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1. ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA 

Elektrizačná sústava (ES) je vzájomne prepojený súbor zariadení zahŕňajúci [1]: 

 výrobu – elektrárne jadrové, tepelné, vodné, teplárne a pod., 

 prenos, transformáciu a distribúciu elektrickej energie vrátene elektrických 

prípojok, 

 systémy meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné 

a telekomunikačné, 

 spotrebiče – zariadenia na premenu elektrickej energie na teplo, svetlo, 

mechanickú prácu a pod. 

 

 

Obr. 1.1. Usporiadanie elektrizačnej sústavy [2] 

 

Štruktúra elektrizačnej sústavy sa postupom času ustálila na podobe, ktorá je 

schematicky znázornená na obr. 1.1. Elektrárne dodávajú cez svoje blokové 

transformátory energiu do prenosovej sústavy. Z prenosovej sústavy sú napájané 

distribučné sústavy. Prenosové a distribučné sústavy sa nelíšia len svojimi napäťovými 
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úrovňami, ale aj spôsobom, akým je elektrický stred (uzol) týchto sústav spojený 

so zemou. Prenosová sústava 400 kV a 220 kV je prevádzkovaná s uzemneným uzlom, 

rovnako ako distribučná sústava 110 kV. Distribučné sústavy 22 kV (pre ČR aj 35 kV) majú 

uzol od zeme buď izo lovaný, alebo pripojený cez zhášaciu tlmivku alebo 

odporník. V sústavách  230/400 V prevažujú siete, v ktorých sú uzly vinutí 

transformátorov pripojené na potenciál zeme [1]. 

1.1. Elektrická sieť 

Elektrická sieť je súbor jednotlivých, vzájomne prepojených elektrických staníc 

a elektrických vedení na prenos a rozvod elektrickej energie. Slúži ako spojovací článok 

medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie [1]. 

Podľa druhu elektrické zdroja siete rozoznávame [1]: 

 jednosmerné elektrické siete, 

 striedavé elektrické siete. 

Podľa účelu sa elektrické siete delia na [1]: 

 prenosové siete na prenos veľkých výkonov na veľké vzdialenosti. Prenosové siete 

majú napätia 400 kV a 220 kV. 

 distribučné siete, ktoré sú tvorené súborom zariadení na rozvod elektrickej energie 

z prenosovej sústavy alebo zo zdrojov zapojených do nich ku koncovým užívateľom. 

V podmienkach elektrizačnej sústavy sa jedná o zariadenia s napätím 110 kV a nižším. 

 priemyselné siete, ktoré slúžia k rozvodu elektrickej energie v priemyselnom objekte 

od hlavnej stanice objektu k jednotlivých spotrebičom. Napätie obvykle zodpovedá 

napätiu spotrebičov (napr. 6 kV, 10 kV). 

1.2. Návrh a prevádzka ES 

Základné otázky, ktoré treba riešiť pri návrhu a prevádzke elektrizačnej sústavy súvisí 

s hospodárnosťou, spoľahlivosťou a kvalitou dodávanej elektrickej energie [1]. 

Hospodárnosťou rozumieme minimalizáciu obstarávacích a prevádzkových nákladov 

elektrizačnej sústavy pre dané plošné rozloženie požiadaviek na elektrickú energiu 

pri dodržaní zmluvných ukazovateľov kvality a spoľahlivosti. 

Kvalita dodávanej elektrickej energie je splnená, ak sú splnené jej dohodnuté 

kritériá: 

 napätie v povolenej tolerancii, 

 skreslenie krivky napätia u striedavého prúdu oproti harmonickému priebehu, 

 symetria napätí v trojfázových striedavých sústavách, 
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 kolísanie frekvencie. 

Spoľahlivosťou sa rozumie splnenie požiadaviek na odoberaný výkon v priebehu 

doby prevádzky jednotlivých spotrebičov. 

Hospodárny chod elektrizačnej sústavy je ovplyvňovaný na strane elektrární  

zabezpečením primárnej energie (dopravou paliva, predzásobením, vodným stavom 

a režimom tokov u vodných elektrární a pod.) a zabezpečením pohotového výkonu zdrojov 

(organizácia prevádzky a opráv elektrárenských zariadení). Na strane odberateľov je chod 

elektrizačnej sústavy pod vplyvom skladby spotrebičov a časového rozloženia ich 

požiadaviek na výkon, spoľahlivosť a kvalitu dodávanej elektrickej energie. Obe 

ovplyvňovania sú zásadného charakteru a môžu hospodárny chod znemožniť, alebo 

v kritických prípadoch viesť až k rozpadu chodu elektrizačnej sústavy [1]. 

Prispôsobenie chodu elektrizačnej sústavy vonkajším vplyvom má za úlohu riadenie 

sústavy. Nároky na riadenie sú značné, pretože niektoré podmienky chodu sa menia veľmi 

rýchlo (poruchové stavy), viac či menej náhodne (poruchy zariadení, výkon spotrebiteľov) 

a je potrebné v každom časovom okamžiku udržať rovnováhu medzi spotrebou, stratami 

a dodávkou elektrickej energie v sústave pri splnené požiadaviek na kvalitu, spoľahlivosť 

a hospodárny chod [1]. 

Dispečerské riadenie sa uskutočňuje na niekoľkých hierarchických úrovniach, 

od úrovne celoštátnej až po dispečerské riadenie jednotlivých distribučných sústav [1]. 
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2. DISTRIBUČNÁ SÚSTAVA 

Distribučná sústava (DS) (obr. 1.1) je súbor vzájomne prepojených elektrických 

vedení a elektroenergetických zariadení potrebných na distribúciu elektrickej energie na 

časti vymedzeného územia. Súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, 

riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné na 

prevádzkovanie distribučnej sústavy. Je systémom, ktorý prepojuje prenosovú sústavu, 

niektorých výrobcov, dodávateľov a odberateľov a súčasne môže zabezpečiť 

medzinárodnú spoluprácu vo výmene elektrickej energie. Tieto skutočnosti kladú zvýšené 

nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky DS ako celku, bez ohľadu na jej 

organizačnú štruktúru a vlastníctvo [3]. 

Základnou úlohou DS je dodávať elektrickú energiu a poskytovať podporné služby 

prevádzkovateľovi prenosovej sústavy pri zabezpečovaní systémových služieb uvedených 

v Kódexe prenosovej sústavy [4]. Distribučná sústava je časť elektrizačnej sústavy, z ktorej 

sú priamo napájaní veľkí odberatelia elektrickej energie a slúži tiež na distribúciu 

elektrickej energie k ostatným odberateľom [3].  

 

 

Obr. 2.1. Topológia tradičnej distribučnej siete [5] 
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Pre distribúciu elektrickej energie na Slovensku a v Čechách sa využívajú elektrické 

siete s napätím 110 a 22 kV (35 kV) a už dosluhujúcim napätím 6 kV. Zo sieti 110 kV sú 

napájané cez transformátory (väčšinou jednostranne – obr. 2.1) elektrické siete 22 kV. Ak 

sa v sieti 22 kV nachádzajú zdroje, ktorých výkon nie je vyvedený priamo na prípojnicu 

elektrickej stanice s transformátorom 110/22 kV, ale sú pripojené na kmeňové vedenie 

alebo jeho odbočku, zmení sa napájanie príslušnej časti siete na dvojstranné alebo 

viacstranné. Striedavá trojfázová sieť 22 kV je realizovaná ako sústava IT trojvodičovými 

vzdušnými a káblovými vedeniami. Zo siete 22 kV sa spotrebiče elektrickej energie 

nenapájajú priamo, ale cez transformátory vn/vn a vn/nn. Základnými prvkami sietí 22 kV 

sú vzdušné a káblové elektrické vedenia a elektrické stanice (rozvodne a transformačné 

stanice) [3]. 

2.1. Prvky distribučných sústav 

2.1.1. Elektrické vedenia 

Elektrické vedenie je vodivé spojenie dvoch prevádzkových miest. Vedenia 22 kV sú 

realizované buď ako vzdušné (vonkajšie) alebo káblové [3]. 

Vzdušné vedenia sú postavené nad zemou mimo budov a bez ochranného obloženia. 

Pozostávajú zo stožiarov, ku ktorým sú pomocou armatúr a izolátorov pripevnené vodiče 

vedenia. Stožiare vzdušných vedení sú v teréne upevnené pomocou základov a môžu byť 

uzemnené. 

Káblové vedenia majú úplne izolované vodiče, ktoré sú obvykle uložené v zemi 

v káblových kanáloch alebo na káblových lávkach, kde sú príslušne chránené. Zvláštnym 

typom káblového vedenia je závesný kábel, ktorý je umiestnený na podperných bodoch. 

Môže byť realizovaný ako kábel zavesený na nosné lano pomocou páskových príchytiek 

alebo ako samostatný kábel, kedy nosné lano tvorí s káblom jeden konštrukčný celok. 

Vedenia 22 kV, označované aj ako vedenia vn, sú súčasťou distribučnej sústavy. Podľa 

významu je možné vedenia vn rozdeliť na vedenia: 

 distribučné – slúžia pre distribúciu elektrickej energie odberateľom. Tieto vedenia 

spájajú elektrické stanice 110/22 kV s distribučnými transformačnými stanicami 

22/0,4 kV, z ktorých sú napájaní odberatelia, 

 miestne – zabezpečujú rozvod elektrickej energie na území mesta alebo obce. 

Elektrické parametre vedení 

Základné elektrické parametre používané pri výpočtoch prevádzkových stavov, 

poruchových stavoch a pri návrhu vedení sú [3]: 



 

- 10 - 

 Rk – činný odpor – rezistancia (Ω∙km
-1

), 

 Lk – indukčnosť (mH∙km
-1

), 

 Ck – kapacita (µF∙km
-1

), 

 Gk – zvod – konduktancia (S∙km
-1

). 

Tieto parametre sa vo väčšine prípadov udávajú v merných hodnotách, t. j. 

vztiahnuté na jednotku dĺžky vedenia. Ich veľkosť závisí predovšetkým od použitého 

materiálu, technickej realizácie a geometrického usporiadania vodičov. 

Vodiče vedení 22 kV 

Vodiče sú funkčne najdôležitejšou časťou vedenia a aj z ekonomického hľadiska 

predstavujú rozhodujúcu zložku celého vedenia. Voľba vodičov taktiež ovplyvňuje 

konštrukciu stožiarov a prevádzkovú bezpečnosť, pretože pretrhnutie vodiča spôsobuje 

prerušenie dodávky elektrickej energie so všetkými dôsledkami [3]. 

Vzdušné vedenia 

Ako vodiče vzdušných vedení sa zvyčajne používajú laná, pretože sú ohybnejšie, 

pevnejšie a z hľadiska prevádzky bezpečnejšie než drôty. Majú rovnomernejšiu 

konštrukciu, ktorá pozostáva z jednotlivých tenších drôtov. 

 

 

Obr. 2.2. AlFe lano [6] 

 

Najlacnejším, najdostupnejším, a preto najviac používaným materiálom pre vodiče vn 

vedení je hliník. Okrem lán z jedného kovu sa vyrábajú laná z drôtov rôznych materiálov 

tak, aby sa využili ich charakteristické vlastnosti. V súčasnej dobe je hliník najviac 
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používaný v kombinácii s oceľovou dušou, čím lano okrem vodivosti získa aj požadovanú 

mechanickú pevnosť (obr. 2.2). Vedenia 22 kV sú väčšinou realizované kombinovanými 

AlFe lanami [3]. 

Káblové vedenia 

Na prenos elektrickej energie sa používajú okrem vzdušných (vonkajších) vedení aj 

káblové vedenia. Používajú sa všade tam, kde výstavba vonkajšieho vedenia je obtiažna, 

napr. v husto obývaných oblastiach, v mestách s vysokou zástavbou, priemyselných 

podnikoch, závodoch, baniach a všade tam, kde vonkajšie vedenie by prekážalo iným 

prevádzkam, napr. v blízkosti letísk, telefónnych trás a pod. Okrem toho sa používajú 

v elektrárňach a elektrických staniciach pri vyvedení výkonu z generátorov do rozvodne, 

na prepojenie transformátorov s prípojnicami, na zaústenie vonkajších vedení do rozvodní 

a pod [3]. 

Káblové vedenia sú uložené v zemi alebo realizované ako izolované vzdušné vedenie 

na podperných bodoch. Do súboru káblových vedení patria káble, káblové žľaby a rúry, 

káblové koncovky a spojky, podperné body a armatúry. 

Káble do 35 kV pozostávajú z troch základných častí: jadra, izolácie a plášťa (obr. 2.3). 

Jadrá silových káblov sú z medi alebo hliníka. Jadrá môžu byť jednodrôtové (do 16 mm
2
) 

alebo viacdrôtové. Čím ohybnejší má byť kábel, tým viac a tenších prameňov má mať. 

Prierez jadier môže byť kruhový alebo sektorový. 

Hlavným znakom pre určenie typu kábla je izolácia. Rozlišujeme papierovú izoláciu, 

izoláciu z plastických materiálov a izoláciu z gumy [3]. 

 

 

Obr. 2.3. Káblový vodič [7] 
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Závesné káble 

Závesné káble sa môžu používať v sieťach s účinne uzemneným uzlom sústavy. 

V sieťach s neúčinne uzemneným uzlom sústavy sa tieto káble môžu použiť vtedy, keď 

spojenie so zemou sa do 8 hodín odpojí a tieto spojenia netrvajú v súčte za jeden rok viac 

ako 125 hodín. Súvisí to so znížením životnosti káblu, spôsobeným vyšším elektrickým 

namáhaním izolácie [3]. 

Podperné body pre vzdušné vedenia 

Na mechanické upevnenie vodičov vonkajších silových vedení sa používajú podperné 

body, stožiare (obr. 2.4), ako konštrukčné časti na „nesenie“ vodičov pomocou izolátorov, 

ktoré slúžia aj na oddelenie častí s rôznym potenciálom. Stožiare musia zabezpečovať 

prevádzkovú spoľahlivosť vedenia a zároveň znášať klimatické podmienky oblasti, v ktorej 

sa nachádzajú, najmä účinky nárazov vetra a extrémnej námrazy [3].  

Časti stožiara sú základ, driek, hlava, most (portál), priečky, konzoly, vzpery 

a zakotvenia. Rozoznávame stožiare jednoduché (valec, hranol) a zložené konštrukcie 

najrôznejších tvarov (kozlík, portál a pod.) [3]. 

 

 

Obr. 2.4. Usporiadanie vodičov vn vedení a) klasické, b) súčasný trend 

 

Izolátory 

Súčasťou podperného bodu vonkajších elektrických vedení sú izolátory. Izolátor slúži 

na elektrické oddelenie a mechanické spojenie častí vedenia s rozdielnym potenciálom. 

Má rozhodujúci vplyv na spoľahlivosť vedenia a bezpečný chod siete, ako aj na osobnú 

bezpečnosť. Normy vyžadujú dokonalú kontrolu výrobných procesov izolátorov [3].  

Vyrábajú sa z keramiky (porcelánu), z ušľachtilého skla a z plastov ako epoxid, silikón, 

EVA materiál, tzv. kompozitné izolátory. 

Izolátory z hľadiska použitia delíme na [3] (obr. 2.5): 
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 podperné (nosné) – nesú vodiče vedenia a sú vystavené namáhaniu v ťahu, tlaku 

a v ohybe, výhodou je že zvyšujú stavebnú výšku, 

 závesné (nosné, kotevné, ťahové) – inštalujú sa na konzoly a sú namáhané hlavne 

na ťah od susedných polí (vn, vvn, zvn). 

 

Obr. 2.5.  Podperné izolátory a), b) a závesné izolátory c) 

Armatúry vonkajších elektrických vedení vn 

Armatúry sú dôležitou súčasťou podperných bodov vonkajších elektrických  vedení. 

Zahŕňajú širokú škálu rôznych druhov výrobkov potrebných na stavbu vedení vn. Armatúry 

musia spĺňať požiadavky na odolnosť proti korózii, dlhú životnosť, montážnu 

rozobrateľnosť pri rekonštrukcii a haváriách. Musia vydržať predpísané elektrické, 

mechanické a tepelné zaťaženie [3]. 

2.1.2. Transformátory 

Transformátory zohrávajú dôležitú úlohu pri prenose, rozvode a distribúcii elektrickej 

energie. Každá elektrizačná sústava prevádzkuje transformátory rôznych napäťových 

hladín a výkonov. Pri diaľkovom prenose elektrickej energie sa blokovými transformátormi 

(transformátory v elektrárňach) zvyšuje napätie, tzv. zvyšovacie transformátory, aby sa 

minimalizovali straty a zvýšil prenášaný výkon. Elektrická energia je vysokonapäťovými 

vedeniami distribuovaná do miesta spotreby, kde sa znižovacími transformátormi 

transformuje napätie z vyššieho na nižšie [3]. 

Z technického hľadiska môžeme transformátory definovať ako netočivé elektrické 

stroje, ktoré pracujú na princípe elektromagnetickej indukcie, kedy sa časovou zmenou 

magnetického toku indukuje napätie vo vodičoch pri konštantnej frekvencii. 

               a)     b)               c) 



 

- 14 - 

Z distribučnej sústavy 110 kV je cez transformátory 110/22 kV napájaná distribučná 

sústava 22 kV (obr. 1.1). Transformátory 110/22 kV sú riaditeľné a môžu pri zaťažení 

(t. j. pod napätím a s prúdom) meniť po malých stupňoch odbočky vinutia. Uzol 22 kV 

strany transformátora 110/22 kV sa v súčasnosti prevádzkuje ako nepriamo uzemnený 

cez zhášaciu tlmivku alebo cez odporník [3].  

Transformátory 110/22 kV sa umiestňujú vo vnútorných alebo vonkajších 

transformátorových stanovištiach. Distribučné transformačné stanice sú vystavané ako 

stožiarové, murované, kioskové, kompaktné a už dosluhujúce vežové [3]. 

Na transformáciu z úrovne vvn/vn sa používajú olejové transformátory 

vo výkonových radách od 2,5 do 16 MV∙A. Tieto transformátory sa vyrábajú hermeticky 

uzavreté – distribučné transformátory vo vlnových nádobách a výkonové transformátory 

v radiátorových nádobách. Vinutie a magnetický obvod sú teda ponorené v chladiacom 

médiu, ktorým je buď minerálny alebo silikónový olej, resp. ekologické dielektrikum 

na báze esterov [3]. 

 

 

Obr. 2.6. Trojfázový olejový transformátor 22/0,4 kV 

 

Transformátory 22/0,4 kV (obr. 2.6) sa používajú pre napájanie rozvodnej sústavy 

0,4 kV, ktorá je väčšinou sústredená na menšie ohraničené územie Transformátory 

22/0,4 kV majú možnosť ovládania odbočkového prepínača len vo vypnutom stave t. j. 

bez prúdu a napätia. Transformátory 22/0,4 kV sa umiestňujú vo vnútorných alebo 

vonkajších transformátorových stanovištiach [3]. 

Na transformáciu napätia z úrovne vn na nn sa používajú suché transformátory 

vo výkonových radách od 100 do 4000 kV∙A s krytím IP 23 (obr. 2.7). Tieto transformátory 

majú väčšinou vinutia zaliate epoxidovou živicou. Tieto transformátory nevyžadujú 
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ochranné opatrenia proti roztekaniu oleja alebo inej chladiacej kvapaliny. Vyžadujú len 

minimálnu pozornosť pri prevádzke a údržbe [3]. 

 

 

Obr. 2.7. Trojfázový suchý transformátor 22/0,4 kV s liatou izoláciou  

 

2.1.3. Spínacie prístroje 

Spínacie prístroje sú určené na vypínanie a zapínanie silnoprúdového obvodu. 

Prostredníctvom nich je možné meniť konfiguráciu prenosových a distribučných sústav 

a spínať napájané elektrické spotrebiče a elektrické zariadenia [3]. 

Medzi spínacie prístroje patria: 

 vypínač, 

 odpájač, 

 odpínač, 

 poistka, 

 uzemňovač, 

 skratovač. 

Vypínače 

Vypínače slúžia na zapínanie a vypínanie prúdových obvodov v zaťaženom stave. 

V prípade poruchy vypínajú aj preťaženia a skraty. Vypínač musí byť schopný (pokiaľ sú 

dodržané podmienky stanovené výrobcom) vypnúť až do svojho menovitého vypínacieho 

prúdu všetky skratové prúdy [3]. 
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Obr. 2.8. Vákuový vypínač typu VD4 od firmy ABB  

 

Typy vypínačov 

Vypínače môžeme rozdeliť podľa spôsobu vytvárania dielektrickej pevnosti medzi 

kontaktmi na novšie technológie a staršie, ktoré sa v súčasnej dobe takmer nepoužívajú, 

ale z historického hľadiska je užitočné ich pripomenúť. Sú to najmä vypínače [3]: 

 Plynotvorné s tuhým hasivom, ktoré vplyvom elektrického oblúka vytvára plyn 

pôsobiaci ako zhášacie médium (plyn vytesňuje vzduch potrebný pre horenie 

oblúka).  

 Olejové, kde systém kontaktov je ponorený v oleji, ktorý zháša elektrický oblúk. 

Nevýhoda je veľké množstvo oleja a jeho horľavosť.  

 Expanzné, kde zhášacie médium je voda s prímesou proti zamrznutiu. Elektrický 

oblúk vytvorí vodnú paru, ktorá  expanduje. Svojím prúdením a prítomnosťou 

v zhášacom  prostredí spôsobuje ochladenie a uhasenie oblúka. Nevýhoda je 

zvyšková vodivosť expanzínu, a preto  musel byť vypínač doplnený vlastným 

odpájačom. 

Medzi novšie technológie patria nasledujúce vypínače [3]: 

 Máloolejové pracujú na podobnom princípe ako expanzné, ale  nemajú zvyškovú 

vodivosť, olej tvorí len zhášacie médium a je ho menej ako  pri olejovom. Pohon je 

ručný, elektromotorický alebo pneumatický. 

 Tlakovzdušný vypínač používa na uhasenie oblúka a na ovládanie pohybu kontaktov 

stlačený vzduch s tlakom 1 – 2,5  MPa. U tlakovzdušných vypínačov sa k zhášaniu 
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elektrického oblúka používa stlačený vzduch, ktorý sa vháňa do priestoru medzi 

kontaktmi. 

 Vypínače s elektronegatívnymi  plynmi sú vypínače, u ktorých sa oblúk zháša 

v prostredí  elektronegatívneho plynu (freón, hexafluorid síry - SF6). SF6 má 

pri atmosférickom tlaku 3 krát väčšiu  prieraznú pevnosť ako vzduch (vzduch má 

prieraznú pevnosť 3 kV/mm), pri tlaku 0,2 MPa má SF6 prieraznú pevnosť oleja. 

 Vákuový vypínač (obr. 2.8) má dobrú vypínaciu schopnosť a malé rozmery vďaka 

veľmi jednoduchému kontaktovému systému s malým zdvihom, ktoré 

nevyžadujú údržbu. Oblúk sa vytvára len zo splynovania kontaktného materiálu. 

Vákuový vypínač vypína v prvej nule prúdu. Vákuový vypínač je vhodný k vypínaniu 

striedavých prúdov, nie je vhodný pre jednosmerný prúd.  

Odpájače 

Odpájače sa používajú v rozvodných zariadeniach na bezpečné a viditeľné odpojenie 

odbočky, čo je potrebné najmä pri opravách, údržbárskych prácach na vypínačoch alebo 

pri výmene zariadenia. Viditeľnosť odpojovanej dráhy nie je potrebná, ak je nahradená 

spoľahlivou signalizáciou stavu, napr. pri zapuzdrených rozvodniach. Odpájače môžu 

spínať obvody pod napätím, nesmie sa však nimi zapínať ani vypínať záťaž okrem malých 

indukčných a kapacitných prúdov a transformátorov naprázdno. Pohon odpájačov môže 

byť tlakovzdušný, elektrický alebo ručný. 

Podľa účelu ich delíme na [3]: 

 prípojnicové, ktoré zaisťujú viditeľné odpojenie odbočky od systému prípojníc.  

 vývodové, ktoré zaisťujú viditeľné odpojenie vedenia, či už káblového alebo 

vzdušného, od vypínača odbočky. Môžu byť vybavené uzemňovačmi (uzemňovacie 

nože), s ktorými je možné uzemniť hlavné nože odpájača, a tak spolu s ním aj určitú 

časť rozvodného zariadenia. Musia byť blokované tak, aby ich nebolo možné zapnúť, 

keď sú zapnuté kontakty hlavných nožov a naopak. 

Podľa konštrukčného usporiadania sú odpájače [3]: 

 Nožové, ktoré sa skladajú zo základného rámu, na ktorom sú umiestnené podperné 

izolátory. Podperné izolátory sú umiestnené v dvoch radoch. Na troch spodných 

izolátoroch sú upevnené ložiská s pohyblivými nožmi a na protiľahlých troch 

izolátoroch sú pevne uložené perové kontakty (obr. 2.9). 

 Rotačné, u nich má každý pól dva otočné izolátory nesúce spínacie zariadenie, ktoré 

sa pohybuje v rovine rovnobežnej so základným rámom. 

 Pantografické, u ktorých sa kontakty pohybujú vo zvislej rovine. 
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 Sklápacie, u ktorých sa spínacia pohyblivá časť sklápa v rovine pólov okolo čapu 

v ložisku na jednom izolátore. 

 

 

Obr. 2.9. Odpájač FTr 6400 od firmy Dribo 

 

2.1.4. Zhášacie tlmivky 

Zhášacia tlmivka (obr. 2.10) je zapojená medzi uzol transformátora a zem. 

Za normálneho stavu siete má uzol proti zemi nulové napätie, takže tlmivkou neprechádza 

prúd (v skutočnosti prechádzka len tzv. vyrovnávací prúd). Ak dôjde k zemnému spojeniu, 

vznikne medzi uzlom transformátora a zemou rozdiel potenciálov rovný fázovému napätiu 

v sieti, takže tlmivkou začne pretekať prúd, ktorý sa vracia miestom zemného spojenia 

vodiča. Týmto prúdom je potom kompenzovaný zemný kapacitný prúd ostatných dvoch 

vodičov, na ktorých je pri poruche združené napätie siete [3].  

Vzhľadom na to, že sa kapacita siete v priebehu prevádzky mení, musí byť tlmivka 

regulovateľná a to buď stupňovite prepínaním počtu závitov, alebo plynule zmenou 

magnetického odporu vzduchovej medzery, t. j. posúvaním kotvy ručne alebo 

automaticky. Tlmivka je umiestnená v oceľovej nádobe a chladená olejom. Medzi tlmivku 

a transformátor je zaradený odpínač, ktorý bezpečne vypne menovitý prúd tlmivky [3]. 

Úplná kompenzácia zemného prúdu nie je v praxi možná, pretože vplyvom vodivosti 

vedení, odporu tlmivky a vplyvom nesúmernosti siete zostáva zvyškový prúd, ktorý je 

priamo závislý na rozsahu pripojenej sústavy 22 kV [3].  
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Obr. 2.10. Zhášacia tlmivka firmy EGE, s.r.o. České Budějovice 

 

Zhášacia tlmivka sa k uzlu transformátora pripojuje cez odpínač a odporúča sa zaradiť 

aj poistku. Na ochranu tlmivky proti prepätiu sa k uzlu pripojí aj bleskoistka [3].  

2.1.5. Elektrické ochrany 

Úlohou elektrických ochrán je chrániť distribučnú sústavu pred nežiaducimi 

prevádzkovými stavmi, ako sú napr. preťaženie skratom, prepätie, podpätie a iné. Svojou 

funkcionalitou patria k základným prvkom riadenia distribučných sietí.  

Elektrická ochrana je zariadenie, ktoré zaisťuje prevádzkovú bezpečnosť 

a spoľahlivosť chráneného objektu – chráneného zariadenia. Získava informácie 

o vybraných veličinách chráneného objektu a v prípade prekročenia dovolených hodnôt 

zabraňuje šíreniu poruchy odpojením zariadenia, jeho odbudením a podobne. Zároveň 

signalizuje svoje pôsobenie obsluhe. Tá môže nastavovať parametre ochrany [8]. 

Pri prevádzkovaní ochrán je potrebné brať do úvahy ich nasledovné parametre 

a vlastnosti [9]: 

 Citlivosť – veľkosť meranej veličiny, na ktorú je ochrana nastavená. Ak je meraná 

veličina väčšia ako nastavená hodnota, ochrana pôsobí. 

 Nastaviteľnosť – rozsah hodnôt, na ktoré je možné nastaviť citlivosť. 

 Prídržný pomer – pomer hodnoty meranej veličiny pri odpadnutí ochrany k hodnote 

meranej veličiny pri nábehu ochrany. Vždy je menší ako 1.  



 

- 20 - 

 Rozlišovacia schopnosť – je schopnosť rozlíšiť dva blízke stavy, z ktorých jeden je už 

poruchový a druhý ešte nie. Najmenší rozdiel, ktorý ešte dokáže ochrana rozoznať, je 

jej rozlišovacia schopnosť. 

 Absolútna chyba – je rozdiel medzi meranou a nastavenou hodnotou. 

 Relatívna chyba – je pomer absolútnej chyby k nastavenej hodnote. Relatívna chyba 

vyjadrená v percentách sa nazýva presnosť ochrany. 

 Doba pôsobenia ochrany – je čas od vzniku poruchy, za ktorý sa objaví signál 

na výstupe ochrany.  

 Preťažiteľnosť ochrany – je maximálna hodnota vstupnej veličiny ochrany, ktorá ak 

pôsobí definovanú dobu, ešte neohrozuje jej životnosť.  

 Blokovanie ochrany – činnosť ochrany môže byť podmienená funkciou iného 

prístroja. Príkladom je blokovanie činnosti nadprúdovej ochrany podpäťovou.  

Druhy ochrán 

Na chránených zariadeniach môže dôjsť k  rôznym druhom porúch, ktoré musia 

ochrany spoľahlivo detekovať a v prípade ohrozenia zariadenia dať pokyn na odopnutie 

zariadenia. Ak nie je možné zabezpečiť všetky potrebné ochranné funkcie jedným druhom 

ochrany, je nutné ochrany kombinovať a vytvárať súbory ochrán.  

Podľa druhu poruchy, ktorú ochrana detekuje, rozoznávame ochrany [9]: 

 skratové  nadfrekvenčné 

 pri preťažení  pri zemnom spojení 

 podpäťové   pri nesúmernosti 

 nadpäťové  pri spätnom toku výkonu 

 podfrekvenčné  pri strate budenia 

 

Podľa funkčného princípu (podľa stavovej veličiny, na ktorú ochrana reaguje) delíme 

ochrany na:  

 prúdové (prúd)  wattové (činný výkon) 

 napäťové (napätie)   jalové (jalový výkon) 

 dištančné (impedancia)  frekvenčné (frekvencia) 

 rozdielové (rozdiel prúdov)  pri nesymetrii (spätná zložka) 

 porovnávacie (rozdiel fáz) 
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Podľa času pôsobenia delíme ochrany na okamihové, časovo nezávislé a časovo 

závislé.  

Okamihové ochrany pôsobia okamžite pri vzniku poruchy, ich rýchlosť je obmedzená 

len dobou spracovania meranej veličiny.  

Časovo nezávislé ochrany majú konštantnú, obsluhou nastavenú dobu pôsobenia, 

ktorá je nezávislá na hodnote stavovej veličiny.  

Časovo závislé ochrany majú dobu pôsobenia závislú na veľkosti niektorej stavovej 

veličiny. 

Podľa konštrukčného vyhotovenia rozoznávame ochrany elektromechanické, 

elektronické a číslicové (digitálne). 

Elektromechanické ochrany využívajú elektrické relé. Je to najstaršie konštrukčné 

riešenie, avšak stále sa v prevádzke bežne vyskytujú. Jedna ochrana zabezpečuje len jednu 

ochrannú funkciu a preto je nutné ochrany kombinovať. 

Elektronické ochrany nahrádzajú klasické relé elektronickými obvodmi zloženými 

z diód, tranzistorov a integrovaných obvodov. Stavová veličina je reprezentovaná 

analógovo – úrovňou nejakej elektrickej veličiny napr. veľkosťou napätia. Jednotlivé 

obvody sú priestorovo nenáročné, a preto je ich možné kombinovať do jednej skrine 

a vytvoriť tak súbornú ochranu, ktorá zabezpečuje viacero ochranných funkcií. 

Digitálne ochrany využívajú číslicové spracovanie signálu. Všetky veličiny sú 

spracované číslicovo (diskrétne) pomocou mikroprocesorov. Informácie sú 

reprezentované kombináciami logickej jednotky a logickej nuly (čísla sú v binárnom tvare). 

Digitálne ochrany sú schopné sledovať všetky rozmery stavového priestoru chráneného 

objektu [9]. 

Ochrany vedení 

Vedenia 22 kV sú chránené súborom ochrán. Ako príklad je uvedené najskôr 

vybavenie vývodu staršej rozvodne 22 kV elektromechanickými ochranami: 

 nadprúdová medzifázová ochrana, napr. AT31, AT31X, 

 skratová ochrana, napr. A32, 

 nadprúdová zemná ochrana, napr. A15, 

 automatika OZ, napr. OZ33, 

 zemná smerová ochrana konduktančná (G0 >), napr. GSC11. 

Nové rozvodne 22 kV sú vybavené digitálnymi ochranami, ako príklad uvádzame 

ochranu REF 543 (obr. 2.11), ktorá má implementovaný softvér pre: 

 nadprúdovú medzifázovú ochranu, 
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 skratovú ochranu, 

 nadprúdovú zemnú nesmerovú ochranu - dva stupne, 

 nadprúdovú zemnú smerovú ochranu - dva stupne, 

 automatiku opätovného zapínania (OZ). 

 

 

Obr. 2.11. Digitálna ochrana REF 543 od firmy ABB 

 

Prípojnice rozvodní 22 kV sú chránené súborom ochrán podľa tab. 2.1 [9]. 

 Tab. 2.1. Ochrany prípojníc 22 kV 

Druh ochrany do 350 MVA nad 350 MVA 

rozdielová základná  x 

rozdielová záložná  x 

nadprúdová základná x x 

záblesková x
1) 

x
1) 

1)
 u dôležitých rozvodných zariadení 
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V tab. 2.2 sú uvedené príklady osadenia vývodu ochranami podľa druhu vedenia [3]. 

 

 Tab. 2.2. Ochrany vedení vn 

Druh ochrany 

Druh vedenia 

podružné 
stanice 

lúčové 
v napájacích 

staniciach 

okružné 
a paralelné 
obojstranne 

napájané 

uzavreté 
prepojené 
okružné, 

obojstranne 
napájané 

nadprúdová skratová časovo 
nezávislá 

x x
1) 

 x 

nadprúdová smerová časovo 
nezávislá 

  x  

porovnávacia    x 

dištančná    x
2) 

zemná smerová na jalovú 
zložku prúdu 

x x
3) 

x
3) 

x
3) 

zemná smerová na činnú 
zložku prúdu 

x x
4) 

x
4) 

x
4) 

nadprúdová skratová na 
nulovú zložku prúdu 

x x
5) 

x
5) 

x
5) 

záblesková x x
6) 

x
6) 

x
6) 

1) prípadne aj okamihová nadprúdová 

2) keď nie je možné vyhotoviť spojovaciu cestu pre porovnávaciu ochranu 

3) v nekompenzovaných sieťach s neúčinne uzemneným uzlom 

4) v kompenzovaných sieťach 

5) v sieťach uzemnených cez odpor 

6) v skriňových rozvádzačoch vn, alternatívne sa používa kostrová ochrana 

 

Ochrany transformátorov 

Transformátory 110/22 kV sú chránené súborom ochrán. Štandardné vybavenie 

transformátora ochranami je uvedené v tab. 2.3 [9]. 
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 Tab. 2.3. Ochrany transformátorov 

Druh ochrany 
Výkon transformátora ST (MVA) 

ST ≤ 1,6 1,6 < ST ≤ 5 ST > 5 

nadprúdová skratová x
1) 

x
1) 

x
1) 

poistky x   

plynové relé x x x
4) 

rozdielová  x
2) 

x
3) 

dištančná  x
1) 

x
1) 

zemná kostrová   x 

proti preťaženiu   x 

nadpäťová  x
5) 

x
5) 

1) jedna z uvedených 

2) ak nevyhovie časovému nastaveniu nadprúdovej ochrany 

3) od 25 MVA 

4) jedna na nádobe transformátora, druhá na prepínači odbočiek  

5) odporúčaná pre riaditeľné transformátory 
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3. SYSTÉMY AUTOMATIZÁCIE DS 

Najdôležitejšou úlohou distribučnesj sústavy je zabezpečiť dodávku elektrickej 

energie pripojeným odberateľom. Z tohto dôvodu je potrebné rýchlo nájsť každú poruchu, 

ktorá sa v DS vyskytne a urobiť také opatrenia, vďaka ktorým sa minimalizuje počet 

odberateľov bez elektrickej energie. V minulosti bolo vyhľadávanie porúch zdĺhavou a 

náročnou úlohou, nakoľko elektrické ochrany určili len postihnutý vývod z rozvodne 22 kV. 

Presnejšie určenie miesta poruchy sa následne vykonávalo manipuláciami v teréne a 

skúšobným zapínaním vedenia do poruchy. Tento spôsob vyhľadávania poruchy bol 

časovo náročný, čo spôsobovalo neúmerné predlžovanie času nedodávky elektrickej 

energie. Časté zapínanie vedení do poruchy bolo spojené so zbytočným namáhaním 

zariadení distribučného rozvodu skratovými prúdmi a prevádzkovými prepätiami [10]. 

Súčasný rozvoj elektronických zariadení a výrazný pokles ich cien umožňuje 

širokoplošné nasadenie jednoduchých digitálnych meracích prístrojov vybavených 

funkciou elektrických ochrán. Systém automatizácie distribučných sietí vn, pozostáva 

z nasledovných prvkov [10]: 

 systém diaľkovej lokalizácie porúch, 

 inteligentné diaľkovo ovládané distribučné trafostanice, 

 inteligentné úsekové odpínače, 

 autoreclosery. 

Nasadenie týchto prvkov umožňuje bližšie lokalizovať miesto poruchy, znížiť čas 

obnovy dodávky elektrickej energie po poruchách a znížiť namáhanie zariadení 

distribučného rozvodu poruchovými nadprúdmi a prepätiami [10]. 

3.1. Recloser 

Pod pojmom recloser sa rozumie diaľkovo ovládaný vypínač s funkciou opätovného 

zapínania, určený pre spínanie menovitých a skratových prúdov, ktorého súčasťou je aj 

meranie a riadiaca jednotka. Tá ovláda pohon reclosera a vykonáva ochranné, 

monitorovacie a automatizačné funkcie. V tom je zásadný rozdiel oproti klasickému 

výkonovému vypínaču, ktorý je podľa normy definovaný iba ako mechanické spínacie 

zariadenie určené pre spínanie menovitých a skratových prúdov. Recloser sa montuje 

priamo na stožiar vzdušného vedenia vn (obr. 3.1), spolu so skriňou diaľkového ovládania, 

anténou, napájacím izolovaným vn transformátorom napätia, meraním prúdov a zvodičmi 

prepätia [3]. Inštaláciou recloserov sa zvyšujú možnosti diaľkového a aj inteligentného 

riadenia distribučných vn sietí. 
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Obr. 3.1. Recloser firmy Dribo 

 

3.1.1. Popis jednotlivých častí reclosera 

Vypínač  

Pre recloser sa zväčša používajú bistabilné vákuové vypínače pre vonkajšie 

prostredie. Ich prednosťou je jednoduché riešenie a nízkoenergetický elektromagnetický 

pohon, ktorý je možné napájať z batérií [3]. 

Meranie napätia a prúdu  

Recloser je väčšinou vybavený meraním prúdu na princípe Rogowského cievok 

vo všetkých troch fázach, a to ako na strane vstupnej, tak aj na strane výstupnej. Snímače 

na jednej strane slúžia na meranie fázových prúdov a snímače na strane druhej sú 

zapojené do trojuholníka pre meranie netočivej zložky prúdu. Merané hodnoty prúdov sú 

prenášané do riadiacej a komunikačnej skrine [3]. 

Riadiaca skriňa 

Riadiaca skriňa je vyrábaná prevažne z oceľového plechu, ktorý je žiarovo 

pozinkovaný a má zdvojené dvere so zámkom, aby bola zabezpečená ochrana proti 

vandalizmu. Do skrine sa umiestňuje rádiostanica, riadiaci modul, ochrana vypínača, 
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napájacie a pomocné obvody ako aj vyhrievanie s termostatom. Napájanie býva zaistené 

izolovaným vn transformátorom zo sieťového napätia. Záložné bezúdržbové akumulátory 

umožňujú napájanie vypínača a riadiacej jednotky počas poruchového stavu vedenia [3]. 

3.1.2. Ovládanie reclosera 

Recloser je ovládaný pomocou troch elektromagnetických pohonov, ktoré 

sú mechanicky prepojené tak, aby zaisťovali správnu funkciu trojfázových operácií. 

Ovládacie napätie je zabezpečené z inštalovaných akumulátorov z riadiaceho modulu 

pre ovládanie reclosera. Ovládanie je diaľkové (z riadiaceho systému dispečingu), alebo 

miestne, z riadiacej skrine pomocou tlačidiel pre zapnutie a vypnutie. Recloser môže byť 

vypnutý aj mechanicky [3]. 

3.1.3. Vplyv na krátkodobé výpadky 

Viac ako 75 % všetkých porúch v distribučnej sústave je prechodných. Budovaním 

automatizovanej distribúcie sa minimalizujú vplyvy krátkodobých výpadkov v oblastiach, 

ktoré sú často postihované prechodnými poruchami. Vplyv recloserov a vypínačov 

nachádzajúcich sa v sústave na koeficient MAIFIE je uvedený na obr. 3.2 a obr. 3.3 [11]. 

 

 

Obr. 3.2. Použitie vypínačov [11] 

 

Ukazovateľ spoľahlivosti MAIFIE (ukazovateľ priemernej početnosti krátkodobých 

udalostí) vypočítame nasledovne [11]: 

 

. (3.1) 
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Koeficient MAIFIE berie do úvahy jednu alebo viacero sekvencií OZ ako jednu udalosť 

[11]. 

 

 

Obr. 3.3. Použitie recloserov [8] 

 

V tab. 3.1 sú uvedené 4 oblasti vzniku poruchy, čo má za následok zmenu počtu 

ovplyvnených zákazníkov. Udalosť 4 zahrnuje druhú poruchu, ktorá sa vyskytuje 

v oblasti P3 [11]. 

 

 Tab. 3.1. Vplyv recloserov a vypínačov na sústavu 

Udalosť 
Prechodná 

porucha 

Počet ovplyvnených 

zákazníkov pri použití 

vypínačov 

Počet ovplyvnených 

zákazníkov pri použití 

recloserov 

Trvanie 

poruchy 

1 P1 1500 1500 30 s 

2 P2 1500 1000 30 s 

3 P3 1500 500 30 s 

4 P3 1500 500 30 s 

 

Zlepšenie koeficientu MAIFIE z hodnoty 4,00 na hodnotu 2,33 (42 % zlepšenie), je 

v priamom vzťahu k zníženiu krátkodobých prerušení dodávky elektriny [11], čím 

sa zlepšuje kvalita napájania odberateľov. 
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3.2. Spoľahlivosť komunikačného systému 

Po zistení a lokalizovaní poruchy je potrebná rekonfigurácia systému. Rekonfigurácia 

systému sa zavádza prostredníctvom komunikačnej siete, alebo automatického 

decentralizovaného riadenia zariadení, prípadne ich kombináciou [11].  

Spoľahlivosť systému je lepšia v prípade, že sa automatická rekonfigurácia systému 

uskutočňuje bez potreby komunikačného systému. Decentralizovaný komunikačný systém 

môže by jednoducho nadobudnutý pomocou recloserov. Komunikácia má významnú úlohu 

pri celkovej obnove systému, avšak ihneď po vyskytnutí sa poruchy nie je komunikácia 

potrebná [11]. 

Najvyššou prioritou pri poruche na vedení je rýchlo vypnúť vedenie, aby sa 

minimalizovalo jeho poškodenie. Tiež je dôležité zamedziť rozširovaniu poruchy a rýchlo 

obnoviť dodávku elektriny. Potom, ako je porucha izolovaná najbližším ochranným 

zariadením, je nutné systém rýchlo prekonfigurovať, aby sa zabezpečila dodávka elektriny 

pre čo najväčší počet zákazníkov. Na obr. 3.4 sa nachádza príklad rekonfigurácie sústavy 

pomocou vypínačov [11]. 

 

 

Obr. 3.4. Rekonfigurácia sústavy pomocou vypínačov [8] 

 

Sústava v uvedenom príklade využíva vypínače. Rekonfigurácia sústavy sa uskutoční 

v nasledujúcich krokoch v prípade, že trvalá porucha nastane v oblasti P1 [11]: 

1. Recloser alebo vypínač nachádzajúci sa v rozvodni deteguje nadprúd a vypne 

vedenie.  
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2. Nastanú OZ reclosera alebo vypínača podľa ich naprogramovaných sekvencií. 

Tým, že je porucha trvalá, OZ budú neúspešné a následne nastane deaktivácia 

vypínacieho zariadenia. 

3. Celé vedenie je bez napätia až po vypínač Vy3. 

4. Je nutná komunikácia medzi zariadeniami. 

5. Vypínač Vy1 zistí poruchový stav a prostredníctvom komunikácie odošle 

riadiacemu systému informáciu o vyskitnutí poruchy.  

6. Je vydaný príkaz na otvorenie spínača Vy1. 

7. Pomocou komunikácie je zistené, že spínač Vy2 nezaznamenal poruchový stav. 

8. Je vydaný príkaz na otvorenie spínača Vy2. 

9. Je vydaný príkaz na zatvorenie reclosera alebo ističa, ktorý sa nachádza 

v rozvodni. 

10. Je vydaný príkaz na uzavretie spínača Vy3. 

Poruchová oblasť medzi vypínačom Vy1 a Vy2 je izolovaná. V krokoch štyri až desať sa 

požaduje stopercentná spoľahlivosť komunikácie kvôli zabezpečeniu rýchleho obnovenia 

systému [11]. 

Decentralizovaná automatizácia pomocou recloserov nevyžaduje až takú 

komunikáciu pre obnovenie systému. Na obr. 3.5 sa nachádza príklad rekonfigurácie 

sústavy pomocou recloserov [11]. 

 

 

Obr. 3.5. Rekonfigurácia sústavy pomocou recloserov 
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Ak nastane porucha v oblasti P1, tak rekonfigurácia bude prebiehať v nasledujúcich 

krokoch [11]: 

1. Recloser alebo vypínač nachádzajúci sa v rozvodni ostáva zopnutý. Poruchu vypne 

až recloser R1. 

2. Recloser R2 mení svoju sekvenciu OZ, veľkosť vypínacieho prúdu a napätia 

v závislosti od veľkosti úbytku napätia. 

3. Recloser R3 sa zopne na základe veľkosti úbytku napätia. 

4. Deaktivácia reclosera R2 nastane hneď po prvom neúspešnom OZ. 

Úsek s poruchou je izolovaný medzi reclosermi R1 a R2. V krokoch jedna až štyri nie je 

vyžadovaná žiadna komunikácia pre zabezpečenie rýchleho obnovenia napájania obvodu. 

Komunikácia môže byť použitá pre obnovu systému a odstránenie poruchy. Komunikácia 

je používaná na podporu riadenia distribučnej siete a nie na jeho nahradenie [11]. 

3.3. Samoliečiace sa siete 

Vďaka inštalácií recloserov, resp. iných diaľkovo monitorovaných a ovládaných 

prvkov (diaľkovo ovládané úsekové odpínače – tzv. DOU-čka), je možné automaticky 

získavať údaje o prevádzke nn sietí a zmenou ich stavu odpínať či pripínať časti siete a tým 

pádom meniť počet napájaných odberateľov.  

Keďže sa tieto  procesy realizujú prostredníctvom informačno-komunikačných 

technológií a počítačových riadiacich systémov, je možné proces vyhľadávania miesta 

poruchy a následnej zmeny zapojenie siete 22 kV automatizovať. Pre tento účel sa 

využívajú algoritmy založené na rôznych metódach umelej inteligencie, ako napr. 

neurónové siete, expertné systémy či multiagentné systémy.  

Táto vlastnosť sa očakáva od tzv. inteligentných sietí a označuej sa pojmom 

samoliečenie  - selfhealing. 
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4. INTEGRÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV 

Vývoj spotreby energie na našej planéte má exponenciálne rastúci charakter. Zásoby 

fosílnych palív nie sú také veľké, aby si ľudstvo mohlo dovoliť plne sa na ne spoliehať. 

Navyše, nerovnomernosť ich rozdelenia a z toho vyplývajúca nutnosť ich prepravy na veľké 

vzdialenosti, neprispieva k snahám o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja. Z tohto 

dôvodu sa javí ako najvýhodnejšie využívať energiu priamo v mieste jej vzniku [12]. 

 

 Tab. 4.1. Inštalovaná kapacita OZE na Slovensku 

  2009 2010 2011 2012 

Vodná: Nečerpaná 1597 MW 1600 MW 1607 MW 1607 MW 

 < 1 MW 26 MW 26 MW 32 MW 32 MW 

 1 MW – 10 MW 63 MW 66 MW 67 MW 67 MW 

 > 10 MW 1508 MW 1508 MW 1508 MW 1508 MW 

 čerpaná 916 MW 916 MW 916 MW 916 MW 

Geotermálna:  0 MW 0 MW 0 MW 0 MW 

Fotovoltika:  0 MW 186 MW 496 MW 513 MW 

Veterná:  3 MW 3 MW 3 MW 3 MW 

Biomasa: Tuhá biomasa 160 MW 169 MW 176 MW 174 MW 

 Bioplyn 4 MW 9 MW 21 MW 41 MW 

 biokvapaliny 0 MW 0 MW 0 MW 0 

Spolu 2680 MW 2883 MW 3219 MW 3251 MW 

Celkový podiel OZE  10,3 % 10,2 % 11,9 % 11,7 % 

 

Obnoviteľné energetické zdroje (OZE) sú jednou z ciest, ktorou je nutné sa uberať, ak 

chceme zabezpečiť väčšiu diverzifikáciu a rozloženie energetických zdrojov. Ich využívanie 

vo svetovom merítku snáď nikdy nebude natoľko rozsiahle, aby komplexne pokrylo 
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energetickú spotrebu. Tvorí však čoraz vyššie percento v podiele využívaní jednotlivých 

druhov energie. O aké zdroje vlastne ide? Slovo „obnoviteľné“ znamená, že tieto zdroje 

nie sú konečné, dajú sa prirodzenou cestou „obnovovať“. Napríklad biomasa, energia 

vodných tokov, geotermálna, slnečná či veterná energia sú toho typickým príkladom [12]. 

OZE sú typickými predstaviteľmi decentralizovanej energetiky v kategórii nízkych a 

stredných výkonov. Majú najmä lokálny, resp. regionálny význam a vylepšujú regionálnu 

energetickú bilanciu [13]. Prehľad nárastu inštalovaného výkonu OZE na Slovensku 

v rokoch 2009 až 2012 uvádza tab. 4.1. 

4.1. Slunce a jeho využití 

4.1.1. Vývoj komponent fotovoltaických elektráren 

Rozdělení fotovoltaických článků na jednotlivé generace může být v některých 

případech subjektivní, a proto reprezentuje pouze názor autorů. V jiných publikacích se 

může toto rozdělení lišit. 

První generace 

První generací se nazývají fotovoltaické články využívající jako základ křemíkové 

desky. Jsou dnes nejrozšířenější technologií na trhu (cca 90 %) a dosahují poměrně vysoké 

účinnosti přeměny (v sériové výrobě 16 až 19 %, speciální struktury až 24 %). Komerčně se 

začaly prodávat v sedmdesátých letech. Přestože je jejich výroba relativně drahá (a to 

zejména z důvodu drahého vstupního materiálu – krystalického křemíku), budou ještě 

v několika dalších letech na trhu dominovat. 

Druhá generace 

Impulsem pro rozvoj článků druhé generace byla především snaha o snížení 

výrobních nákladů úsporou drahého základního materiálu – křemíku. Články druhé 

generace se vyznačují 100 krát až 1000 krát tenčí aktivní absorbující polovodičovou 

vrstvou (thin-film) a jejími představiteli jsou např. články z amorfního a mikrokrystalického 

křemíku (případně silicon-germania, či silicon-karbidu, ale také tzv. směsné polovodiče 

z materiálů jako Cu, In, Ga, S, Se, označované obecně jako CIS struktury). S úsporou 

materiálu došlo v porovnání s články první generace k poklesu výrobních nákladů (a tedy 

za předpokladu velkosériové výroby i k poklesu ceny), nicméně dosahovaná účinnost je 

obvykle nižší (v sériové výrobě obecně pod 10%). Nespornou výhodou tenkovrstvých 

článků je možnost volby substrátu (na něž se tenkovrstvé struktury deponují) a v případě 

použití flexibilních materiálů (organické, kovové či textilní folie) i značně širší aplikační 

sféra. Komerčně se začaly články druhé generace prodávat v polovině osmdesátých let. 
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Třetí generace 

Pokus o „fotovoltaickou revoluci“ představují solární články třetí generace. Zde je 

hlavním cílem nejen snaha o maximalizaci počtu absorbovaných fotonů a následně 

generovaných párů elektron - díra („proudový“ zisk), ale i maximalizace využití energie 

dopadajících fotonů („napěťový“ zisk fotovoltaických článků). Existuje řada směrů, kterým 

je ve výzkumu věnována pozornost: 

 • vícevrstvé solární články (z tenkých vrstev), 

 • články s vícenásobnými pásy, 

 • články, které by využívaly „horké“ nosiče náboje pro generaci více párů elektronů 

a děr, 

 • termofotovoltaická přeměna, kde absorbér je současně i radiátorem vyzařujícím 

selektivně na jedné energii, 

 • termofotonická přeměna, kde absorbér je nahrazen elektroluminiscencí, 

 • články využívají kvantových jevů v kvantových tečkách nebo kvantových jamách,  

 • prostorově strukturované články vznikající samoorganizací při růstu aktivní vrstvy,  

 • organické články (např. na bázi objemových heteropřechodů). 

Zatím jediným komerčním příkladem, známým autorům, dobře fungujících článků 

třetí generace (přímo navazující na FV druhé generace) jsou vícevrstvé struktury 

(dvojvrstvé – tzv. tandemy a trojvrstvé články), z nichž každá sub-struktura (p-i-n) 

absorbuje určitou část spektra a maximalizuje se tak energetická využitelnost fotonů. 

Příkladem tandemového solárního článku je struktura skládající se z p-i-n přechodu 

amorfního (hydrogenovaného) křemíku (a-Si:H) a p-i-n přechodu mikrokrystalického 

(hydrogenovaného) křemíku (µc-Si:H). Amorfní křemík má vysokou absorpci v oblasti 

modré, zelené a žluté části spektra, mikrokrystalický křemík pak dobře absorbuje i 

v oblasti červené a infračervené. Mikrokrystalický křemík může být nahrazen i „slitinou“ 

křemíku s germániem a dle zvoleného poměru obou materiálů se dají upravovat jejich 

optické (i elektrické) vlastnosti. Tohoto materiálů se např. využívá komerčně právě 

pro trojvrstvé solární články, kde dva spodní články jsou vyrobeny s různou koncentrací Si 

a Ge. Základní podmínkou pro dobrou funkcí vícevrstvých článků je, aby každý z článků 

generoval stejný proud. V opačném případě, horší (příp. nejhorší) z článků limituje 

dosažitelnou účinnost. Výsledné napětí je pak dané součtem obou (příp. všech) článků. 

4.1.2. Solární podmínky 

Celkový roční úhrn globálního slunečního záření v daném místě je nejen významným 

činitelem formujícím klimatické podmínky, ale rovněž různým způsobem ovlivňuje 

technologie spojené s lidskou činností. 
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Hlavními činiteli ovlivňující úhrn globálního slunečního záření (obr. 4.1) jsou 

především faktory astronomické (tzn. režim insolace, hodnota sluneční konstanty, 

hodnota deklinace a hodinového úhlu, vzdálenost Země a Měsíce), dále potom 

geografické faktory tzn. nadmořská výška či zeměpisná šířka či tzv. geometrické faktory 

(tvar reliéfu zemského povrchu, výška Slunce či rotace Země). 

 

 
Obr. 4.1. Úhrn globálního slunečního horizontálního záření pro Evropu. 

 

Důležitým činitelem ovlivňujícím celkový roční úhrn globálního slunečního záření jsou 

také fyzikální faktory (rozptyl molekul vzduchu, obsah vodní páry ve vzduchu, rozptyl 
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prachu a O3, O2, CO2 atd.). V neposlední řadě solární podmínky také ovlivňují 

meteorologické faktory, z nichž nejdůležitějšími jsou především množství oblačnosti nebo 

odraz prostředí. 

ČR z tohoto pohledu nemá ideální přírodní podmínky k provozování fotovoltaických 

elektráren, tento stav je zapříčiněn relativně nízkým dopadem slunečního záření 

v porovnání se státy, které se nachází blíže k rovníku Země (SR je na tom rovnako). 

Přírodními podmínkami je zapříčiněno, že dodávky elektrické energie jsou nestálé a mají 

velké výkyvy v dodávkách energie zapříčiněné právě jejich nestálostí. Na obr. 4.1 a obr. 4.2 

jsou znázorněny mapa Evropy a detail mapy ČR s barevně rozlišeným úhrnem globálního 

záření. 

 

 
Obr. 4.2. Úhrn globálního slunečního horizontálního záření pro ČR. 

 

Pokud by proběhlo srovnání ČR se slunečními podmínkami např. s Německem, kde je 

instalována zhruba ¼ všech vyrobených panelů na světě, lze vidět, že záleží i na státní 

politice, jak podporuje program pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 
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Navzdory určitým nevýhodám fotovoltaických panelů jako je nízká účinnost a 

závislost na slunečním svitu je tato technologie stále více považována za technologii 

budoucnosti. I tento fakt jasně ukazuje směr budoucího vývoje fotovoltaických elektráren. 

Je nutno dodat, že tento enormní nárůst je zapříčiněn hlavně státem stanovenými 

výkupními cenami a dalšími výhodami, které stát garantuje, a proto se tento způsob 

využití slunečních systémů stával v minulosti výhodnou investicí, která může sloužit i jako 

pasivní zdroj příjmů. 

Geomorfologické podmínky 

Jak již bylo uvedeno výše, při plánovaní výstavby např. fotovoltaické nebo větrné 

elektrárny, je nutné zabývat se i geomorfologickou charakteristikou území, do které patří 

na příklad orientace ke světovým stranám, sklon určité plochy vůči vodorovné rovině, její 

velikost a členitost. Jak je graficky znázorněno na obr. 4.3. 

 

 
Obr. 4.3. Grafický výstup GIS aplikací. 

 

Všechny tyto údaje je možné zjistit buď prohlídkou vybraných území, nebo je možné 

využít výstupy GIS aplikací, které umožňují další zúžení výběru podle stanovených 

parametrů. V první řadě je nutné pro fotovoltaické elektrárny hledat plochy orientované 

jižním směrem, přičemž fotovoltaické či fototermické systémy pracují s minimálním 

poklesem účinnosti při odklonu ± 20° od jihu jak znázorňuje obr. 4.4. Pro větrné elektrárny 

se jedná zejména o území se stabilním trvalým prouděním větru. 
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Obr. 4.4. Vliv orientace a sklonu modulů na celkový energetický výnos. 

 

Také se v podmínkách Evropy doporučuje v případě nutnosti preferovat západní 

odklon, tedy orientaci JJZ. Tohoto odklonu se využívá především v rovinatém či mírně 

zvlněném reliéfu. 

Další podmínkou pro co nejlepší účinnost systémů je sklon pozemku vůči vodorovné 

rovině. Vhodné jsou plochy se sklonem maximálně 30° z hlediska konstrukčního, avšak 

z hlediska mechanizačního zabezpečení nejen výstavby, ale především obslužné techniky a 

případných bezpečnostních mechanismů, je maximální doporučený sklon pozemku 20°. 

Poslední podmínkou pro vhodnost určitého území ke stavbě je členitost území. 

Většina fotovoltaických či fototermických elektráren zabírá v krajině poměrně velkou 

plochu. Velikost pozemku či území odpovídá výkonu elektrárny (např. instalovaný výkon 

980 kWp odpovídá velikosti pozemku zhruba 3 ha). Proto je nutné najít konkrétní místo, 

které je co možná nejméně členité. 

Tímto způsobem je možné přesně zanalyzovat dané území, potřebná je samozřejmě i 

obhlídka území s přesným zaměřením údajů. Na závěr je nutno ještě zmínit, že společným 

velice důležitým posuzovaným faktorem je blízkost potřebné rozvodové sítě. 

Pro elektrárny s vyššími výkony je potřebná přítomnost 22 kV, a v některých případech i 

110 kV vedení. 
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4.1.3. Potenciál území pro výstavby FVE 

Obdobně jako lze definovat větrný potenciál, lze definovat rovněž i potenciál území 

pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Českou republiku lze pro tento případ rozdělit 

do čtyř základních pásem dle úhrnu globálního horizontálního záření. Tyto pásma jsou 

barevně rozlišeny a definovány v tab. 1.1. 

 

 Tab. 4.1. Vhodnost výstavby FVE v závislosti na úhrnu globálního záření 

Pásmo 
Úhrn globálního záření 

(kW∙h∙m
-2

∙rok
-1

) 

Vhodnost pro výstavbu 

FVE 

 1220  

 1180  

 1140  

 <1060  

 

Mapa zobrazena na obr. 4.5 poukazuje na možnosti výstavby FVE v ČR. Tato mapa 

respektuje základní rozložení pásem, jež jsou barevně zaznačeny v tab. 4.2. Společně 

s touto charakteristikou je brán v úvahu současný stav energetické soustavy 

pro připojování nových zdrojů a vymezení vhodného území s důrazem na hraniční limit 

přenosové kapacity sítě. 

 

 

Obr. 4.5. Potenciálně vhodné území pro výstavbu FVE v ČR. 
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 Tab. 4.2 Charakteristika vhodnosti území pro výstavby FVE 

Území zaznačené v 

mapě 

Úhrn horizontálního 

záření (kW∙h∙m
-2

) 

Vhodnost 

pro 

výstavbu 

Popis 

 

1 220  V současnosti zaveden 

 

1 180  STOP-STAV připojování nových zdrojů 

 

1 180  Překročená přenosová kapacita sítě 

 

1 140  
Současně zaveden STOP-STAV 

připojování nových zdrojů 

 

1 140  Překročená přenosová kapacita sítě 

 

1 140  
Část území, které není plošně 

limitováno 

 

1 140  
Území obsahující oblasti, kde není 

možné nové zdroje připojit 

 

<1 060  V současnosti zaveden 

 

<1 060  STOP-STAV připojování nových zdrojů 

 

Šedou barvou je znázorněno území pod správou E.ON Distribuce a. s. Na tomto území 

se nachází nejvhodnější podmínky pro výstavbu fotovoltaických elektráren na území ČR 

z pohledu průměrného ročního úhrnu globálního horizontálního záření a výtěžnosti 

zastavěného území. Jedná se především o Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský kraj a z části 

o kraj Jihočeský a Vysočinu. Zbylé kraje jsou pod správou ČEZ distribuce a. s. s výjimkou 

hlavního města Prahy, která je pod správou PRE distribuce.   



 

- 41 - 

Žlutou barvou je znázorněno území, kde je dle současné legislativy možné vystavět 

fotovoltaické elektrárny do výkonu 30 kWp. Plochy čerchované touto barvou na červeném 

nebo oranžovém pozadí disponují stejnými vlastnostmi, avšak je nelze z důvodů 

hraničního limitu přenosové kapacity sítě připojit do elektrizační soustavy ČR. Modrou 

barvou je v mapě zaznačeno území, jež je nejméně vhodné pro výstavbu FVE v rámci ČR 

vzhledem k meteorologickým podmínkám.  

V podmínkách ČR se v současnosti již nepočítá s komerční výstavbou fotovoltaických 

parků. Cenové rozhodnutí ERÚ počítá s podporou pouze malých výroben do instalovaného 

výkonu 5 kWp a 30 kWp. Pro 5 kWp instalace se nejčastěji uvažuje s instalací na střechách 

obytných budov a s vlastní spotřebou vyprodukované elektrické energie, čili využitím 

tzv. Zeleného bonusu. V případě instalací do 30 kWp se jeví jako ideální umístění, instalace 

na střechy administrativních budov a průmyslových hal. 

Nutno podotknout, že tento směr měl být nastaven od úplného začátku podpory 

OZE, čímž by se předešlo výstavbě solárních parků a následnému řešení jejich negativních 

zpětných vlivů na energetickou soustavu ČR. 

4.2. Vítr a jeho využití 

4.2.1. Systémy a vybavení větrných elektráren 

Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle 

různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného motoru, 

podle kterého je pak možné rozdělit větrné elektrárny s horizontální nebo vertikální osou 

otáčení, dalším hlediskem může být samotný způsob natáčení větrného motoru či 

samotného natočení lopatek a podle toho pak rozdělujeme větrné elektrárny na aktivní či 

pasivní systém natáčení. Nicméně častěji se setkáme s dělením větrných elektráren podle 

výkonu, který má samotný generátor větrné elektrárny, protože od tohoto výkonu je 

následně odvozen typ generátoru, samotné uzpůsobení systému řízení větrné elektrárny a 

toku výkonu včetně druhu proudu a příslušné napěťové hladiny, do které je výkon 

z takovéto větrné elektrárny vyveden. Podle tohoto významného výkonového hlediska je 

v současnosti v povědomí komsunity zabývající se problematikou provozu větrných 

elektráren následující členění větrných elektráren: 

 • mikroelektrárny (do 1kV∙A), 

 • malé větrné elektrárny (cca 1-30 kV∙A), 

 • větrné elektrárny středního výkonu (30-300 kV∙A), 

 • velké větrné elektrárny (300 kV∙A a výše). 
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Samozřejmě, že uvedené výkonové hladiny jsou pouze orientační a jejich stanovení je 

velmi subjektivní, nicméně pokud bychom provedli rešerši v současné době 

provozovaných větrných elektráren v rámci EU, došli bychom k podobnému členění. 

Hodnoty výkonu jsou záměrně uváděny v jednotkách zdánlivého výkonu s ohledem 

na možnost regulace nejen činného, ale i jalového výkonu s použitím příslušných typů 

generátorů a moderních systémů řízení.  

V následujících kapitolách bude proveden rozbor provozních stavů jednotlivých 

zástupců výkonových hladin větrných elektráren provedený s využitím výsledků 

z dlouhodobých experimentálních měření odborné skupiny na VŠB-TU Ostrava. 

Větrné elektrárny malého výkonu 

Větrné elektrárny malého výkonu (obr. 4.6) jsou řazeny z hlediska výkonu mezi malé 

zdroje elektrické energie rozptýlené do různých lokalit.  

 

 
Obr. 4. 6. Příklad větrné elektrárny malého výkonu. 

 

Při úvahách o realizaci takových elektráren je nutné zvažovat aspekty ekonomické a 

technické. Takto vyrobená elektrická energie může být použita k vlastní spotřebě výrobce - 

např. k osvětlení, vytápění objektů, k ohřevu vody. U větších zařízení je také možné 
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dodávat vyrobenou elektrickou energii do veřejné rozvodné sítě na základě smluvního 

vztahu s distribuční společností. Výhodné je použití malých větrných elektráren pro výrobu 

elektrické energie v místech bez přípojky elektrického energie z rozvodné sítě (např. 

rekreační zařízení). Ve většině případů jsou malé větrné elektrárny konstruovány 

s pasivním systémem natáčení, který je realizován ve formě větrného kormidla a 

s horizontální osou otáčení větrného motoru a výškou stožáru pro umístění větrného 

motoru cca do 10 m na terénem (obr. 4.6). 

Větrné elektrárny středního výkonu 

Rozvoj výstavby větrných elektráren středního výkonu byl akcelerován možnostmi 

vyvedení výkonu z těchto elektráren do vnější energetické soustavy, s ohledem na jejich 

výkon převážně do soustavy vysokého napětí, příklad je zobrazen na obr. 4.7. 

 

 
Obr. 4.7. Aktivní systém natočení lopatek. 

Jednalo se tedy o větrné elektrárny a jejich systémy řízení umožňující paralelní 

spolupráci s vnější energetickou soustavou, přičemž výkon z větrných elektráren byl 

vyveden prostřednictvím výkonového transformátoru. Blokové spojení výkonového 
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transformátoru a samotné větrné elektrárny tak tvořil tzv. výrobnu až po předávací bod, 

tedy místo, kde je výkon z této výrobny předáván do vnější energetické soustavy. 

Větrné elektrárny velkého výkonu 

V České republice nejsou v porovnání např. s Nizozemím či Německem tak ideální 

větrné podmínky, nicméně jsou zde lokality, které jsou pro výstavbu větrných elektráren 

vhodné. Avšak počet lokalit vhodných pro výstavbu větrných elektráren, respektive farem 

větrných elektráren, není nekonečný. S ohledem na současný stav je možno říci, že v ČR 

budou v blízké době téměř vyčerpány kvóty pro realizační záměry výstavby větrných 

elektráren. V posledních letech vývoje větrných elektráren na území ČR tak byla investory 

upřednostňována především výstavba větrných elektráren velkých výkonů, kde s ohledem 

na výrazné navýšení výšky tubusu VTE, tak nebyla prioritou pro jejich výstavbu velká 

nadmořská výška, ale je možné využívat i lokality nížinaté. V případě výstavby moderních 

elektráren velkého výkonu tak byly respektovány základní směry vývoje a to především: 

• zvyšování jednotkového výkonu VTE spojeného s růstem rotoru větrného motoru, 

• zvětšování výšky tubusu VTE, 

• zvyšování kvality technologie VTE a následné snížení poruchovosti, hlučnosti a dalších 

negativních dopadů, 

• snížení měrných nákladů na výstavbu a provozu VTE a pod. 

Na rozdíl od VTE středních a malých výkonů, VTE velkých výkonů využívají větrné 

motory s natáčivými vrtulovými listy, tedy regulaci typu Pitch, která umožňuje přestavení 

lopatek podle aktuální rychlosti větru pomoci jejich natáčení. Dalším podstatným rozdílem 

proti VTE středního a malého výkonu je umístění transformátoru (typicky s převodem 

0,69/22 kV) přímo do gondoly VTE, kde jeho další funkcí je vyvažování poměrně velké 

hmotnosti turbíny, generátoru a polovodičové techniky. Typické uspořádání se základním 

popisem pro VTE velkého výkonu je na obr. 4.8 a v tab. 4.3. 

 

 Tab. 4.3. Komponenty větrné elektrárny velkého výkonu 

1 Olejový chladič 10 Převodovka 

2 Chladič vody pro generátor 11 Mechanická spojka 

3 Transformátor 12 Rám stroje 

4 Ultrazvukový snímač větru 13 Ložisko listů rotoru 

5 Ovládací panel měničem 14 Hlava rotoru 

6 Servisní jeřáb 15 List turbíny 

7 Generátor 16 Válec pro nastavení úhlu sklonu 

8 Kompozitní spojka 17 Regulátor nastaveni uhlu sklonu 

9 Natáčení gondoly 



 

- 45 - 

 
Obr. 4.8. Konstrukční členění v gondole VTE velkého výkonu (VESTAS V90). 

 

Lopatky větrného motoru jsou obvykle vyráběny ze skleněných vláken vyztuženými 

plasty, přičemž vyztužení listů může být také provedeno pomoci uhlíkových vláken nebo 

laminátů. Některé listy jsou doplněny technologii na ochranu proti úderu bleskem uvnitř 

listu. V oblastech s výskytem námraz se listy doplňuji vyhřívacím zařízením. Uhel natočeni 

lopatek je řízen řídicím systémem a obvykle regulován hydraulickým systémem popř. 

elektrickými motory. Regulace typu Pitch rovněž umožňuje rovnoměrnější rozběh motoru 

při vzestupu rychlosti větru. 

Pro optimální převodový poměr je u VTE velkého výkonu planetová převodovka s 

proměnlivým převodovým poměrem. Samotný planetový převod je tvořen centrálním 

kolem, satelity, unášečem satelitů a korunovým kolem. Centrální kolo, korunové kolo a 

unášeč satelitů mají společnou osu. Satelity jsou uloženy na unášeči a jsou v záběru 

v centrálním i korunovém kole. Mezi základní výhody planetové převodovky patří: 

 oproti klasickým převodovkám má menší rozměry, 

 jednodušší řazení díky kolům ve stálém záběru,  

 větší životnost než kola v klasické převodovce,  

 snadné dosažení velkého převodového poměru vzhledem k rozměrům,  
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 pouze momentové reakce, symetrická distribuce zátěže více převodových 

kombinací, 

 vstup i výstup je na stejné ose – někdy výhodné. 

4.2.2. Povětrnostní podmínky 

Obdobně jako pro energii slunečního záření, existují mapy definující povětrnostní 

podmínky s průměrnými rychlostmi větru. Ty lze ovšem rozdělit do dvou základních 

podoblastí pro výstavby VTE, a to mapy pro 100 m a 10 m nad zemským povrchem.  

 

 
Obr. 4.9. Větrná mapa ČR pro výšku 100 m nad povrchem. 

Zatímco aktuální mapa průměrné rychlosti větru na úrovni 100 m nad zemským 

povrchem odpovídající výšce velkých větrných elektráren, pro menší výšky nad zemí byly 

dosud k dispozici pouze méně přesné starší podklady.  

Přestože výška 100 m nad povrchem byla vhodně zvolená pro původní účel, ukázalo 

se, že existuje nezanedbatelný zájem o relevantní data v menších výškách nad zemí, mimo 

jiné za účelem přibližného odhadu větrných podmínek pro malé větrné elektrárny. Větrná 

mapa pro výšku 100 m nad povrchem je uvedena na obr. 4.9. 

V minulosti již bylo vytvořeno několik generací větrných map odpovídajících 

postupnému zlepšování výpočetních možností, zdokonalování použitých modelů, získávání 

nových zkušeností a rozšiřování spektra dostupných meteorologických dat. Byla tedy 

vytvořena větrná mapa České republiky, vztažená k typické výšce osy rotoru nyní 
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provozovaných a plánovaných větrných elektráren 100 m nad zemským povrchem. 

Pro výpočet byla použita kombinace tří modelů dlouhodobě používaných na Ústavu fyziky 

atmosféry AV ČR - VAS, WAsP a PIAF. Nejprve byly zkombinovány modely VAS a WAsP 

do takzvaného hybridního modelu VAS/WAsP, jehož výsledek byl váženým průměrem 

sečten s výsledkem modelu PIAP. 

 

 

Obr. 4.10. Větrná mapa pro výšku 10 m nad zemským povrchem. 

 

Značná pozornost byla věnována výběru a vyhodnocení vstupních meteorologických 

dat. Právě pochybná přesnost některých měření a nedostatečné zohlednění místních 

podmínek na naměřené hodnoty jsou nejběžnější příčinou chybných výsledků, což mělo 

v minulosti často za následek podhodnocení či nereálnou prostorovou strukturu 

odhadovaného větrného potenciálu. Proto byla použita pouze prověřená a kvalitní měření, 

přičemž byl velký důraz kladen na vyhodnocení vlivu okolního terénu a blízkých překážek. 

Vypočtené pole průměrné rychlosti větru v České republice ve výšce 10 m 

nad zemským povrchem ukazuje obr. 4.10. Z mapy vyplývá, že typická průměrná rychlost 

větru na území ČR ve výšce 10 m se pohybuje okolo 3–3,5 m∙s
-1

. Tyto rychlosti větru se 

typicky vyskytují například v níže položených regionech v lokalitách otevřených vůči 

proudění vzduchu nebo na méně otevřených lokalitách ve středních polohách. 
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Vyšší rychlosti větru se budou vyskytovat na místech exponovaných vůči 

převládajícím směrům větru a obecně ve vyšších polohách, pokud zároveň není rychlost 

větru výrazněji snížena lokálními okolnostmi (místa v údolí, lesnaté oblasti ap.).  

V prostoru vrchovin lze na vyvýšených a otevřených místech očekávat převážně 

rychlosti větru kolem 4 m∙s
-1

, ve výšce 10 m nad povrchem. Ve výrazněji exponovaných 

polohách ve výškách nad 600 m n. m. se průměrná rychlost větru v 10 m může blížit až 

5 m∙s
-1

. Ještě výrazně vyšší průměrné rychlosti větru budou dosahovány 

na nejexponovanějších horských hřebenech a vrcholcích, to jsou ovšem místa, kde 

z environmentálních důvodů obvykle nelze o výstavbě (zpravidla ani malé) větrné 

elektrárny uvažovat.  

Naopak nižší rychlosti větru lze očekávat v místech vůči proudění málo otevřených. 

Jedná se zejména o polohy znevýhodněné orograficky, například místa v údolích či 

kotlinách a v řadě případů též v podhůří horských celků. V takových místech lze očekávat 

průměrné rychlosti větru mezi 2,5 a 3 m∙s
-1

, v úzkých údolích a uzavřených kotlinách i 

méně. Rychlosti větru mohou být také snižovány výskytem rozsáhlejších lesních porostů či 

rozsáhlé zástavby v širším okolí lokality. Ty vedou ke zvýšení tzv. drsnosti zemského 

povrchu a k redukci rychlostí větru z příslušných směrů až o desítky procent. Vlivy drsnosti 

i orografie se navzájem sčítají, takže například v lesnatých údolích či urbanizovaných 

kotlinách mohou být průměrné rychlosti větru i pod 2 m∙s
-1

. Vztah (4.1) reprezentuje 

přepočet rychlosti větru podle výšky nad povrchem: 

 

,
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2
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h

h
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kde ch2 (m∙s
-1

) znamená rychlost větru v požadované výšce; ch1 (m∙s
-1

) rychlost větru 

ve výšce, ve které byla hodnota rychlosti větru měřena; h1 (m) výška měření rychlosti ch1; 

h2 (m) požadovaná výška, ve které je rychlost větru ch2; α (-) exponent, jehož velikost se 

odvozuje od reliéfu krajiny – odvozeno od třídy drsnosti zemského povrchu, viz. tab. 4.4. 

 

 Tab. 4.4. Třídy drsnosti zemského povrchu pro přepočet výšky měření větru 

Třída 

drsnosti 
Charakter krajiny α (-) 

0 Otevřené pobřeží bez jakýchkoliv překážek s větrem směřujícím k pobřeží 0,12 

1 Otevřená krajina s ojedinělými volně stojícími keři a stromy (pobřeží, prérie) 0,15 

2 Zemědělská krajina s rozptýlenými budovami a křovinami 0,18 

3 
Uzavřená krajina s porostem stromů, mnoha křovinami a sousedícími 

budovami 
0,24 
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Nad rámec uvedených okolností mohou průměrnou rychlost větru snižovat překážky 

proudění v blízkém okolí lokality, zejména stromy (individuálně či v rámci souvislejších 

porostů) a budovy. 

4.2.3. Potenciál území pro výstavby VTE 

Větrný potenciál je hodnota udávající počet elektráren a celkový výkon, který lze 

v území instalovat. Potenciál, který vychází pouze z přírodních podmínek a nezahrnuje 

technické limity a omezení vyplývající ze zákona, se nazývá klimatologický (nebo také 

teoretický). 

Technický potenciál udává hodnotu výkonu při využití dostupných technologií. Ani 

tento však ještě také neudává reálnou hodnotu, kterou lze v území získat. 

Realizovatelný (nebo také využitelný) potenciál vyjadřuje počet elektráren a 

instalovaný výkon při zohlednění legislativních, ekologických a administrativních omezení. 

Bohužel jeho výpočet není tak snadný, velmi záleží na subjektivním posouzení hodnotitele.  

Ekonomický potenciál pak představuje maximální možné ekonomické využití území. 

Jeho součástí jsou pouze projekty, které jsou komerčně využitelné a ekonomicky 

rentabilní, což závisí na mnoha faktorech, vycházejících především z hospodářské a 

energetické politiky státu. V úvahu se berou investiční a provozní náklady, dostupnost 

kapitálu, úrokové sazby a vše ostatní související s financováním celé akce.  

Geografická poloha ČR není příliš vhodná pro výstavbu větrných elektráren velkých 

výkonů, což je dáno samotným reliéfem krajiny. Navíc jsou pro stavbu větrné elektrárny 

většinou zcela vyloučena území zvlášť významných přírodních parků či rezervací (Národní 

parky, CHKO, Natura 2004), dále území vojenských újezdů, ochranná pásma kolem letišť či 

leteckých koridorů, okolí sídel a významných památek. Kromě tohoto se musí dbát 

na přítomnost velkých ptáků či ohrožených druhů v lokalitě. 

Kromě chráněných území existují ještě další překážky větrným elektrárnám. 

Kupříkladu již zmíněná horší dopravní a technická dostupnost některých území či 

nemožnost připojení k rozvodné síti. Nutností je vlastnictví či dohoda s majiteli pozemku, 

pozemků okolních a též těch, na kterých se bude nalézat potřebná infrastruktura. 

Důležitá je i dostatečná vzdálenost od lidských obydlí, a to především z důvodu hluku 

vydávaného jak pracujícím generátorem, tak i lopatkami rotujícími ve větru, stejně tak 

z důvodu námrazy v zimním období. Hlukové limity jsou stanoveny v Zákoně o ochraně 

veřejného zdraví.  

Mapa na obr. 4.11 znázorňuje mapu ČR, kde modrá barva zaznamenává vhodné 

oblasti pro výstavbu větrných elektráren středních a velkých výkonů. Oblasti na červeném, 

oranžovém a šedém podkladu v současnosti nesplňují podmínky pro připojení těchto 

větrných elektráren do energetické soustavy (ES) ČR (šedou barvou je označeno území 
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spravované EON Distribuce, a.s., kde byl vyhlášen STOP STAV pro připojování větrných 

elektráren). 

 

 
Obr. 4.11. Potencionálně vhodné území pro výstavbu VTE v ČR. 

 

V potaz jsou mj. brána území, kde dostatečná rychlost větru umožňuje ekonomicky 

rentabilní výstavbu větrných elektráren. Hranice rentability byla pro typické podmínky 

v České republice uvažována na úrovni 6 m∙s
-1

 ve výšce 100 m nad zemí. Limitní hodnota 

6 m∙s
-1

 byla přiřazena typické lokalitě nacházející se v otevřené krajině ve středních 

polohách (ve výšce kolem 500 m n. m.) a v závislosti na konkrétních místních podmínkách 

byla modifikována a rovněž byl zohledněn vliv nadmořské výšky, kdy obecně platí, že 

ve větších nadmořských výškách je pro rentabilní výstavbu větrných elektráren nutná vyšší 

průměrná rychlost větru. 

4.3. Biomasa 

Biomasa je biologický materiál vhodný na energetické využitie, ktorý sa tvorí vo 

voľnej prírode, alebo je vyprodukovaný činnosťou človeka. Je to vlastne zakonzervovaná 

slnečná energia, ktorú rastliny vďaka fotosyntéze premieňajú na organickú hmotu. Tá, či 

už v podobe drevnej hmoty, rastlín alebo zvyškov z poľnohospodárskej produkcie, vrátane 

exkrementov úžitkových zvierat, umožní využitím vhodnej konverzie produkovať užitočné 

formy energie – elektrickú energiu, teplo, prípadne aj kvapalné palivá pre motorové 

vozidlá [13]. 
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Biomasa patrí medzi najvýznamnejšie obnoviteľné energetické zdroje a je preto 

energonosičom, ktorý môže do značnej miery nahradiť fosílne palivá. Zároveň je to domáci 

energetický zdroj, ktorého objem  produkcie a cenu (vzhľadom na to, že u nás sa už takmer 

vyrovnala cene v krajinách západnej Európy) možno dostatočne presne predikovať 

do budúcnosti [13]. 

Význam biomasy je veľký aj vzhľadom k pomerne rozsiahlym množstvám, ktoré sú 

k dispozícií ako aj možnostiam jej skladovania. Pri náhrade fosílnych palív biomasou je 

možné dosiahnuť zlepšenie bilancie emisií oxidu uhličitého (CO2). Biomasa má teda 

nezastupiteľnú úlohu aj v znižovaní emisií skleníkových plynov, z ktorých najvýznamnejší je 

CO2. Vegetáciou rastlín dochádza k odčerpávaniu CO2 a teda aj znižovaniu jeho 

koncentrácie v ovzduší [13]. 

4.3.1. Výroba energie z biomasy 

Na základe metódy použitej pri výrobe energie z biomasy sa dnes v praxi presadzujú 

nasledovné procesy [13]: 

 priame spaľovanie, 

 termochemické spracovanie s cieľom zvýšenia kvality biopaliva. Sem patrí 

napríklad pyrolýza alebo splyňovanie, 

 biologické procesy ako sú anaeróbne hnitie alebo fermentácia, ktoré vedú k 

produkcii plynných a kvapalných biopalív. 

 

 

Obr. 4.12. Schéma malého kotla na pelety [14] 
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Bezprostredným produktom týchto procesov je teplo využívané v mieste výroby 

alebo v jej blízkosti. Teplo je možné využívať buď priamo na prípravu teplej vody, alebo 

na výrobu pary a následný pohon generátorového agregátu na výrobu elektriny. 

4.3.2. Výroba elektrickej energie z biomasy 

Tradičný spôsob výroby elektriny z biomasy je vo väčšine prípadov založený na jej 

priamom spaľovaní a výrobe pary, ktorá poháňa parnú turbínu, podobne ako je to 

v konvenčných tepelných elektrárňach využívajúcich uhlie. Táto technológia je dnes veľmi 

prepracovaná a umožňuje použitie viacerých druhov vstupných surovín. Jej nevýhodou je, 

že si vyžaduje relatívne vysoké investičné náklady na jednotku výkonu, celková účinnosť 

výroby je nízka a navyše neposkytuje možnosti ďalšieho zlepšenia. 

Výroba elektriny splyňovaním biomasy je relatívne novou metódou (obr. 4.13). 

Namiesto priameho spaľovania biomasy sa využíva proces jej splyňovania a následného 

spaľovania plynu v plynovej turbíne, podobne ako je to pri výrobe elektriny v elektrárňach 

na plyn. Výhodou tejto technológie je oveľa vyššia účinnosť, pretože pri splyňovaní sa až 

65 – 70 % energie obsiahnutej v biomase premieňa na horľavý plyn [13]. 

 

 

Obr. 4.13. Splyňovacie zariadenie drevnej štiepky 

 

Elektrárne so splyňovaním biomasy pozostávajú z nasledujúcich komponentov: 

 zariadenie na prípravu a dopravu paliva, 
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 splyňovacia reaktorová nádoba, 

 čistič plynov a zmiešavací systém, 

 turbína resp. spaľovací motor. 

V najjednoduchších plynových turbínach sú horúce odpadové plyny vypúšťané 

priamo do ovzdušia. V moderných technológiách sú však tieto plyny využívané na výrobu 

pary v osobitných parogenerátoroch. Táto para sa môže použiť na vykurovanie objektov 

(kogeneračná jednotka) [13]. 

4.3.3. Kogeneračná jednotka 

Kogenerácia je kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla (obr. 4.14). 

V kogeneračných jednotkách (KJ) prebieha plynulá premena primárnej energie 

obsiahnutej v palive na elektrickú energiu. Tepelná energia, ktorá nie je využitá na výrobu 

elektrickej energie, je využitá na dodávku tepla [14].  

 

 

Obr. 4.14. Schéma kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla z biomasy [13] 

 

Typy kogenerácie sú: 

 parná – účinnosť výroby elektrickej energie je 8 – 15 %, celková účinnosť je  

77 – 87 %, 
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 plynová – účinnosť výroby elektrickej energie je 23 – 41 %, celková účinnosť 

je  

68 – 90 %. V tomto type sa využíva spaľovací motor alebo spaľovacia 

turbína, 

 paroplynová – výroba elektrické energie s účinnosťou až 42 – 58 %, 

 špeciálne typy – KJ s palivovými článkami alebo KJ so Stirlingovým motorom. 
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5. ELEKTROMOBILITA 

Elektrické vozidlo je poháňané výhradne elektrickým motorom. Elektrická energia je 

dodávaná do elektrického motora zo zásobníka elektrickej energie (batérií), ktorý je 

nabíjaný externe z elektrickej sústavy, alebo môže byť nabíjaný aj interne za pomoci 

spaľovacieho motora alebo systémom palivových článkov [15]. 

Elektrické vozidlá sú čisto batériové vozidlá, ale aj hybridné, či elektrické vozidlá 

vybavené palivovými článkami (obr. 5.1)[16]. 

 

 

Obr. 5.1. Schematické znázornenie jednotlivých druhov vozidiel  

 

5.1. Zásobníky elektrickej energie pre elektrické vozidlá 

Zásobníkom elektrickej energie je najčastejšie výkonná batéria zložená z väčšieho 

množstva batériových článkov, alebo iné technológie, ako napríklad vodíková nádrž 

v kombinácií s palivovými článkami, alebo tzv. range extender, sekundujúci relatívne 

menšej batérií umožňujúci jej priebežné dobíjanie počas jazdy malým spaľovacím 

motorom. Požiadavky na zásobník energie sú závislé na koncepcii pohonu, výkonovej 

triede a požadovanom dojazde elektromobilu. Požiadavky zahŕňajú energetickú 

a výkonovú hustotu, počet nabíjacích cyklov, bezpečnosť, cenu a dostupnosť. 

Najvhodnejšie pre elektrické vozidlá sú nikelmetalhydridové (Ni-MH) a líthium-iónové (Li-

Ion) akumulátory [15], [16]. 
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Elektrické vozidlá by mohli výrazným spôsobom prispieť k celkovej akumulácií 

elektrickej energie vyrábanej v OZE a jej následnému využitiu pre napájanie domácností 

a priemyslených budov (viď. kap. 6). 

5.2. Nabíjacie stanice 

Infraštruktúra pre elektromobily označuje najmä nabíjaciu 

infraštruktúru pre dobíjanie zásobníka elektrickej energie (batérie) elektrického vozidla 

elektrickou energiou z elektrickej siete alebo technické riešenia, ktoré umožnia výmenu 

batérií v elektrických vozidlách s následným nabíjaním počas uskladnenia. V budúcnosti sa 

môže infraštruktúra pre elektromobily rozšíriť o infraštruktúru pre využitie palivových 

článkov alebo o výmenu elektrolytov batérií [15]. 

Elektromobily je možné nabíjať v nabíjacích staniciach striedavým aj jednosmerným 

prúdom. Rýchlosť nabíjania batérie (definovaný ako množstvo elektrickej energie 

prenesenej z elektrickej siete do batérie elektromobilu za daný čas) je závislé od výkonu 

nabíjacej stanice a technických možností elektromobilu. Doba nabitia batérie je závislá 

potom od rýchlosti nabíjania a od kapacity batérie. Štandardným pomalým nabíjaním trvá 

úplne nabitie batérie elektromobilu - cca 8 hodín. Využitím nabíjacej stanice s vyšším 

výkonom je možné čas potrebný na úplné nabitie batérie výrazne skrátiť. Využitím rýchlo 

nabíjacieho stojanu (obr. 5.2) je momentálne možné dobiť batérie na 80 % ich kapacity 

za približne 20 minút [15]. 

 

 

Obr. 5.2. Rýchlo nabíjacia stanica DC 44 kW od firmy Elmark Plus
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6. OFF-GRID SYSTÉMY 

Pod pojmom Off-Grid systém rozumieme rodinný dom či budovu, ktorá je schopná 

pomocou riadenia a využívaním výroby v OZE dosiahnuť vyrovnanú energetickú bilanciu, 

ktorá umožňuje prevádzkovanie bez prepojenia z nadradenou napájacou sústavou. 

V budúcnosti sa očakáva zvýšený záujem o prevádzkovanie väčších či menších Off-Grid 

systémov. 

6.1. Analýza spotřeby elektrické energie 

Prvotní a důležitou částí při návrhu Off-Grid systému využívajícího hybridní zdroje 

elektrické energie pro napájení energeticky soběstačného rodinného domu či budovy 

v ostrovním režimu je analýza spotřeby elektrické energie. Důležitým rozhodnutím je také 

určení, jaké spotřebiče má energetický systém napájet. Variant je mnoho, ale základní je 

stanovení, zda budou napájeny pouze běžné spotřebiče, či je počítáno i s napájením 

elektrického vytápění. Tato odlišnost má přímý dopad na velikost následného 

instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů elektrické energie a následně i akumulačního 

zařízení.  

Pro ukázku analýzy spotřeby byl zvolen běžný rodinný dům o prostorové dispozici 

5+1 a půdorysu cca obdélníku o rozměrech 20 x 10 m, jehož energetická ztráta je 

kalkulována na 5 kW. Dům obývá čtyřčlenná rodina. Spotřeba tohoto klasického domu 

bude následně porovnána se spotřebou nově postaveného nízkoenergetického domu 

stejných proporcí. Tento nízkoenergetický dům obývá dvoučlenná rodina. U obou 

rodinných domů se nepředpokládá hrazení energie pro vytápění, kterou zajišťuje jiné 

energetické médium. V rodinném domě jsou používány spotřebiče běžné domácnosti a 

spotřebiče nutné k údržbě domu a zahrady. Komplexní výčet spotřebičů, se kterými je 

při následné analýze počítáno jsou uvedeny v tab. 6.1 včetně výkonu spotřebičů.  

Na základě měření a sledování provozu jednotlivých spotřebičů a běžných denních 

zvyklostí členů domácnosti je možné stanovit digram zatížení spotřeby rodinného domu 

pro jednotlivé dny v týdnu, kdy bylo přihlédnuto i k spotřebě elektrické energie pro situace 

oprav a běžné údržby domu. Výsledný denní diagram zatížení je zobrazen na obr. 6.1. 

Na obr. 6.2 je potom zobrazen týdenní průběh celkového odebíraného výkonu. Měření 

spotřeby elektrické energie by mělo probíhat po dobu několika týdnů tak, aby byly 

minimalizovány eventuální anomálie v běžném provozu rodinného domu.  

Přesné určení elektrické spotřeby domu či budovy bude mít vliv jak na dimenzování 

výkonové části systému, zaručení energetické soběstačnosti v dlouhodobém časovém 

horizontu, ale i na celkové finanční náklady celého systému. 
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 Tab. 6.1. Přehled spotřebičů. 

Spotřebič Příkon (W) 

Plynový kotel 120 

Pračka 2 100 

Solární panely 80 

Světelný okruh I, II, III 950 

Lednice 70 

Elektrická trouba 2 900 

Mikrovlná trouba 2 600 

Vysávač 1 200 

Indukční varná deska 2 100 

Myčka 2 100 

Ruční mixér 300 

LCD televize, Notebook 150 

Žehlička 700 

Ostatní spotřebiče, zahrada, údržba 2 120 

Celkem 17 490 
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Obr. 6.1. Denní diagramy zatížení pro týdenní cyklus rodinného domu. 
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Obr. 6.2. Týdenní průběh výkonu. 

 

Z obr. 6.1 a obr. 6.2 je patrné, že nejvyšší spotřeba elektrické energie je v sobotu 

v dopoledních hodinách, kdy se předpokládá činnost spojená s údržbou domu a zahrady, 

stejně jako příprava stravy. Z obr. 6.1 a obr. 6.2 je dále patrno, že situace, kdy je odebírán 

nejvyšší výkon, nastává v sobotu v dopoledních hodinách a velikost odebíraného výkonu 

dosahuje špičkových hodnot přes 8 kW. V tab. 6.2 jsou zobrazeny hodnoty spotřebované 

elektrické energie pro jednotlivé dny týdenního cyklu. 

 

 Tab. 6.2. Spotřeba elektrické energie 

Den Spotřeba elektrické energie (kW∙h) 

Pondělí 17,33 

Úterý 7,89 

Středa 14,83 

Čtvrtek 9,94 

Pátek 13,65 

Sobota 32,04 

Neděle 8,87 

Celkem 104,55 
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Z výše zmíněných skutečností lze potom definovat podmínky pro návrh 

akumulačního zařízení, tak aby byla plně kryta spotřeba elektrické energie pro potřeby 

běžného neomezeného provozu sledovaného rodinného domu. 

Na obr. 6.3 je zobrazen průběh diagramu zatížení sledované domácnosti pro vybraný 

den týdne, kdy se předpokládá, že tento den je spotřeba elektrické energie maximální. 

Na základě těchto dat by měl být proveden návrh akumulace a zdrojů elektrické energie. 
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Obr. 6.3. Odebíraný výkon v průběhu vybraného dne. 

 

Celkově lze data pro dimenzování energetického systému pro napájení klasického 

rodinného domu sumarizovat jako spotřebu elektrické energie 32 kW∙h za den (den 

s maximální spotřebou), týdenní spotřeba elektrické energie cca 100 kW∙h a špičkový 

odběr vyšší než, 8 kW. Vzhledem ke snaze při návrhu celé energetické koncepce udržet i 

přijatelný ekonomický rozměr, je vhodné se zamyslet nad možností snížení špičkových 

odběrů tak, aby bylo možné snížit výchozí podmínky návrhu energetické koncepce. 

6.2. Návrh akumulačního systému  

Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s využitím větrné a 

fotovoltaické elektrárny vyžaduje pro zajištění ostrovního provozu doplnění celého 

napájecího systému o akumulaci elektrické energie. Správný výběr systému akumulace 

elektrické energie pro ostrovní systém zajistí dostatečný výkon pro pokrytí spotřeby 
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rodinného domu a zároveň nedojde ke ztrátě elektrické energie získané v době převýšení 

výroby nad spotřebou rodinného domu. Velikost spotřeby elektrické energie z ostrovního 

systému může být v protikladu s velikostí dodávky elektrické energie z FVE a VTE. Doba 

nejvyššího výkonového zatížení rodinného domu se ne vždy shoduje s disponibilitou 

obnovitelných zdrojů elektrické energie, jejichž využití je v tomto případě prioritní. Příklad 

této nesoudobosti je uveden na obr. 6.4, kde černá křivka označuje vyrobenou elektrickou 

energie (větrná + fotovoltaická elektrárna pro vybraný den), červená křivka odpovídá 

skutečné spotřebě rodinného domu a modře je označená část spotřeby elektrické energie, 

která musí být hrazena z akumulačního zařízení, které napájí ostrovní měnič. 

 

 

Obr. 6.4. Soudobost výroby a spotřeby elektrické energie. 

 

Vzhledem ke kolísavému výkonu hybridních zdrojů elektrické energie je nutno 

přizpůsobit spotřebu elektrické energie nebo část energie akumulovat. Výkon z FVE a VTE  

je vždy dán aktuálními klimatickými podmínkami, které se nedají ovládat. Technologií 

pro ukládání energie existuje celá řada, avšak každá má svoje hranice či nedostatky, díky 

nimž jsou jednotlivé technologie použitelné jen v určitých aplikacích, popřípadě dochází 

ke kombinaci více typů. Doposud žádná technologie schopná uchovat energii nemá 

dostatečný výkon (W∙kg
-1

) a zároveň hustotu energie (W∙h∙kg
-1

). Proto se vytváří systémy 

tvořené různými typy technologií uchovávající energii.  
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Podle principu uchování energie, může rozlišovat dvě skupiny: 

1. Chemický princip akumulace energie – akumulační baterie: 

 • olověné a alkalické akumulátory (Pb), 

 • moderní akumulátory pracující na principu Lithium-Ion (Li-ion), Sodík-Síra (Na-S), 

Nikl-kadmium (Ni-Cd), 

 • superkapacitory, 

 • průtokové baterie. 

2. Fyzikální princip akumulace energie: 

• setrvačníky, 

• přečerpávací vodní elektrárny, 

• akumulace energie založená na stlačeném vzduchu. 

 

V první skupině je energie uchovávána v chemických vazbách elektrodového 

materiálu, kdy dochází k vratným reakcím elektrodového materiálu s ionty z elektrolytu. 

Do této skupiny patří všechny akumulační baterie a řadí se sem také superkapacitory, 

které umožňují krátkodobé pokrytí spotřeby elektrické energie pro spotřebiče s velmi 

strmým nárůstem proudového zatížení. Výhody a nevýhody jednotlivých typů 

akumulačních baterií jsou uvedeny v tab. 6.3. Druhá skupina využívá přeměn potenciální a 

kinetické energie. 

 

 Tab. 6.3. Porovnání technologie pro akumulaci elektrické energie 

Akumulační  

baterie 

Výhody Nevýhody 

Pb cena, hustota energie a 

výkon 

ekologie , účinnost 

Ni-Cd hustota energie, výkon  Ekologie, účinnost 

Na-S účinnost vysoká provozní teplota 

Li-ion hustota energie, výkon 

účinnost 

cena, bezpečnost 

Průtokové baterie velká kapacita, nízké 

náklady 

nízká hustota energie 

Superkapacitory výkon, účinnost 

životnost 

nízká hustota energie 

samovybíjení,cena 
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Pro Off-Grid systém se v současné době jeví jako nejvhodnější akumulace elektrické 

energie prostřednictvím akumulačních baterií. Na obr. 6.5 je znázorněna účinnost 

společne se životností jednotlivých typů akumulačních baterií. 

 

 

 

Obr. 6.5. Životnost a účinnost jednotlivých typů akumulačních baterií. 

 

K nabíjení akumulačních baterií využívá většina typů ostrovních měničů tak i 

regulátorů nabíjení charakteristiku IUoU Active Inverter Technology (obr. 6.6). Toto 

nabíjení se skládá ze tří úseků. V prvém úseku se nabíjí vysokým, ovšem omezeným 

proudem konstantní hodnoty, řádově přes 100 A. Ve druhém konstantním napětím. 

Ve třetím úseku se po dostatečném stupni nabití sníží napětí na udržovací hodnotu, 

zpravidla kompenzovanou teplotou a to jak nabíjených akumulačních baterií, tak i teplotní 

kompenzací vůči okolnímu prostředí. Tento způsob nabíjení umožňuje v co nejkratším čase 

dobít akumulační baterie na plnou kapacitu. Tato nabíjecí charakteristika je ideální 

pro nabíjení z hybridních zdrojů elektrické energie jako je kombinace  FVE a VTE. 
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Obr. 6.6. Nabíjecí charakteristika IUoU Aktive Inverter Technology. 

 

V první fázi nabíjení zůstává nabíjecí proud až do určitého napětí akumulačních 

baterií na konstantní úrovni, aby bylo zajištěno nejrychlejší možné nabití akumulačních 

baterií. Na konci této fáze jsou akumulační baterie nabity na 80 % ze své maximální 

kapacity. Po překročení této hodnoty nabití akumulačních baterií k poklesu nabíjecího 

proudu. V této druhé fázi dochází k nabití baterií na 100 % své kapacity. Nabíjecí 

charakteristika pak přechází do režimu udržovacího nabíjení. Výhodou tohoto udržovacího 

nabíjení je zamezení rizika samovolného vybití při delší nečinnosti a také udržování stavu 

nabití akumulačních baterií na 100 %., viz obr. 6.6. 

Na základě výsledků z analýzy spotřeby elektrické energie pro daný dům či budovu je 

možné navrhnout systém akumulátorových baterií a provést výpočet velikosti kapacity tak, 

aby byl zajištěn dostatečný objem akumulované elektrické energie. Správný výběr systému 

akumulace elektrické energie pro Off-Grid systém zajistí dostatečný výkon pro pokrytí 

spotřeby domu a zároveň to, že nedojde ke ztrátě elektrické energie získané v době 

převýšení výroby nad spotřebou. Volba velikosti kapacity by měla být taková, aby 

akumulační systém byl schopen napájet spotřebiče bez dobíjení, tedy v případech, kdy 

jsou meteorologické podmínky v lokalitě instalace Off-Grid systému nepříznivé. Velikost 

kapacity má velký vliv také na nejvyšší možný proud, který může akumulační systém dodat 

ostrovnímu měniči. 

Na dnešním trhu existují tři hlavní druhy akumulačních baterií vhodné pro použití 

v Off-Grid systému, jako jsou olověné, nikl-kadmiové a lithium-iontové akumulační baterie. 
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Výhodou nikl-kadmium a lithium-iontových akumulační baterií je vyšší specifická energie, 

oproti olověným akumulátorům, a nižší doba nabíjení. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena.  

Pro návrh kapacity baterií byl zvolen postup, který je prezentován vztahem: 

 

 
 

,
BCFMAXB

Z
B






TDODV

nE
C  (6.1) 

 

kde CB je kapacita baterií, EZ je energie spotřebovaná zátěží, n je počet dní bez dobíjení, VB 

je napětí baterie, DODMAX je hloubka vybití baterie, TCF je teplotní korekční faktor a B je 

účinnost baterií. 

Pro navrhovaný systém je potřeba volit správné hodnoty veličin uvedených ve vztahu 

(6.1): 

• Ez- volí se den s maximální spotřebou elektrické energie. 

• n – počet dnů, po jakou dobu musí být akumulační systém schopen napájet 

prostřednictvím ostrovního měniče spotřebiče bez dobíjení, tedy v případech, kdy 

jsou meteorologické podmínky v lokalitě instalace nepříznivé. Délka období s nízkou 

rychlostí větrů a se zataženou oblohou a s tím související nízkou intenzitou 

slunečního záření se liší dle lokalit instalace a ročním obdobím. 

• VB – napětí akumulačních baterií, tato hodnota se volí podle vstupního DC napětí 

ostrovního měniče. Nejčastější hodnoty pomocí sérioparalelního zapojení 

akumulačních baterií je 12, 24 a 48 V.  

• DODMAX -  hloubka vybití akumulačních baterií, tato hodnota se pohybuje  

od 20 do 80 % hladiny nabití baterií a je dána typem použitých akumulačních baterií. 

• TCF - teplotní korekční faktor, hodnota dána umístěním akumulačních baterií. Teplotní 

korekční faktor pro umístění akumulačních baterií v sklepních prostorách 

bez výrazných teplotních změn je roven 1. 

• B - účinnost baterií, tato hodnota je dána typem akumulačních baterií a pohybuje se 

od 50 % do 90 %, viz. obr. 6.5. 

Ve fázi dimenzování velikosti kapacity akumulačních baterií je potřeba vzít v úvahu 

velikost investice a prostorové nároky na umístění akumulačních baterií. Je nutné tedy 

uvažovat o snížení nároků na objem elektrické energie dodávané ostrovní aplikací a stejně 

tak zvážit možnost snížení počtu dní, kdy musí být systém schopen napájet spotřebiče 

bez možnosti dobíjení, které je způsobeno nepříznivými meteorologickými podmínkami.  

V tab. 6.4 je uveden propočet kapacity systému akumulačních baterií dle vztahu (6.1) 

pro různé varianty délky napájení rodinného domu bez dobíjení akumulačních baterií. 
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Propočet velikosti kapacity baterií je proveden pro den s maximální spotřebou 32 kW∙h a 

průměrnou týdenní spotřebou 15 kW∙h. Napětí baterií bylo zvoleno na hladině 48 V a 

maximální hloubka vybití baterií bez vlivu na životnost je udávána 0,9. Pro tento modelový 

výpočet byla zvolena průměrná hodnota účinnosti baterií 85 %. 

 

 Tab. 6.4. Kapacita akumulačních baterií. 

Počet dní  

bez dobíjení 

Kapacita (A∙h) 

maximální spotřeba 

Kapacita (A∙h) 

průměrná spotřeba 

12 10 500 4 900 

10 8 730 4 080 

8 6 980 3 260 

6 5 240 2 450 

4 3 490 1 630 

2 1 740 816 

 

Z tab. 6.4 je zřejmé že investiční náklady do akumulačního systému neumožňuje 

návratnost investice za dobu provozu systému při respektování životnosti baterií. 

Životnost akumulačních baterií je dána typem použitých akumulačních baterií (dle typu 

cca 10 až 20 let), ale je také ovlivněna cyklováním (nabíjením/vybíjením). Je nutné tedy 

uvažovat o snížení nároků na objem elektrické energie dodávané ostrovní aplikací a stejně 

tak zvážit možnost snížení počtu dní, kdy musí být Off-Grid systém schopen napájet 

spotřebiče bez možnosti dobíjení, které je způsobeno nepříznivými meteorologickými 

podmínkami. 

Maximální spotřeba elektrické energie, pro kterou byl prvotní výpočet velikosti 

kapacity proveden, nastává v jeden den v roce s maximální spotřebou elektrické energie. 

Tento den se výrazně liší od objemu spotřebované elektrické energie v průběhu ostatních 

dnů v roce, viz tab. 3.4. Vezmeme-li v úvahu tuto odlišnost a připustíme-li, že den 

s maximální spotřebou bude částečně kryt z jiných energetických zdrojů, je reálné použít 

pro výpočet velikosti kapacity akumulačních baterií týdenní průměrnou hodnotu spotřeby 

elektrické energie.  

Další z možností jak snížit velikost kapacity akumulačních baterií a tím umožnit 

investici, které má návratnost kratší, než je doba životnosti akumulačních baterií je využití 

systému řízení pro hospodaření a řízení toků elektrické energie v Off-Grid systému. 

S využitím řídicího systému bude spotřeba rodinného domu optimalizována tak, aby bylo 

spínání spotřebičů, u kterých je toto možné, rozloženo na delší časové období. Tímto 

způsobem bude možné snížit objem potřebné elektrické energie v Off-Grid systému a tím i 

velikost kapacity akumulačního zařízení. 
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6.3. Návrh systému řízení 

Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní 

dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého 

ostrovního systému. Řídicí systém musí s maximální možnou účinností zajistit akumulaci 

dostatečného množství elektrické energie k pokrytí předpokládané spotřeby, ale také musí 

být schopen pomocí předdefinovaných priorit řídit spotřebu elektrické energie s tím, že 

spotřebu elektrické energie lze rozdělit do několika kategorií dle možnosti časového 

posunu. První kategorii tvoří spotřebiče, jejichž provoz je trvalý a spotřebovávají 

elektrickou energii v průběhu celého dne, další kategorii tvoří spotřebiče (např. pračka, 

myčka) jichž provoz se dá odložit na období, kdy lze předpokládat dobré podmínky 

pro výrobu elektrické energie z hybridních zdrojů elektrické energie. Třetí skupinu tvoří 

spotřebiče, jejichž provoz je závislý na vůli provozovatele, jedná se například o televizor, 

počítač. 

 

 

Obr. 6.7. Základní struktura systému řízení pro napájení rodinných domů  

provozovaných v ostrovním režimu. 

 

Řízení toků energií mezi jednotlivými komponenty připojených do Off-Grid systému 

je možné realizovat s využitím řídicího systému. S využitím aktivního systému řízení 
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pro hospodaření a řízení toků elektrické energie v Off-Grid systému bude optimalizováno 

připojení jednotlivých spotřebičů v rodinném domu. Na základě informací o predikované 

hodnotě elektrické energie z fotovoltaické a větrné elektrárny, na základě předem 

definovaných priorit připojení jednotlivých spotřebičů a aktuální hodnoty kapacity 

akumulačních zařízení, poskytne aktivní řídicí systém bezpečné napájení Off-Grid systému 

po celý rok.  

Vstupní data pro rozhodování řídicího systému jsou přebírána z meteorologických 

modelů (predikce výroby) a na jejich základě řídicí systém predikuje předpokládanou 

disponibilní energii a připravuje plán provozu jednotlivých spotřebičů, tak aby vždy byly 

uspokojeny požadavky na provoz domácnosti i s optimálně zvolenou rezervou energie 

pro krytí nenadálé potřeby elektrické energie. Základní struktura systému řízení 

pro hospodaření a řízení toků elektrické energie je znázorněna na obr. 6.7. 

Je známým faktem, že problematika provozu obnovitelných zdrojů elektrické energie 

je velmi aktuální, ať již s pozitivním či negativním ohlasem odborné i laické veřejnosti. 

Provoz obnovitelných zdrojů elektrické energie v ostrovním režimu společně s řídicím 

systémem eliminuje negativní argumenty odpůrců obnovitelných zdrojů elektrické 

energie. V areálu VŠB – TU Ostrava byl před několika lety vybudován v rámci výzkumu 

obnovitelných zdrojů elektrické energie první mikro ostrovní systém, který slouží 

k napájení veřejného osvětlení. Na základě zkušeností při budování a provozu tohoto 

systému byl vybudován druhý ostrovní systém o podstatně vyšším instalovaném výkonu, 

který slouží jako fyzikální model napájení rodinného domu. Výstavba ostrovního systému, 

který má simulovat napájení rodinného domu, vycházela z analýzy spotřeby běžného 

rodinného domu. Na základě této analýzy byl následně dimenzován akumulační systém 

s ohledem na požadavky výkonu, ale také s respektováním velikosti prvotní investice a 

doby návratnosti celé energetické jednotky. Hybridní zdroj elektrické energie byl volen 

s ohledem na napájení modelového rodinného domu.  

Off-Grid neboli ostrovní systém vybudovaný v areálu VŠB-TUO je tvořen třemi 

základními částmi. První, zdrojová část viz obr. 6.8, využívá jako hybridní zdroj elektrické 

energie větrnou elektrárnu a dvě varianty fotovoltaických systémů. První fotovoltaická 

elektrárna je umístěna na polohovací jednotce a využívá monokrystalické panely. Druhá 

fotovoltaická elektrárna je umístěna na pevné střešní konstrukci a využívá 

polykrystalických panelů.  Druhá část byla vytvořena pro přenos energií a třetí část 

charakterizuje akumulaci a řízení spotřeby pomocí aktivního systému řízení.  

Celá energetická koncepce byla navržena tak, aby dokázala napájet spotřebu 

elektrické energie typizovaného rodinného domu v ostrovním provozu, tedy nezávisle 

na vnější energetické soustavě. 
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Obr. 6.8. Fotografie větrné elektrárny společně s polohovací natáčecí  

jednotkou fotovoltaické elektrárny. 

 

Fyzikální model ostrovního systému byl doplněn systémem měření, který umožňuje 

měřit hodnoty veličin na jednotlivých komponentách systému. Schéma monitorovacího 

řetězce je znázorněno na obr. 6.9. Toto podrobné osazení senzory umožňuje v podstatě 

kontinuálně monitorovat dílčí účinnosti celého systému. S takto vytvořeným 

monitorovacím systémem je možné s velkou přesností určit celkovou účinnost systému, 

definovat podíl jednotlivých zdrojů v rámci dlouhodobého časového intervalu a 

specifikovat tak využitelnost navržené energetické koncepce pro libovolné meteorologické 

a energetické podmínky nejen v místě umístění vybudované testovací platformy Off-Grid 

systému.  

Důležitou součástí monitorovacího systému je i hodnocení meteorologických 

poměrů. Meteorologická stanice poskytuje dostatek naměřených hodnot o hustotě 

globálního slunečního záření tak i směru a rychlosti větru. 

Veškeré naměřené hodnoty jsou následně zpracovávány a vyhodnocovány pomocí 

G jazyku (prostředí LabView- Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench ) a 

následně pomocí tohoto jazyku i vizualizovaný. Veškeré výsledky z monitorovacího 

systému jsou ukládány pro následný postprocessing do databáze dlouhodobých 
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naměřených hodnot v minutových intervalech a jsou publikovány formou webového 

rozhraní na internetové doméně, která je pro testovací platformu Off-Grid systému 

vytvořena. S takto vytvořenou databází naměřených hodnot je množné optimalizovat a 

vyhodnotit řetězec jednotlivých konverzí elektrické energie, toků elektrické energie a 

provozních stavů v Off-Grid systému. 

 

 
Obr. 6.9. Schéma monitorovacího řetězce. 

 

Hlavním cílem monitorovacího systému je poskytnou systému řízení dostatek 

informací o aktuálním stavu počasí, stejně tak o předpovědi relevantních 

meteorologických veličin na nejbližší období, dále pak informace o stavu nabití 

akumulačních baterií a informace o předpokládané spotřebě v následujícím časovém 

období. Plán spotřeby vychází z databáze provozních stavů a z analýzy spotřeby uvedené 

dříve v knize, kdy běžné zvyklosti domácnosti jsou do značné míry stereotypní s tím, že 

musí být alokována jistá část akumulované elektrické energie na krytí náhodné spotřeby 

elektrické energie.  
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Samotný řídicí systém potom sám zajišťuje spínání jednotlivých spotřebičů, které by 

byly do systému přímého spínání možné zařadit. Systém řízení z aktuálních hodnot 

jednotlivých měřených veličin je schopen vyhodnotit a následně uživatele informovat 

o technickém stavu jednotlivých zdrojů, jakož i stavu akumulační části systému. 

Zjednodušené schéma aktivního systému řízení pro řízení toků elektrické energie  

v Off-Grid systému je zobrazeno na obr. 6.10. 

Aktivní řídicí systém za podpory moderních IT technologií doporučuje uživateli plán 

spotřeby, který vychází z databáze provozních stavů, analýzy spotřeby, hladiny nabití 

akumulátorů, z informací poskytnutých monitorovacím systémem, předpovědí 

relevantních meteorologických veličin a predikcí výroby a spotřeby. Samotný řídicí systém 

doporučuje dle algoritmu řízení spínat vybrané spotřebiče nebo jednotlivé napájecí silové 

napájecí okruhy a informuje uživatele o stavu jednotlivých zdrojů i celého systému. 

 

 
Obr. 3.10. Vývojové schéma pro aktivní systém řízení. 

 

Samotný vývoj Off-Grid systému vybudovaného v areálu VŠB-TUO může být rozdělen 

do třech základních kroků: 

• klasifikace toků energií, 

• vytvoření scénářů chování, 
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• podrobení vytvořené databáze k testování. 

První etapa spočívala v dlouhodobém měření na vybraných objektech. Toto měření 

současně s měřením relevantních meteorologických a geomorfologických veličin vedlo 

k vytvoření standardizované databáze s klasifikací toků energií a sestavení typizovaného 

denního diagramu zatížení pro danou domácnost (rodinný dům). 

Takto vytvořený typizovaný denní diagram zatížení, společně s experimentálním 

měřením domácích spotřebičů slouží jako podklad pro nastavení programovatelné zátěže 

a implementací této zátěže do fyzikální platformy rodinného domu.  

Druhá etapa představovala vytvoření různých scénářů chování vybraných objektů – 

toky energií uvnitř systému, které odpovídají situacím každodenního života. Následovala 

optimalizace provozu Off-Grid systému s respektováním specifických požadavků.  

Mezi tyto požadavky patří: 

• autonomní provoz, 

• maximální využití obnovitelných zdrojů energie, 

• bezpečnost a spolehlivost provozu. 

Jako podpůrnou informaci pro optimalizaci toků výkonů v energetické jednotce jsou 

využity informace z predikčního modelu výroby elektrické energie obnovitelných zdrojů. 

S využitím již vybudovaného detailního monitorovacího systému je sledován každý 

operátorský zásah ve formě zápisu do textového souboru včetně všech relevantních 

veličin. 

V třetí etapě byla vytvořena ucelená databáze a ta byla následně podrobena 

testování pomocí prvků umělé inteligence s nalezením vazeb mezi jednotlivými veličinami. 

Cílem využití metod umělé inteligence je aplikace pro správu energetických toků 

s respektováním specifických požadavků uvedených výše. Samotnému použití metod 

umělé inteligence předcházel testovací provoz k případnému zjištění možných nedostatků.  

Aktivní systém řízení s podporou metod umělé inteligence realizuje dílčí kroky, 

přičemž operátor vyhodnocuje odchylku reakčního zásahu systému řízení od požadované 

hodnoty. V současné době probíhá testování energetické jednotky s použitím aktivního 

systému řízení společně s vyhodnocením dosaženým výsledků.  

Na obr. 6.11 je znázorněno spojení aktivního systému řízení s fyzikální platformou 

energetické jednotky. Zdrojová část může být doplněna o benzínový/dieselovým/LPG 

agregátem, popř. mikro-kogenerační jednotkou pro situace, kdy nebude dostatek 

disponibilní energie z obnovitelných zdrojů a akumulačních baterií. Tomuto stavu 

se systém bude snažit vyvarovat určením priorit jednotlivým spotřebičům nebo jejich 

skupin a včasnému odpojení spotřebičů s nízkou prioritou. Na základě aktuálních meteo 

informací společně s predikčními modely výroby a spotřeby společně s aktuálními 
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hodnotami reguluje systém toky energií uvnitř systému pomocí aktivních silových členů 

implementovaných do elektroinstalace objektu. Tento systém je možné po úpravě 

komunikačních technologií instalovat například do již existujících silových obvodů objektu 

s minimálními úpravami. 

 

 
Obr. 6.11. Blokové schéma aktivní energetické jednotky Off-Grid systému. 
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7. INTELIGENTNÉ SIETE 

Inteligentné siete sa v súčasnosti považujú za budúcnosť elektroenergetiky a majú 

priniesť množstvo výhod pre odberateľov elektrickej energie.  

Inteligentné siete v sebe kombinujú tradičné technológie s inovatívnymi digitálnymi 

riešeniami. Týmto zvyšujú pružnosť riadenia elektrizačnej sústavy vďaka efektívnejšej 

výmene informácií. Jednou z výhod inteligentných sietí je aj sieťová integrácia jednotlivých 

prevádzok výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorých rozmach sleduje naplnenie 

environmentálnych cieľov stanovených Európskou komisiou. Použitie inovatívnych 

digitálnych technológií umožní monitorovať celú sieť a regulovať energetické toky ako 

prevenciu pred výpadkami, čím dosiahneme bezchybné zásobovanie elektrinou [16]. 

 

 

Obr. 7.1. Príklad inteligentnej siete [17] 
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V novodobej koncepcií využitia elektrickej energie, ktorá počíta so zavádzaním 

úsporných opatrení a s cieľom znižovania emisií a využitím „zelených“ a distribuovaných 

zdrojov energie, bude teda potrebné adekvátne prispôsobiť aj distribučné siete. 

Inteligentné siete sú bezpochyby spôsobom, ktorý je reálne uskutočniteľný a ponúka 

všetko podstatné. Je však treba podotknúť, že jeho úspešná implementácia nezávisí len 

na technickej stránke siete, ale je úzko spojená aj s ďalšími oblasťami. Aj naďalej bude 

treba vykonávať výskum a vývoj so zameraním na distribuované zdroje a skladovanie 

energie, ktoré sú kľúčovým prvkom a dôvodom vzniku inteligentných sieti. Veľkú 

pozornosť je nutné venovať vývoju obslužných zariadení siete a ich štandardizácií, ale tiež 

vlastnej logike a systémom riadenia siete. Nemalú pozornosť bude tiež vyžadovať 

nastavenie architektúry pre komunikáciu medzi jednotlivými elementmi [18]. 

Podniky a domácnosti budú vyžadovať podporu pri zavádzaní distribuovaných 

zdrojov energie, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. S ohľadom na lepšie riadenie 

dodávok elektrickej energie do siete bude tiež treba lepšie plánovať spotrebu. Pri regulácií 

bude potrebné zohľadniť toto obmedzenie zo strany spotrebiteľa napríklad v nastavení 

nových pravidiel a cien s ohľadom na čas dodávky a odberu, ktoré budú účtované 

v reálnom čase [18]. 
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