblastech.
Okružní síť
Jednotlivé vývody sítě (paprsky) jsou vždy vedeny tak, aby se daly spolu sepnout. V běžném
provozu se používají rozepnuté, tedy jako síť paprsková. V případě poruchy je však možno
paprsky sepnout a tím je dodávka elektrické energie zajištěna z druhé strany napájení. Díky
tomu je možno v případě přetížení jednoho vývodu přepnout část odběru na vývod málo
zatížený a tímto způsobem zajistit rovnoměrnější zatížení sítě. Využití této sítě je v rámci
postupného zavádění SG výhodnější než paprsková síť. Využití této sítě je výhodné pro obce
a malé města nebo případně výrobní podniky. Provoz takovýchto sítí je přehledný a
nenáročný, ale zároveň dražší než sítě paprskové z důvodu potřeby vzájemného spojení.
Alternativou je hřebenová síť, která je podobná síti okružní, jednotlivé smyčky jsou však
navzájem propojeny. Zvyšuje se tím spolehlivost dodávky a zkracuje doba poruchy za cenu
trochu větších nákladů.
Klasická mřížová síť
Jedná se o kabelovou síť, která je napájena z několika transformoven. Kabelové vedení
stejného průřezu se v místech křižování (rozvodné skříně) spojuje do uzlů (rozpadových míst)
s pojistkami s pomalou charakteristikou, které jsou ve všech skříních stejné. Pokud dojde k
poruše mezi dvěma uzly, dochází k rozdělení proudů a pojistka na kabelu s poruchou
zareaguje za nejkratší čas. Tím dojde k vyřazení pouze porušené části vedení. Nastane-li
porucha na straně napájení VN, jde zkratový proud do místa zkratu nejen ze strany VN, ale i
ze strany NN, což je nepřípustné. Proto jsou na každé straně NN transformátorového spínače
směrová relé, která dají popud k vypnutí vadného napáječe v případě toku výkonu z NN do
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VN. Ten je také zároveň vypnut ze strany VN, ale síť zůstává stále napájena. Kvůli vysokým
nákladům má tato síť využití hlavně ve větších městech a hustě osídlených územích.
Zjednodušená mřížová síť
Pro lokality s vyšší hustotou osídlení je z hlediska spolehlivosti, ale při nižší investiční
náročnosti (oproti klasické mřížové síti) výhodná kabelová síť zjednodušeného mřížového
uspořádání s místy „slabé vazby“. Tvoří zauzlenou síť, v níž je zajištěn paralelní provoz
distribučních DTS VN/NN. Mezi sekundárními rozváděči DTS jsou tzv. magistrální vedení
vyšších průřezů, ze kterých vedou odbočky. Jednotlivá magistrální vedení tvoří samostatné
elektrické okruhy a jsou jištěna výkonovými pojistkami v DTS. Místa slabé vazby jsou
jištěna pojistkami slabé vazby (slabá vazba = místo na vedení, které je napájené z obou stran a
teoreticky zde neprotéká proud). Pojistky slabé vazby by měly být o 2 až 3 řády nižší než
pojistky v DTS. Na magistrálním vedení by se neměly vyskytovat žádné další pojistky. Při
poruše tedy selektivně reagují pojistky slabé vazby a příslušná pojistka v DTS a dojde k
odpojení pouze části vadné sítě. Výhodou je tedy částečná možnost záložního napájení a
snadnější lokalizace poruchy. Pokud takovou síť budeme chtít zautomatizovat tak ve
zjednodušené mřížové síti použijeme místo standardních pojistek dálkově ovládané spínací a
jistící prvky.
11.2 Automatizace sítí NN
Automatizace v síti NN samozřejmě vyžaduje oproti běžně provozovaným zásadní změny.
Důležitý je zejména typ sítě, návrh na rozšíření stávající sítě, úpravy zapojení sítě a vybavení
automatizačními komponenty, které jsou ve většině případů umístěny v kabelových skříních.
Jedná se hlavně tyto úpravy a komponenty:







zařazením sítě do řídicího systému a vytvoření vhodné komunikační infrastruktury,
dálkově ovládané jistící prvky,
komunikační moduly a zdroje,
indikátory poruchových stavů,
regulovatelné transformátory pod zatížením (řeší problémy s kvalitou napětí),
snímače napětí a proudu.

Dálkově ovládané jistící prvky
V současné době se počítá s dálkově ovládanými jističi NN v některých specifických
lokalitách. Jedná se o hlavní jističe, které jsou osazovány motorickými pohony. Příklad
využití motorického pohonu je v mřížových sítích. Společnost E-ON takto provozuje
mřížovou síť v lokalitě Brno – střed, kde je také nainstalována přetoková ochrana, která slouží
k odpojení hladiny NN od hladiny VN v případě vzniku poruchy na hladině VN. Jednoduše
řečeno, přetoková ochrana vypne jistič v případě překročení nastavené hranice přetoku
(opačného toku energie, tedy z NN do VN). Pro opětovné zapnutí slouží zařízení LOGO,
které po splnění nastavených parametrů opět zapne jistič.
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V rámci pilotních testů bude obnovena část mřížové sítě v lokalitě Brno – Bohunice, kde
dojde nejen k instalaci přetokové ochrany, ale v distribučních trafostanicích bude také
signalizován stav pojistek na vývodech NN a vývody NN budou měřeny. Zároveň budou
veškerá data přenášena vzdáleně na server pro vizualizaci.

Jistič OEZ BH630 s nadproudovou spouští,
motorovým pohonem, pomocnými spínači a
připojovacími sadami.
(Zdroj: OEZ)

Motorový pohon ABB pro jističe řady T6
(Zdroj: ABB)
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Moderní dálkově ovládaná kabelová skříň pro SG vybavená motoricky ovládanými jističi ABB a komunikační
jednotkou a dalším příslušenstvím

Regulovatelný transformátor pod zatížením
Měnící se směry toku energie stejně jako kolísání zátěže a napětí v síti představují velký
nápor na technologii trafostanic. Nejvíce náchylná na vznik nežádoucích provozních stavů je
síť NN. Především rozprostřené výrobny ve větších počtech (např. FVE, VTE), můžou díky
své nestabilitě způsobovat kolísání parametrů sítě. Jedná především o flicker (kolísání napětí),
přepětí, poklesy napětí a harmonická napětí. To lze řešit regulačním zásahem na
transformátorech pomocí přenastavení odboček, ale u běžných zařízení je nutné tyto úkony
provádět v beznapěťovém stavu fyzickým přepnutím na místě, což je časově i finančně velmi
nákladné. Jedním z řešení je instalace regulovatelného transformátoru pod zatížením.
Příkladem je nedávno představený transformátor SIEMENS řady FITformer® REG.
Regulační distribuční transformátor FITformer REG umožňuje řízení odboček
na sekundárním vinutí v zatíženém stavu a nabízí několik způsobů regulace: manuální
ovládání na základě hodnot naměřených přímo na transformátoru a vzdálené řízení, které
využívá náš řídicí algoritmus nebo přímo vzdálený řídicí SCADA systém.
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Transformátor SIEMENS řady FITformer® REG
(zdroj: http://www.siemens.cz/energo/)

Indikátory poruchových stavů
Měřící přístroje určené pro detekci poruchových stavů. Je možné detekovat poruchové stavy
jak na venkovním, tak na kabelovém vedení. Indikátory zaznamenají konkrétní poruchový
stav, směr, případně oblast jeho vzniku. Identifikací pomáhají urychlit odstranění problémů.
Indikátor stavu pojistky MEg72

Signalizuje stav nožové pojistky, na které je nasazen. Použití v distribučních stanicích
i rozvodných skříních. Pomocí komunikační jednotky se přepálení pojistky signalizuje
na dispečink. Umožňuje rychlou informovanost dispečinku o poruše a tedy rychlou opravu a
obnovení dodávky elektrické energie. Použití i v mřížových sítích, kde usnadňuje pravidelnou
kontrolu pojistek.
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Indikátor stavu pojistky
MEg72

Schéma zapojení indikátoru stavu pojistky MEg72 spolu s napájecí a komunikační
jednotkou

Instalace indikátoru stavu pojistky MEg72 do stávajícího rozvaděče
(zdroj: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.)

11.3 Automatizace sítí VN
Při budování SG hrají významnou roli sítě VN (v ČR 10, 22 a 35 kV). Dnes už víme,
že pouhá obnova či úprava stávajících zařízení za nové „inteligentnější“ nebude dostačovat.
Bude třeba zvažovat další možnosti jako je zhušťování vývodů, zkruhování dlouhých větví
vedení, kabelizace a další různá opatření. Zapotřebí bude zejména větší automatizace na
hladině VN. To znamená do vybraných úseků vedení instalaci indikátorů poruch, dálkově
ovládaných úsekových odpojovačů a recloserů. Tato zařízení dokáží efektivně pomoci při
regulaci toků elektřiny nebo při poruše selektivně odpojovat pouze vadné úseky sítě a tím
významně omezit počet postižených zákazníků nedodávkou elektřiny.
Vzhledem k tomu, že na hladině VN v ČR absolutně převažuje venkovní vedení, se budeme
v této kapitole věnovat hlavně problematice automatizace těchto distribučních systémů.
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DOU - Dálkově ovládané úsečníky
DOU jsou prvky v distribuční síti, kterými se dálkově ovládá její provozní stav, především lze
tímto zařízením vymezit příslušný úsek vedení vysokého napětí. V rámci příprav na SG se
přistupuje k modernizaci distribuční sítě VN a DOU postupně nahrazují klasické ruční
ovládání. Postupné zavádění DOU má tedy velký význam z hlediska zlepšení manipulační
rychlosti, pružnosti a přizpůsobivosti sítí při řešení náhle vzniklých provozních
a poruchových situacím. Díky tomu dochází také ke zkrácení doby omezení odběratelů
elektřiny při případné poruše. DOU musí umožňovat spínání z místa a ruční nouzové
ovládání.
Komponenty DOU
Ovládací skříň

Mozkem celého systému DOU umístěného na podpěrném bodě je ovládací skříň
s elektromechanickým pohonem a řídící elektroniku, která přijímá pokyny z řídícího centra
(dispečinku). Ovládací skříň je dále vybavena akumulátorem pro možnost ovládání při
výpadku napájení. Pro případ poklesu teploty (cca 2-3 C°) je ve skříni řídící jednotka, která
automaticky zapíná vyhřívání skříně.
Snímač polohy

Odpínače určené pro dálkové ovládání jsou vybaveny snímačem polohy pro signalizaci stavu
přístroje VYP/ZAP, která je nezávislá na stavu pohonu což je důležité pro bezpečnost a
spolehlivost provozu.
Venkovní odpínač VN - úsečník

Venkovní odpínače jsou umístěny na podpěrném bodě v různých polohách a uspořádání.
Odpínače lze ovládat ručními nebo motorovými pohony v případě DOU. Ruční pohon
stávajících odpínačů lze kdykoliv nahradit motorovým pohonem bez radikálních zásahů do
vedení což je z pohledu zavádění SG velmi výhodné a efektivní.
Komunikace

DOU je možno ovládat několika typy komunikace:




radiová síť – pro přenos se využívá především kmitočtů v datových pásmech 80MHz a
450MHz,
síť GSM–GPRS,
optickými nebo sdělovacími kabely – využití především u trafostanic, kde je přiveden
patřičný komunikační kabel. Výhodou je naprostá spolehlivost.
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Napájecí transformátor

Napájecí transformátory slouží pro napájení ovládací skříně DOU a k měření napětí. Používají
se přístrojové jednofázové dvoupólově izolované transformátory pro VN. Jsou umístěny na
ocelové konzole pod vedením a tvoří sestavu společně s omezovači přepětí VN pro zvýšenou
spolehlivost.

Proudové svorky PPN
Venkovní odpínač DRIBO Fla 1597

Napájecí transformátor

Ovládací skříň

Dálkově ovládaný úsečník DRIBO na vedení 22 kV
(zdroj: DRIBO, spol. s r.o.)

IU - inteligentní úsečník
IU pracuje na stejném principu jako DOU. Hlavní rozdíl je v možnostech těchto zařízení. IU
může také sloužit k rozdělování sítí dálkovými manipulacemi dispečera. Navíc má,
ale schopnost zaznamenat průchod poruchového proudu a následně počítat probíhající cykly
OZ.
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Známým zástupcem IU v ČR je Fla 15/6400 AE od firmy DRIBO. Ten je vybaven
mechanizmem s nastřádanou energií a elektronickým systémem, který zajistí vypnutí
odpínače v beznapěťové pauze následující po neúspěšném OZ. Tím se odpojí vadná část
vedení a následující OZ již zapíná pouze tu část, která není v poruše. Podstatně se tak omezí
trvání poruchy na zdravých částech vedení. O zapůsobení elektronického systému a
automatickém vypnutí je odpínač schopen podat hlášení prostřednictvím GSM sítě, a to buď
SMS zprávou nebo přímým voláním zadaných telefonních čísel.

Inteligentní úsečník Fla 15/6400 AE
(zdroj: DRIBO, spol. s r.o.)

Recloser
Recloser je zařízení umisťované na podpěrné body venkovního vedení VN. Jedná
se o autonomní vypínač vybavený měřicími prvky, řídící jednotkou a systémem pro přenos
informací. Funkce recloseru spočívá v ochraně úseku za místem jeho instalace. Protože
disponuje funkcí vypínače a také ochrany, odpojení poruchového úseku probíhá z pohledu
nepřetržitosti dodávky prakticky okamžitě. To je velmi výhodné pro odběratele v úseku před
recloserem, protože dodávka energie se zde nepřeruší. Recloser tak zajišťuje selektivitu,
kterou by bylo těžké dosáhnout pouze s použitím ochran na vývodech rozvodny například v
případě dlouhého vývodu. Řídicí systém recloseru také umožňuje koordinaci činnosti více
dálkově ovládaných prvků, jako je například DOU.
V ČR se v praxi velmi osvědčil plynem plněný vypínač GVR Recloser Hawker Siddeley
Switchgear s vakuovými komorami od firmy DRIBO. Tento typ představuje kombinaci
vysoce spolehlivého vypínání elektrického oblouku ve vakuu a řízeného prostředí s vysokou
dielektrickou pevností plynu SF6, napuštěného v kompaktní jedno
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tce. Vypínač GVR musí mít přídavný napájecí zdroj. Velkou provozní výhodou je, že vypínač
GVR je bezúdržbový po dobu 10-ti let, nebo do 10 000 spínacích operací.

GVR recloser na podpěrných bodech VN
(zdroj: DRIBO, spol. s r.o.)

Indikátory poruch
Indikátor poruch je prvek, který má schopnost rozpoznat průchod poruchového proudu
vedením. Tuto informaci může jednak signalizovat dálkově na dispečink, ale často se také
využívá vizuální signalizace světelnými majáky nebo barevnými terčíky, které signalizují
poruchový úsek a usnadňují tak lokalizaci poruchy.
Indikátor průchodu zkratových proudů pro venkovní vedení VN

Přístroj Navigátor – LM od německé firmy HORSTMANN je elektronický indikátor
průchodu zkratového proudu a je vybaven proudově závislým samo nastavením. Na základě
intenzity zatížení vrchního vedení přiřazuje vybavovací hodnotu pro indikaci průchodu
zkratového proudu. Maximální proud protékající vedením je v paměti uchováván nejméně 72
hodin. Proto je indikátor i při momentální minimální zátěži, optimálně přizpůsoben hlídané
síti. V přístroji je vestavěná kontrola stavu baterie. Pokud se sníží kapacita baterie z
původních 400 na 50 hodin blikání, začne blikat žlutá LED dioda, která pak bliká po dobu 6
měsíců.
Verze přístroje Navigátor-LM Radio pracuje vždy ve spojení s přijímačem, resp.
s přístrojem Radio Reporter 2.0, který se montuje na stožár vedení. Pokud Navigátor indikuje
průchod zkratového proudu, vyšle signál přijímači a současně začne Navigátor blikat.
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Radiový přijímač umožňuje zpracování informací z několika Navigátorů. Vyhodnocuje
speciální radiové signály jako např. popudy, impuls k vynulování i stav baterie.
Přístroj Radio Reporter 2.0 slouží ke sběru a další přenos signálů z indikátorů průchodu
zkratových proudů Navigátor-LM Radio přes vysílač na krátkou vzdálenost. V zabudovaném
přijímači přístroje Radio Reporter 2.0 jsou hlášení Navigátoru LM Radio zpracovány. Přijatá
hlášení jsou přenášena pomocí oboustranného datového přenosu na dispečink.
Indikátor zemních spojení a zkratů

Indikátor zemních spojení a zkratových proudů v provedení MEg61 je navržen pro indikaci
úseku vzdušného vedení VN sítě se zemním spojením nebo zkratem. Indikátor MEg61 se
instaluje přednostně v bodě VN vedení s DOU, z něhož je napájen, a zároveň jsou využity
prostředky dálkové komunikace pro přenos stavu vedení.
Přístroj MEg61 je rovněž dodáván v samostatné plastové skříni vybavené zdrojem
s akumulátorem, napájeným ze sekundárních napětí měřicích transformátorů napětí, případně
ze sítě nebo ze solárních panelů. K obousměrnému dálkovému přenosu dat je možné použít
buď prostředky GPRS sítě GSM nebo prostředky radiové komunikace.

Indikátor průchodu zkratových proudů
NAVIGÁTOR - LM

Snímač elektromagnetického pole pro přístroj MEg61
(zdroj: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.)
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Snímač elektromagnetického pole

Fotovoltaický panel pro záložní
napájení

Skříň indikátoru MEg61 vybavená
komunikační jednotkou
a akumulátorem

Indikátor zemních spojení a zkratových proudů MEg61 na vedení 22 kV
(zdroj: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.)
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