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ABSTRAKT  
 

Hlavním cílem této práce je popsat krizové stavy, které nastávají v síti a mají 
za následek její rozpad. Dále se také zabývá možnostmi obnovy napětí a postupy s těmito 
možnostmi spojenými. Jsou zde dále popsány způsoby regulace elektrizační soustavy a zdrojů 
k ní připojených. Práce také řeší posouzení možnosti připojení nového iniciačního zdroje 
do distribuční sítě 110 kV. Nakonec popisuje i podmínky pro připojování nových zdrojů 
do distribuční soustavy. Výsledkem této práce je popis způsobu obnovy napětí, postupů 
a pravidel, které je zapotřebí při krizových stavech dodržovat. 
 

KLÍ ČOVÁ SLOVA : Elektrizační soustava; regulace elektrizační soustavy a zdrojů 

elektrické energie; blackout; obnova napětí v síti; ostrovní provoz; 
iniciační elektrárna.  
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ABSTRACT 
 
The aim of this thesis is description of critical situations in the electrical grid and the 

consequences which can be caused by these situations. Further possibilities of voltage 
recovery and ways how to reach the needed voltage are described. Another part is firstly 
about regulation electrical system and resources which are connected to this system. Secondly 
there is appraisal of possibility of connection new resource into distribution system 110 kV 
and conditions of connection new resources. The result of the thesis is description voltage 
recovery and the rules which have to be kept during critical situations. 

 

KEY WORDS: Power system; regulation electricity supply system and sources seat power 

control energy; blackout; return voltage in net; solitary operation; 
initiatory power station. 
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 Úvod 1
 

S ohledem na to, že se zvyšuje přenos elektrické energie přes elektrizační soustavu 
a je do ní připojováno stále více zdrojů s kolísajícím výkonem, je nutné počítat s častějším 
výskytem dlouhodobého přerušení dodávek elektrické energie. Proto je zapotřebí připravit 
a odzkoušet strategie a postupy pro co nejrychlejší obnovení napětí po takovýchto krizových 
stavech. Dále je také potřeba do sítě připojit dostatek nových zdrojů, které jsou schopné najet 
bez vnějšího napájení, ostrovního provozu, rychlého startu a snadné regulovatelnosti. Z těchto 
vlastností vyplývá, že takovéto elektrárny mají pro provoz elektrizační soustavy další výhodu. 
Díky rychlému startu mohou krýt výkyvy již zmiňovaných zdrojů s kolísajícím výkonem, 
tím v podstatě částečně zabraňují vzniku rozpadu sítě. 

V této práci se posuzuje možnost připojení nové plynové elektrárny. Tento typ zdroje 
elektrické energie se často používá tam, kde je potřeba velice rychlý náběh elektrárny 
na požadovaný výkon. Je tedy zřejmé, že kombinace plynové elektrárny se solárními 
a větrnými elektrárnami je nutná pro bezproblémový chod sítě, protože u těchto zdrojů 
se mění dodávaný výkon velice rychle v závislosti na změnách počasí. Další důležitou 
vlastností tohoto typu elektrárny je schopnost startu ze tmy a možnost práce v ostrovním 
provozu. Dále v této práci je tedy navrhnut způsob obnovy napětí po poruše typu blackout 
v oblasti Prostějova a Zlína s pomocí výše uvedené plynové elektrárny. Jsou zde také popsány 
postupy a opatření, které je v takovémto případě nutné dodržovat. 
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 Cíl práce 2
 

Cílem této práce je vytvořit přehled o provozu a řízení elektrizační soustavy. Popsat 
problémy, které při tom mohou vzniknout. Také přiblížit problematiku přerušení dodávek 
elektrické energie a následného obnovování napětí. Dále porovnat vlivy na síť při připojení 
nového iniciačního zdroje elektrické energie do distribuční sítě v oblasti Prostějova. 
A na konec popsat způsob obnovování napětí v oblasti Prostějova a Zlína za pomoci výše 
zmíněného nového zdroje elektrické energie a postupy, které je nutné v tomto případě 
dodržet. 
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 Elektrizační soustava          3
 

Elektrizační soustava, jak ji popisuje [1], se zabývá výrobou elektrické energie, její 
přeměnou, přenosem, rozvodem a použitím. Všechny tyto procesy je nutné jednotně řídit. 
Řízení provozu elektrizační soustavy má tedy za úkol zajištění výkonu a dostatečného 
množství elektrické energie při dodržení hospodárnosti a předepsané kvality. Při posuzování 
kvality elektrické energie se zabýváme frekvencí, napětím, symetrií a harmonickým 
průběhem. 

Výroba elektrické energie je dnes z větší části prováděna převážně v uhelných 
elektrárnách, které pracují na principu uvolnění tepla při spalování uhlí v kotli. Při tom 
se ohřívá voda a mění svoje skupenství z kapalného na plynné, tedy na páru. Pára dále putuje 
k turbíně, kde expanduje. To znamená, že se tepelná energie získaná v kotli mění 
na mechanickou práci. Turbína je spojena s alternátorem, v němž se pak mění mechanická 
energie na energii elektrickou. Na obdobném principu fungují i jaderné elektrárny. Zde se ale 
na začátku procesu mění chemická energie na tepelnou pomocí štěpení jader izotopu 
uranu 235U v jaderném reaktoru. Dalšími zdroji elektrické energie bývají například plynové 
a paroplynové elektrárny. U těchto elektráren opět dochází nejprve k získávání tepelné 
energie. Ta se pak mění na mechanickou energii, aby se posléze přeměnila na elektrickou 
energii. Dále se používají vodní a větrné elektrárny. Zde se přeměňuje přímo mechanická 
energie větru nebo vody na elektrickou. Nakonec se můžeme setkat s elektrárnami 
fotovoltaickými, které přeměňují přímo energii světelnou na elektrickou. Dnes se velmi 
rozšiřuje ještě jeden druh zdrojů elektrické energie. Jsou to bioplynové elektrárny. U nich 
se z organických odpadů a zemědělských produktů vytváří bioplyn, který se následně 
používá jako palivo do spalovacích motorů. Tyto motory pak pohánějí generátory elektrické 
energie. Existuje celá řada dalších způsobů jak získávat elektrickou energii. Takovéto 
způsoby se ale vyskytují jen velmi zřídka.

 

Pro přepravu elektrické energie vyrobené ve výše uvedených elektrárnách se využívají 
přenosové, distribuční a průmyslové sítě. Přenosová síť má za úkol přenášet velké výkony 
na velké vzdálenosti z výroben elektrické energie do distribuční soustavy. Normalizované 
jmenovité napětí je dimenzováno v přenosových soustavách na hodnoty 400 kV a 220 kV. 
Distribuční síť má za úkol rozvést elektrickou energii ke spotřebitelům. Tato síť má napěťové 
hladiny 110 kV, 35 kV, 22 kV a 0,4 kV. Průmyslové sítě poté slouží k napájení velkých 
spotřebičů v průmyslových objektech. Zde se používají napěťové hladiny 35 kV, 22 kV, 
10 kV, 6 kV a výjimečně i 110 kV. Nedílnou součástí elektrizační soustavy jsou 
i transformátory, tlumivky, spínače, odpojovače a další prvky. Na úplném konci celého tohoto 
řetězce se nacházejí spotřebiče, které přeměňují elektrickou energii na mechanickou, 
světelnou a tepelnou energii. Více informací je možno najít v [16].
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 Připojení zdroje do distribuční sítě 4
 

Pro připojení nového zdroje do distribuční sítě je zapotřebí znát:  

• napěťové poměry ve všech posuzovaných uzlech sítě při jejím maximálním 
a minimálním zatížení  

• zatížitelnost jednotlivých prvků sítě  

• parametry zpětných vlivů na distribuční soustavu, tj. zejména změny napětí vyvolané 
trvalým provozem výrobny, změny napětí při spínání, útlumu signálu HDO, flikru, 
harmonických  

K zabránění zavlečení zpětného napětí do distribučních sítí je zapotřebí zajistit technickými 
opatřeními, aby připojení vlastní výrobny bylo možné pouze tehdy, když jsou všechny fáze 
sítě pod napětím. K připojení může být použit jak spínač, který spojuje celé zařízení 
odběratele se sítí, tak i spínač, který spojuje generátor, popř. více paralelních generátorů, 
se zbylým zařízením odběratele. Zapnutí tohoto vazebního spínače musí být blokováno 
do té doby, dokud není na každé fázi napětí minimálně nad rozběhovou hodnotou podpěťové 
ochrany. K ochraně vlastní výrobny se doporučuje časové zpoždění mezi obnovením napětí 
v síti a připojením výrobny v rozsahu minut. Podrobně problematiku celé této kapitoly 
popisuje literatura [2] a [17]. 
 

4.1 Podmínky připojení 
 
Aby nebyla rušena zařízení dalších odběratelů, je zapotřebí omezit zpětné vlivy 

místních výroben. Pro posouzení je třeba vycházet z podmínek pro připojení. 
Bez další kontroly zpětných vlivů mohou být výrobny připojeny, pokud poměr zkratového 
výkonu sítě SkV ke jmenovitému výkonu celého zařízení SrA je větší než 500. 
Pro individuální posouzení připojení jedné nebo více vlastních výroben v jednom společném 
napájecím bodu je třeba vycházet z následujících mezních podmínek: 
 

4.1.1 Zvýšení napětí 
 
Zvýšení napětí, ∆uAV vyvolané provozem připojených výroben, nesmí 

v nejnepříznivějším případě překročit 2 % pro výrobny s přípojným místem v síti VN 
a 110 kV ve srovnání s napětím bez jejich připojení, pro výrobny s přípojným místem v síti 
NN nesmí překročit 3 %. Pokud je v síti NN a VN jen jedno přípojné místo, je možné tuto 
podmínku posoudit jednoduše pomocí zkratového poměru výkonů:  

∑
=

max
1

A

kV
k S

S
k  , (4.1) 

kde SkV je zkratový výkon v přípojném bodě a ΣSAmax je součet maximálních zdánlivých 
výkonů všech připojených výroben. 
Pokud je síť NN a VN silně induktivní, pak nelze použít posouzení pomocí činitele kk1, 
protože dodávaný výkon bude silněji omezen, než je zapotřebí k dodržení zvýšení napětí. 
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V takovém případě je nutné provést výpočet s komplexní hodnotou impedance sítě a s jejím 
fázovým úhlem ψkV, který poskytne mnohem přesnější výsledek.  
Podmínka pro maximální výkon je poté pro výrobny s předávacím místem v síti VN: 

( ) ( )ϕψϕψ −⋅
=

−
⋅

≤
kV

kV

kV

kV
A

SS
S

cos50cos

%2
max  , (4.2) 

pro výrobny s předávacím místem v síti NN: 

( ) ( )ϕψϕψ −⋅
=

−
⋅

≤
kV

kV

kV

kV
A

SS
S

cos33cos

%3
max  , (4.3) 

kde ϕ  je fázový úhel mezi proudem a napětím výrobny při maximálním zdánlivém 

výkonu SAmax. 
U výroben, které odebírají ze sítě jalový výkon (např. asynchronní generátory, podbuzené 
synchronní generátory, sítí řízené střídače) platí:  

P > 0 a Q < 0 

270° ≤ ϕ E ≤ 360° (-90° ≤ ϕ E ≤ 0°). 

V mnoha případech je v praxi udán maximální připojitelný výkon SAmax, pro který je pak 
zapotřebí určit zvýšení napětí v přípojném bodu podle vztahu: 

( )
kV

kVA
AV S

S
u

ϕψ −⋅
=∆

cosmax  . (4.4) 

V propojených sítích, v sítích 110 kV a nebo při provozu více rozptýlených výroben v síti 
je zapotřebí určovat zvýšení napětí s pomocí komplexního chodu sítě. Přitom musí být 
dodržena podmínka pro zvýšení napětí v nejnepříznivějším přípojném bodě. 

 

4.1.2 Změny napětí při spínání 
 

Změny napětí ve společném napájecím bodě ∆umax, způsobené připojováním 
a odpojováním jednotlivých generátorů nebo zařízení, nevyvolávají nepřípustné zpětné vlivy, 
pokud největší změna napětí pro výrobny s předávacím místem v síti NN nepřekročí 3 % 
a s předávacím místem v síti VN 2 %.  Toto platí, pokud spínání není častější než jednou 
za 1,5 minuty. Při velmi malé četnosti spínání, např. jednou denně, se mohou připustit větší 
změny napětí, pokud to dovolí poměry v síti. Pro výrobny v síti 110 kV platí pro omezení 
změny napětí vyvolané spínáním: 

a) Normální provoz:  

• Spínání jedné výrobní jednotky - %5,0max ≤∆u  

• Spínání celého zařízení - %2max ≤∆u  

b) Poruchový provoz: 

• Pro změnu napětí při spínání celého zařízení - %5max ≤∆u  
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V závislosti na zkratovém výkonu SkV a jmenovitém zdánlivém výkonu SnE jednotlivé 
výrobny lze odhadnout změnu napětí: 

kV

nE
i S

S
ku ⋅=∆ maxmax  , (4.5) 

kde kimax je největší spínací ráz a udává poměr největšího proudu Ia, který se vyskytuje 
v průběhu spínacího pochodu ke jmenovitému proudu generátoru InG: 

nG

a
i I

I
k =max  . (4.6) 

U činitele zapínacího rázu se vyskytují následující směrné hodnoty:  

• kimax = 1 → synchronní generátory s jemnou synchronizací, střídače,  

• kimax = 4 → asynchronní generátory připojované s 95 až 105 % synchronních otáček,  

• kimax = Ia/InG → asynchronní generátory motoricky rozbíhané ze sítě,  

• kimax = 8 → pokud není známo Ia. 
Asynchronní stroje připojované přibližně se synchronními otáčkami mohou vlivem svých 
vnitřních přechodných jevů způsobit velmi krátké poklesy napětí. Takovýto pokles smí 
dosáhnout dvojnásobku jinak přípustné hodnoty, tj. pro sítě VN 4 %, pro sítě NN 6 %, pokud 
netrvá déle než dvě periody a následující odchylka napětí od hodnoty před poklesem napětí 
nepřekročí jinak přípustnou hodnotu. 
S ohledem na minimalizaci zpětného vlivu na distribuční síť je zapotřebí zamezit současnému 
spínání více generátorů v jednom předávacím místě. Toho dosáhneme časovým 
odstupňováním jednotlivých spínání, které je závislé na vyvolaných změnách napětí. 
Při maximálním přípustném výkonu generátoru musí být minimálně 1,5 minuty. 
Při zdánlivém výkonu generátoru do poloviny přípustné hodnoty postačí odstup 12 s. 
  

4.1.3 Dlouhodobý flikr  
 
Změny zatížení mají za následek změny úbytků napětí na impedancích sítě a tím 

i změny dodávaného napětí. Proto je potřeba kontrolovat, zda nedochází k nepřípustným 
změnám napětí a k nepřípustným hodnotám flikru. Problematika flikru je popsána v [12]. 

Pro posouzení jedné nebo více výroben v jednom předávacím místě je zapotřebí 
se zřetelem na kolísání napětí vyvolávající flikr dodržet ve společném napájecím bodě NN 
a VN mezní hodnotu: 

46,0≤ltP , 

ve společném napájecím bodě 110 kV mezní hodnotu: 

37,0≤ltP , 

kde Plt je dlouhodobá míra flikru a určuje se podle činitele flikru cf: 

kV

nE
flt S

S
cP ⋅=  . (4.7) 
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Pokud je vypočtená hodnota větší než 0,46, je možné do výpočtu zahrnout fázové úhly: 

( )ϕψ +⋅⋅= kV
kV

nE
flt S

S
cP cos  .   (4.8) 

U výrobny s více jednotlivými zařízeními je zapotřebí vypočítat Plt pro každé zvlášť 
a výslednou hodnotu pro flikr ve společném napájecím bodě určit podle následujícího vztahu: 

∑=
i

iltreslt PP 2  .   (4.9) 

U zařízení s n stejnými jednotkami je výsledný činitel pro flikr: 

kV

nE
fltreslt S

S
cnPnP ⋅⋅=⋅=  . (4.10) 

 
4.1.4 Proudy harmonických 

 
Synchronní generátory elektráren můžeme považovat za zdroje sinusových napětí 

a také můžeme říci, že transformátory přenášejí napětí a proudy bez podstatných zkreslení. 
Naopak proudy tekoucí do některých zařízení spotřebitelů jsou nesinusové a způsobují 
na impedancích sítě úbytky napětí, které kromě složky s kmitočtem sítě obsahují 
i harmonické. Harmonické vznikají především u zařízení se střídači nebo měniči frekvence. 
Bližší specifikace jsou uvedeny v [12]. 

 

a) Výrobny v sítích NN:  
Za předpokladu, že do sítě NN nemohou být připojeny více než dvě větší vlastní výrobny 
s maximálním výkonem do 10 % jmenovitého výkonu distribučního transformátoru, 
je přípustný harmonický proud Ivnn: 

kV

kV
vvnn

S
iI

ψsin
⋅=  , (4.11) 

kde iv je maximální vztažný harmonický proud určený z tabulky Tab. 4-1. 
 
Tab. 4-1 Vztažný proud NN: 

 

Řád harmonické iv [A/MVA] 
5 3 
7 2,5 
11 1,5 
13 1 

 

 
b) Výrobny v sítích VN:  
Pro pouze jediné předávací místo v síti VN lze určit celkové v tomto bodě přípustné 
harmonické proudy Ivvn:  

kVpřvvn SiI ⋅=  , (4.12) 

kde ipř je maximální vztažný harmonický proud z Tab. 4-2. 
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Pokud je ve společném napájecím bodu připojeno několik zařízení, pak se určí harmonické 
proudy přípustné pro jednotlivá zařízení: 

AV

A
kVpřvvn S

S
SiI ⋅⋅=  , (4.13) 

kde SA je zdánlivý výkon zařízení, SAV je celkový připojitelný výkon v tomto napájecím bodě. 
 
Tab. 4-2 Vztažný proud VN: 

 

Řád harmonické 
ipř [A/MVA] 

síť 22 kV síť 35 kV 
5 0,058 0,033 
7 0,041 0,023 
11 0,026 0,015 
13 0,019 0,011 
17 0,011 0,006 
19 0,009 0,005 
23 0,006 0,003 

 

Jsou-li překročeny přípustné hodnoty harmonických proudů, pak jsou zapotřebí podrobnější 
posouzení. Přitom je třeba mít na paměti, že hodnoty přípustných harmonických proudů jsou 
voleny tak, aby platily i při vyšších frekvencích pro induktivní impedanci sítě, tj. např. 
pro čisté venkovní sítě. V sítích s významným podílem kabelů je ale síťová impedance 
v mnoha případech nižší, takže mohou být přípustné vyšší proudy harmonických. 
Je-li v síti několik předávacích míst, musí být při posuzování poměrů v jednom předávacím 
místě brány v úvahu též ostatní předávací místa. Podle toho jsou proudy v síti VN přípustné, 
pokud v každém společném napájecím bodu nepřekročí harmonické proudy emitované do sítě 
hodnotu: 

S

AV
kVpřvvn S

S
SiI ⋅⋅=  , (4.14) 

kde SAV je součet napájecích zdánlivých výkonů všech zařízení v daném společném napájecím 
bodě a SS je celkový výkon, pro který je síť navržena. 

 
c) Výrobny v sítích 110 kV:  
Přípustné proudy harmonických jednoho výrobního zařízení se získají pak pro harmonické 
do řádu 13 takto: 

0
110 S

S
SiI A

kVzulv ⋅⋅=  , (4.15) 

pro harmonické řádů vyšších a pro meziharmonické: 

0
110 S

S
SiI A

kVzulv ⋅⋅=  , (4.16) 

kde Iν110 je přípustný harmonický proud výrobního zařízení, izul je přípustný vztažný proud 
harmonické podle Tab. 4-3, SkV je zkratový výkon v přípojném bodě, SA je přípojný výkon 
výrobního zařízení a S0 je referenční výkon. 
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Je-li výrobní zařízení připojeno k úseku vedení mezi dvěma transformovnami, dosazuje 
se za referenční výkon S0 tepelný mezní výkon tohoto úseku vedení. Při připojení výrobního 
zařízení přímo nebo přes zákazníkovo vedení k transformovně se za S0 dosazuje maximálně 
k transformovně připojitelný vyráběný výkon. 
 

Tab. 4-3 Vztažný proud 110 kV: 
 

Řád harmonické izul [A/GVA] 
5 2,6 
7 3,75 
11 2,4 
13 1,6 
17 0,92 
19 0,7 
23 0,46 
25 0,32 

 
4.1.5 Ovlivnění zařízení HDO 

 
Zařízení hromadného dálkového ovládání jsou obvykle provozována s frekvencí 

v rozmezí 183,3 až 283,3 Hz. Vysílací úroveň je obvykle 1,5 % až 2,5 % Un. Vysílače HDO 
jsou dimenzovány na zatížení, jež do určité míry vychází z 50 Hz zatížení sítě, kterou napájí 
svým signálem. Výrobny připojené do přípojnice, do níž se vysílá signál HDO, ho ovlivňují 
přídavným zatížením vysílačů HDO, které plyne z vlastního zařízení výrobny nebo 
ze zvýšeného zatížení sítě, které je v důsledku výroby k síti připojeno. Přípustné zvýšení 
zatížení vysílače do 110 kV a VN je 5 % jmenovitého proudu. Pro frekvence 194 – 283,3 Hz 
jsou minimální úrovně signálu HDO pro NN 150 % Uf , pro VN 190% Uf a pro 110 kV 
200% Uf, kde Uf je náběhové napětí přijímače, které obvykle bývá v rozmezí 0,8 – 0,9 Un. 
Při posuzování poklesů hladiny signálu HDO výrobnami je zapotřebí uvažovat následující 
hlediska:  

• Zdroje připojené statickými střídači bez filtrů zpravidla nezpůsobují významné snížení 
hladiny signálu HDO. Pokud jsou vybaveny filtry nebo kompenzačními kondenzátory, 
je zapotřebí přezkoušet sériovou rezonanci s reaktancí nakrátko transformátoru 
výrobny.  

• Zdroje, jejichž synchronní nebo asynchronní generátory jsou připojeny do sítě přes 
transformátor, vyvolávají tím nižší pokles signálu, čím je vyšší zkratová reaktance 
generátoru a transformátoru, čím je vyšší frekvence HDO a zkratový výkon sítě. 
Kromě omezení poklesu hladiny signálu HDO nesmí být též produkována nežádoucí 
rušivá napětí. Obecně platí, že výrobnou vyvolané rušivé napětí, jehož frekvence 
odpovídá použité frekvenci HDO, nesmí překročit 0,1 % Un a dále napětí produkovaná 
výrobnou, jejichž frekvence je do 100 Hz pod nebo nad použitou frekvencí HDO, 
nesmějí v přípojném bodu překročit 0,3 % Un. Bez posouzení je možné připojit k síti 
výrobny, nepřesáhne-li jejich výkon v přípojném bodu a výkon v celé síťové oblasti 
hodnoty uvedené v Tab. 4-4. 
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Tab. 4-4 Celkový výkon výrobních zařízení: 

 

Napěťová úroveň [kV] 
Celkový výkon výrobních zařízení [MVA] 
v přípojném bodě v síťové oblasti 

0,4 0,01 0,02 
22 nebo 35 2 4 

110 20 40 
 
Po realizaci výrobny nastává zkušební provoz výrobny. Tento provoz je časově omezen 
a je povolen pouze za účelem uvedení výrobny do provozu, provedení potřebných zkoušek 
a měření. 
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 Generátory 5
 

Tato kapitola se zabývá různými typy generátorů a jejich budiči. Celé toto téma 
je důkladně popsáno v literatuře [4] a dále se dělí na několik podkapitol. 

 

5.1 Asynchronní generátory 
 

Asynchronní generátory se používají jen u zdrojů malých výkonů. Lze je použít pouze 
pro paralelní provoz se spolehlivou tvrdou síti. Díky výkonovým polovodičovým součástkám 
a moderním řídicím systémům lze nyní asynchronní generátory provozovat i v ostrovním 
provozu. Synchronní otáčky generátoru jsou dány počtem pólových párů statorového vinutí. 
Více pólové asynchronní generátory jsou používány jen výjimečně. Přizpůsobení otáček 
turbíny a generátoru je většinou řešeno mechanickým převodem. Protože asynchronní 
generátor potřebuje pro svoji činnost jalový výkon, je nutné, aby byly tyto elektrárny 
vybaveny kompenzačním zařízením. Asynchronní generátory se pro elektrárny malých 
výkonů používají především kvůli jejich nízké cenně. Je to způsobeno tím, že se jedná 
v podstatě o sériově vyráběné stroje. Jsou totiž téměř shodné s asynchronními motory.  

 

5.2 Synchronní generátory 
 

Mají spoustu výhod oproti asynchronním generátorům, jsou ale cenově nákladnější. 
Je možné je provozovat jak v ostrovním provozu, tak v paralelním chodu se sítí. Díky 
řízenému buzení umožňují synchronní generátory udržovat konstantní výstupní napětí 
při práci do samostatné zátěže a konstantní fázový úhel mezi napětím a proudem při paralelní 
práci se sítí. Pro připojení k síti je zapotřebí dodržet základní fázovací podmínky. 
Což znamená, že síť i generátor musí mít shodnou okamžitou hodnotu napětí, frekvenci, 
stejný sled fází a fázový posuv. Při dodržení těchto podmínek nedochází při připojení na síť 
k žádným výrazným přechodovým jevům. Což je výhoda oproti asynchronním generátorům, 
které vždy zatíží síť minimálně magnetizačními proudy. U většiny zdrojů elektrické energie 
se tedy používají synchronní generátory. U menších výkonů jsou to generátory 
s permanentními magnety. Synchronní stroj se skládá ze statoru a rotoru. Trojfázové vinutí 
bývá obvykle na statoru, budící vinutí napájené stejnosměrným proudem je umístěno 
na rotoru. Stejnosměrný proud je do rotorového vinutí z budiče veden přes bronzové kroužky 
a uhlíkové kartáče. Pro vodní elektrárny jsou určeny pomaluběžné synchronní generátory. 
Ty jsou konstruovány s vyniklými póly. Typickým znakem těchto generátorů je velký průměr 
a malá osová délka. 
 

5.3 Buzení synchronního generátoru 
 

Pro buzení synchronního generátoru je důležitý fakt, že na vodiči pohybujícím 
se v magnetickém poli vzniká napětí. Velikost tohoto indukovaného napětí je přímo úměrná 
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magnetické indukci Bm, délce vodiče l a rychlosti v, kterou se vodič pohybuje. Toto popisuje 
vztah: 

 

�� = �� ∙ � ∙ � .  (5.1) 

 
Pokud tento vztah aplikujeme na synchronní generátor, je Ug napětí na svorkách generátoru, 
l je počet závitů vinutí, v je úhlová rychlost otáčení hřídele a Bm představuje budící soustavu 
generátoru. Z toho tedy plyne, že změnou magnetické indukce jsme schopni měnit výstupní 
napětí generátoru. Zdrojem magnetické indukce je stejnosměrný elektromagnet, proto výše 
uvedenou změnu napětí provádíme pomocí regulace budícího proudu. Velikost magnetické 
indukce je přímo úměrná velikosti magnetického indukčního toku Φ a nepřímo úměrná 
ploše A, kterou magnetický tok prochází. Magnetický indukční tok je potom přímo úměrný 
indukčnosti L a elektrickému budícímu proudu I. 
 

�� =
	



  , (5.2) 

 
� = � ∙  , (5.3) 

 

�� =
�∙�



 . (5.4) 

 
Protože plocha a indukčnost rotorového vinutí jsou konstanty, lze dále za konstantních otáček 
generátoru psát: 
 

� ∙ Δ = �� . (5.5) 

 
Pro provozování synchronního generátoru je tedy zapotřebí stejnosměrného budícího proudu. 
Po připojení napětí na cívku rotorového vinutí se proud postupně zvětšuje, současně 
se vytváří magnetické pole cívky a na cívce se indukuje napětí opačné polarity. 
 

−�� = � ∙
��

��
 , (5.6) 

 
kde t je čas. Celkové množství elektrické energie je dáno součinem proudu a napětí za čas. 
 

�� = � ∙
��

��
∙  =

�

�
∙ � ∙ � , (5.7) 

 
kde Wb je celková spotřebovaná energie buzení. Je tedy zřejmé, že buzení spotřebovává 
energii jen v době, kdy budící proud roste. Když budící proud klesá, vrací se energie 
do zdroje.  Z tohoto je zřejmé, že pro buzení generátoru je určité množství energie zapotřebí, 
ale v případě ideální indukčnosti budícího vinutí není v průběhu provozu generátoru další 
energie potřeba. Ve skutečnosti se budící vinutí nechová jako ideální indukčnost, proto 
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se stále část vyrobené energie spotřebovává. V reálu se potom příkon buzení pohybuje okolo 
1 % jmenovitého výkonu generátoru. Sled fází je dán směrem otáčením rotoru, polarita 
budícího vinutí nemá na toto vliv. Před vinutími statoru se totiž pravidelně střídá severní 
a jižní pól elektromagnetu, a to bez ohledu na směr procházejícího budícího proudu.   
 

5.3.1 Statické budící soupravy 
 

Tyto soupravy neobsahují žádné rotační komponenty, vyžadují použití výkonových 
polovodičů a v podstatě nahradili derivační dynama. Jejich použití je především u generátorů, 
které pracují pouze v paralelním provozu s distribuční sítí. Napájení transformátoru budící 
soupravy je nejčastěji provedeno přes odbočku ze sítě vlastní spotřeby. Budící systém tedy 
není schopen provozu bez předchozí přítomnosti síťového napětí. Generátory s těmito 
budícími soupravami nejsou schopny startu ze tmy ani ostrovního provozu. Další možností 
je napájet transformátor soupravy z výstupu generátoru. Toto řešení je doplněno akumulátory 
pro první nabuzení generátoru. Takto buzené generátory jsou pak schopny startu ze tmy 
i ostrovního provozu. Je možno se setkat i se statickými budícími jednotkami 
bez transformátoru, kde je napájení řízeného polovodičového zdroje stejnosměrného proudu 
zajištěno přímo z odboček statorového vinutí generátoru. 
 

 
 

Obr. 5-1 Princip statické budící soustavy (převzato z [4])  

 

5.3.2 Rotační budiče 
 

5.3.2.1 Derivační dynamo  
 

Dynamo je stejnosměrný stroj, který lze použít jak pro přeměnu mechanické energie 
na elektrickou, tak i naopak.  Jejich použití je omezeno potřebou kluzných kontaktů mezi 
kartáči a komutátorem, což je zdrojem elektromagnetického rušení a poruch. Proto se používá 
elektronická komutace, čímž vznikají bezkartáčové stejnosměrné stroje.  
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Derivační dynamo se skládá z rotoru a statoru, jejichž vinutí jsou spojena paralelně. 
Na pólech statoru je umístěno budící vinutí, napájené stejnosměrným proudem. V drážkách 
rotoru je umístěno vinutí kotvy, jehož cívky jsou připojeny ke komutátoru. Elektrický proud 
se z kotvy odvádí pomocí kartáčů, které přiléhají na komutátor. Kartáče jsou umístěny pomocí 
speciálního držáku na víku stroje. Vinutí je vždy uzavřeno přes lamely komutátoru do kruhu 
a teprve přiložením kartáčů se rozdělí na paralelní větve. Musí být proto souměrné, 
dvouvrstvé se stejnými cívkami. Derivační dynama používané jako budiče synchronních 
generátorů mívají smyčkové vinutí kotvy rozdělené několika páry kartáčů na paralelní větve. 
Podmínkou pro nabuzení derivačního dynama je přítomnost slabého remanentního 
magnetismu v jeho magnetickém obvodu, který zůstává v obvodu po předchozím 
magnetování. Když se roztočí kotva dynama na konstantní otáčky ve slabém remanentním 
magnetickém poli, objeví se na svorkách kotvy určité malé napětí, které způsobí průtok 
malého proudu budícím vinutím. Má-li magnetické pole tímto proudem vytvořené stejný směr 
jako pole remanentní, celkové pole ve vzduchové mezeře se zesílí, indukuje se větší napětí 
na kartáčích a to způsobí opět zvýšení budícího proudu. Je tedy zřejmé, že je nutné správně 
zapojit budící vinutí.  

 

 
 

Obr. 5-2 Derivační dynamo (převzato z [4])  

 

5.3.2.2 Bezkroužkové buzení synchronního generátoru  
 

Základem vývoje elektrických strojů je nahrazování složitých komponentů 
za jednodušší a spolehlivější. Tím se chce dosáhnout jednodušší výroby a delší životnosti 
s menšími náklady na údržbu. Takže při výrobě synchronních generátorů se nahradily 
komutátory rotačních budičů a kroužky rotorů bezúdržbovými zařízeními. Využívá 
se k tomu polovodičových součástek. Princip bezkartáčové budící soustavy je založen 
na regulaci velikosti indukovaného napětí, které po usměrnění vytváří magnetické pole rotoru.  
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Obr. 5-3 Bezkroužkové buzení synchronního generátoru (převzato z [4]) 

 
Bohužel u generátorů vyšších výkonů je vyžadováno trvalé monitorování izolačního stavu 
rotorového vinutí a funkce polovodičových diod. Monitorování stavu takovéto budící 
soustavy bývá řešeno opět pomocí kroužků a kartáčů, které už ale nemusí být dimenzovány 
na pracovní proudy buzení. 
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 Typy iniciačních elektráren    6
 

Jako iniciační elektrárny se musí používat elektrárny schopné rychlého najetí 
s co nejmenší vlastní spotřebou. To jsou například vodní, plynové a paroplynové elektrárny. 
Následující popis různých typů elektráren je převzat z [5]. 
 

6.1 Vodní elektrárna 
 

Pohonným mediem je voda. Ta protéká z nádrže přívodním potrubím přes regulační 
zařízení, kde mění část nebo celou tlakovou energii na pohybovou. Z regulačního zařízení 
teče voda na lopatky oběžného kola turbíny, které svým tlakem roztáčí. Mění-li se celá 
tlaková energie v regulačním orgánu na pohybovou, jedná se o akční turbíny. Hlavním 
zástupcem tohoto typu turbín je Peltonova turbína. Mění-li se pouze část tlakové energii, 
jedná se o reakční turbíny. To jsou například Francisovi a Kaplanovi turbíny.  
Teoretický výkon turbíny NT závisí na součinu průtoku Qp, spádu H, hustoty ρ a tíhovém 
zrychlení g. Skutečný výkon je menší o třecí ztráty, čímž se snižuje využitelný spád H. Dále 
je menší o ztráty obtokem okolo oběžného kola a ucpávek, tím se snižuje využitelný 
průtok Qp. Nakonec je menší o ztráty vířením a zakřivením vodního proudu, ztráty rázem 
a mechanické ztráty třecí a ventilační. Výkon vodní turbíny lze regulovat změnou průtoku 
pomocí regulačního zařízení, změna ovšem nemůže být tak rychlá jako u parních turbín 
vzhledem k tlakovým změnám v přivaděči. 
 

 
 

Obr. 6-1 Principiální schéma vodní elektrárny (převzato z [5]) 

 

6.2 Plynová elektrárna 
 

Tyto turbíny se vyznačují rychlým rozběhem a odstavením, což je jejich největší 
výhodou a také důvodem, proč se nyní v poměrně značné míře staví. Vzhledem k tomu, 
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že se elektrizační soustava dynamicky rozvíjí a že dochází k připojování velkého množství 
zdrojů s kolísajícím průběhem výkonu, je nutné takovéto zdroje stavět. Jsou totiž využívány 
pro plnění funkce dispečerské zálohy a hradí tak kolísání výroby ostatních elektráren. Dalšími 
výhodami jsou menší zastavěné prostory, nižší investiční náklady, nízká spotřeba vody, 
možnost plné automatizace a vysoká účinnost, která se pohybuje kolem 35 %. Pracovní látka 
nemění v oběhu své skupenství a jsou jí plyny vzniklé spálením paliva ve spalovací komoře.  
Funkce spočívá v tom, že kompresor nasává vzduch z okolí a vhání ho do spalovací komory. 
Mezitím dojde k ohřátí vzduchu za pomoci spalin vystupujících z pracovního okruhu. 
Ve spalovací komoře dochází k přimíchávání paliva do vzduchu a k následnému spalování. 
Pracovní látka odtud pokračuje do spalovací turbíny, kde expanduje a vytváří mechanickou 
práci. Díky této práci se otáčí generátor umístěný na hřídeli turbíny a vyrábí se elektrická 
energie. Spaliny pak odcházejí do spalinového výměníku a poté do okolí. Existují i plynové 
turbíny s uzavřeným oběhem. Princip je shodný jako u otevřeného oběhu uvedeného výše 
s tím rozdílem, že pracovní látkou nejsou spaliny. Ty zde pouze pracovní látku zahřívají. 
Pracovní látka se pak musí za spalovací turbínou ještě ochladit v chladiči. 
 

 
 

Obr. 6-2 Principiální schéma parní elektrárny s otevřeným oběhem (převzato z [5]) 

 
Část výkonu turbíny se tedy spotřebovává na pohon kompresoru, který stlačuje vzduch 
pro spalování paliva. Výkon soustrojí je daný rozdílem výkonu turbíny a příkonu 
kompresoru, který závisí na účinnostech, rozdílech teplot, průtoku spalin a výhřevnosti paliva. 
Výkon se dá dobře regulovat změnou množství spalin, změny ovšem nemohou být příliš 
rychlé, aby nebyly překročeny dovolené teploty spalin, které jsou kontrolovány omezovacími 
regulátory. 
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6.3 Paroplynová elektrárna  
 

Pracuje na stejném principu jako plynová elektrárna. Ale spaliny odcházející 
z plynového oběhu poté v parním kotli zahřívají pracovní látku parního oběhu. 
Ta pak vstupuje do parní turbíny a opět dochází k roztáčení generátoru. Pracovní látka 
parního oběhu poté prochází kondenzátorem, kde kondenzuje. Nakonec opět vstupuje 
do parního kotle. Tyto elektrárny většinou slouží také pro centralizovanou dodávku tepla. 
 

 
 

Obr. 6-3 Principiální schéma paroplynové elektrárny (převzato z [5]) 
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 Regulace elektrizační soustavy 7
 

Regulace elektrizační soustavy a její úskalí popisuje literatura [5] a říká, že udržování 
výkonové rovnováhy je základem spolehlivého provozu propojených elektrizačních soustav. 
Pokrývání spotřeby výrobou nebo smluvně zajištěným dovozem je na prvním místě 
technických požadavků v rámci těchto soustav. Dojde-li k výpadku elektrárenského bloku, 
převezmou jeho výkon ostatní synchronně pracující generátory v závislosti na elektrické 
vzdálenosti generátorů od místa výpadku. Toto se nazývá elektrické rozdělení rázu činného 
výkonu. Ostatní generátory jsou tedy více zatíženy a dochází k jejich zpomalování. Na pokles 
otáček reaguje primární regulátor frekvence, který otevírá regulační ventily turbíny, přičemž 
se výkon turbíny mění proporcionálně k odchylce frekvence od jmenovité hodnoty. 
V případě, kdy je v primární regulaci dostatečná výkonová rezerva na pokrytí výpadku 
elektrárenského bloku, se obnoví v soustavě výkonová rovnováha a frekvence bude 
stabilizovaná. Celý tento postup se nazývá primární regulace frekvence. Ta funguje 
na principu solidarity, což znamená, že na pokrývání výkonové rovnováhy se v prvních 
okamžicích podílejí všechny zdroje zapojené do elektrizační soustavy a pracující v režimu 
primární regulace. Každá část propojené soustavy se musí podílet na celkové primární 
výkonové rezervě. Přibližné rozdělení celkové primární regulační rezervy v propojené 
soustavě, které je Česká republika členem, je vidět na následujícím obrázku Obr. 7-1. 
 

 
 

Obr. 7-1 Rozdělení primární regulační rezervy (převzato z [5]) 
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Celý proces primární regulace by měl být ukončen nejpozději do 30 s od vzniku výpadku. 
Výměna elektrické energie mezi jednotlivými oblastmi má být udržována na určité smluvené 
hodnotě. To je úkolem sekundární regulace frekvence a výkonu. Ta je zajišťována 
automaticky sekundárním regulátorem. Na tento regulátor jsou připojeny terminály elektráren 
s bloky poskytujícími podpůrnou službu sekundární regulace a terminály v hraničních 
rozvodnách měřící předávaný výkon. Regulátor pracuje podle metody síťových charakteristik, 
která zajišťuje tzv. princip neintervence, což znamená, že způsobenou výkonovou 
nerovnováhu, projevující se změnou frekvence a odchylkou předávaných výkonů, vyrovnává 
pouze postižená regulační oblast, kde výkonová nerovnováha vznikla. Při snaze obnovit 
výkonovou rovnováhu navazuje sekundární regulace na tu primární tak, aby postupně 
nahradila výkon, který byl poskytnut na principu solidarity v propojené soustavě. K obnově 
rovnováhy by mělo dojít do 15 minut. Pokud se stane, že sekundární regulační rezerva dané 
oblasti nestačí, je aktivována rychle startující rezerva. To jsou například vodní a přečerpávací 
vodní elektrárny. Na sekundární regulaci pak navazuje terciální regulace výkonu. Pro terciární 
regulaci se využívá točivá rezerva na blocích poskytující tuto podpůrnou službu. V případech 
dlouhodobějšího vyrovnávání výkonové nerovnováhy, kterou subjekty trhu nejsou schopny 
nebo ochotni nahradit vlastními prostředky, je použita dispečerská záloha, kterou tvoří 
odstavené bloky schopné najetí do předem dané doby od pokynu dispečera. Dispečerskou 
zálohu lze rozdělit do následujících skupin: 

• Podpůrné služby, které nakupuje od výrobců případně i odběratelů elektřiny. 
� Sekundární a terciární regulace výkonu bloku. 
� Rychle startující 10-ti minutová dispečerská záloha. 
� Změna zatížení. 
� Snížení výkonu. 
� Vodní elektrárny. 

• Nákup regulační energie. 

• Havarijní výpomoci ze sousedních soustav. 

• V případech stavů nouze i snížení spotřeby podle regulačního a vypínacích plánu. 
 

7.1 Příklad pokrytí výpadku 
 

Postup, který je uvedený výše, lze ukázat na výpadku bloku jaderné elektrárny 
Temelín o výkonu 1000 MW v elektrizační soustavě České republiky. K výpadku bloku došlo 
23. 1. 2006 v 1 hodinu a 42 minut. Před výpadkem byla situace v elektrizační soustavě ČR 
velmi napjatá, protože během noci z 22. 1. na 23. 1. muselo být aktivováno v podpůrných 
službách 225 MW ve formě sekundární a kladné terciární regulace a částečně i rychle 
startující zálohy. Tyto problémy byly způsobeny náhlým poklesem teplot o 15 °C 
a tím zvýšenou spotřebou elektrické energie. Provozovatel elektrárny v tomto případě 
nedisponoval dostatečným rezervním výkonem, protože na dalších elektrárnách probíhaly 
revize. Takže vzniklý výkonový deficit musel pokrývat provozovatel přenosové soustavy. 
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Průběh čerpání jednotlivých podpůrných služeb, nákupu regulační energie a čerpání havarijní 
výpomoci je vidět na obrázku Obr. 7-2. 
 

 
 

Obr. 7-2 Časový průběh čerpání podpůrných služeb 21. 1. 2006 (převzato z [5]) 

 
Po výpadku zafungovala automaticky sekundární regulace frekvence a výkonu. Zvýšila výkon 
bloků poskytujících službu sekundární regulace (červený sloupeček). Dispečer přenosové 
soustavy aktivoval veškerou dostupnou terciální regulaci (modrý sloupeček) a rovněž dal 
pokyn k najetí rychle startující rezervy v podobě přečerpacích vodních elektráren (zelený 
sloupeček). Rychle byl aktivován i výkon Vltavské kaskády, kterou tvoří zejména elektrárny 
Lipno, Orlík a Slapy (fialový sloupeček). Do hodiny dispečer najel i dispečerskou zálohu, 
což jsou stojící bloky čekající na povel ke startu (žlutý sloupeček). Jelikož se jednalo 
o výpadek velkého rozsahu, musel dispečer přenosové soustavy požádat o havarijní výpomoc 
ze sousedních soustav od společností E-ON a PSE-Operator (šedý sloupec). Čerpání těchto 
výpomocí je omezeno na řešení akutních situací. Rovněž využití rychle startující rezervy 
je limitováno u přečerpávacích vodních elektráren na 4 hodiny a u Vltavské kaskády 
na 8 hodin. Výpadek výkonu trval delší dobu, proto provozovatel přenosové soustavy musel 
přistoupit i k nákupu regulační energie ze zahraničí (světlemodrý sloupeček). 
Následující obrázek Obr. 7-3 ukazuje časový průběh frekvence během primárně regulačního 
děje. 
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Obr. 7-3 Skutečné průběhy frekvence při výpadku výkonu 961 MW (převzato z [5]) 

 
Z výše uvedeného obrázku Obr. 7-3 je vidět, že frekvence není ve všech místech propojené 
soustavy stejná. V případě vzniku většího výpadku se na jakousi střední hodnotu frekvence 
superponuje složka systémových kyvů. K účelu demonstrace rázu výkonu je na následujícím 
obrázku Obr. 7-4 graficky znázorněn výpočet pomocí simulačního programu MODES. 
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Obr. 7-4 Simulační výpočet průběhu výkonů bloků v UCTE (převzato z [5]) 

 
Zde je tlustou čárou kreslen výkon turbíny a tenkou výkon generátoru v poměrných 
jednotkách vztažených ke jmenovitému výkonu turbíny. Největší výkonový ráz je na blízkou 
elektrárnu EDU a naopak nejmenší na blok připojený do uzlu Vigy. Jsou zde také patrné 
elektromechanické kyvy o frekvenci kolem 1 Hz.  
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 Regulace frekvence v ostrovním provozu 8
 

Regulace frekvence v ostrovním provozu se liší od regulace frekvence v běžném 
provozu. Rozdíly a přechod mezi těmito regulacemi je popsán v této kapitole podle 
literatury [6]. 

 

8.1 Řízení frekvence  
 

Ostrovní provoz je podle kodexu přenosové soustavy definován jako stabilní, 
mimořádný provoz části elektrizační soustavy, do které může pracovat několik zdrojů. 
Ostrovní provoz tedy vzniká po poruše. Postižená část sítě ztrácí synchronní spojení 
se zbytkem soustavy a pracuje asynchronně. Většinou s odlišnou frekvencí. Dalším důvodem 
vzniku ostrovního provozu je záměrná činnost při obnově soustavy po poruše typu blackout, 
kdy dojde nejprve ke startu ze tmy. To je najetí zdroje bez podpory vnější sítě. A poté 
k rozběhu vlastní spotřeby dalších bloků, jejich najetí a postupnému zatěžování. Ostrovní 
provoz je ukončen synchronizací a přifázováním ke zbytku soustavy. To se provádí pomocí 
automatických synchronizačních zařízení, která kontrolují splnění fázovacích podmínek. 
Porovnání synchronního a ostrovního provozu a pokrývání nerovnováhy ∆P ukazuje Tab. 8-1. 
 
Tab. 8-1 Porovnání synchronního a ostrovního provozu: 

 

 
Synchronní provoz Ostrovní provoz 

Udržování 
výkonové 
rovnováhy 

Komplexní systémová služba 
zajištěná provozovatelem přenosové 

soustavy 

Regulace otáček turbín, součinnost 
provozovatelů sítí a elektráren, frekvenční 

odlehčování 
Primární 
pokrytí ∆P 

Primární regulace frekvence 
Proporcionální regulace otáček, frekvenční 

odlehčování 
Sekundární 
pokrytí ∆P 

Sekundární regulace frekvence 
a výkonu 

Změna základního otevření, změna 
zatížení, centrální regulace frekvence 

 
Zásadní rozdíl mezi oběma provozy je v tom, že v synchronním propojení využívá regulační 
oblast výpomoci ostatních regulačních oblastí. V ostrovním provozu se musí část sítě 
nacházející se v tomto provozu spoléhat jen na sebe. Při vzniku ostrova převezmou bilanční 
nerovnováhu ∆P všechny generátory ostrova.  

 

8.2 Frekvenční plán 
 

Při běžném synchronním provozu je odchylka frekvence od jmenovité hodnoty 50 Hz 
udržovaná v pásmu ± 200 mHz. Při vybočení frekvence z těchto mezí jsou prováděny opatření 
určené frekvenčním plánem. Opatření se týkají jak výrobců, tak odběratelů. Frekvenční plán 
určuje tři pásma provozu vzhledem ke změnám frekvence pro jednotlivé typy elektráren, 
tak jak to ukazuje Tab. 8-2. 
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Tab. 8-2 Pásma provozu pro frekvence uvedené v Hz: 

 

Provoz 
Typ 

elektrárny 
Uhelné 

Jaderné 
Vodní 

Přečerpávací 
Paroplynové 

Dukovany Temelín Turbína Čerpání 
Normální bez 
omezení 

48,5-50,5 48,5-50,5 48,5-50,5 48,5-50,5 48,5-50,5 49,5-50,5 48,5-51,5 

Časové omezení, 
omezení P a cosφ 

46-48,5 a 
50,5-53 

47,5-48,5 
a 50,5-52 

47,9-48,5 a 
50,5-51,5 

46-48,5 a 
50,5-53 

46- 48,5 
a 50,5-53 

49-49,5 a 
50,5-52 

48-48,5 a 
51,5-52 

Nepřípustný 53<f<46 52<f<47,5 51,5<f<47,9 53<f<46 53<f<46 52<f<49 52<f<48 

 
Při vybočení odchylky frekvence z mezí ± 200 mHz se bloky automaticky přepínají 
do otáčkové proporcionální regulace a odpínají se od centrálního regulátoru f a P. Dojde 
rovněž k automatickému odpojení automatické regulace napětí ze systému terciární regulace 
napětí. Při poklesu frekvence pod hodnotu 49,8 až 49,2 Hz se automaticky odpojují 
od elektrizační soustavy bloky přečerpávacích vodních elektráren v režimu čerpání 
a při dalším poklesu frekvence přechází do turbínového režimu. Při poklesu frekvence 
na 49 až 47,5 Hz se automaticky odpínají lokální distribuční soustavy do separátního provozu. 
Při poklesu frekvence do pásma nepřípustného provozu se nejprve automaticky odpojují 
jaderné a paroplynové elektrárny na vlastní spotřebu a pak i uhelné, vodní a přečerpací vodní 
elektrárny. Při nárůstu frekvence nad 50,2 Hz se automaticky odpojují od sítě vybrané bloky 
vodních a přečerpávacích elektráren v turbínovém režimu. Při 51,5 Hz se automaticky 
vypínají zbývající bloky přečerpávacích elektráren v turbínovém režimu a bloky vodních 
elektráren, pokud nezregulovaly na nulový výkon. Při dosažení pásma nepřípustného provozu 
pro nadfrekvenci se bloky vypínají od sítě do provozu vlastní spotřeby se zpožděním 
zohledňujícím přechodné zvýšení frekvence. V elektrizační soustavě České republiky byly 
přijaty čtyři stupně systémového frekvenčního odlehčování zátěže pomocí frekvenčních relé 
instalovaných v rozvodnách 110 kV a 22 kV. 

 
Tab. 8-3 Systémové frekvenční odlehčování: 

 

Stupeň 1. 2. 3. 4. 

Frekvence [Hz] 49,0 48,7 48,4 48,1 

Objem odlehčování zátěže [%] 12 12+12=24 24+12=36 36+14=50 

 
Z tabulky Tab. 8-3 je zřejmé, že v systému frekvenčního odlehčování je připojeno 50 % 
zátěže v České republice. Relé dávají signál k vypnutí příslušnému vypínači bez umělého 
časového zpoždění. Zátěž je tedy odepnuta po čase potřebném pro změření odchylky 
frekvence a po vypínacím čase příslušného vypínače. Ostrovní provoz je událostí s řídkým 
výskytem, kterou ovšem nelze vyloučit, takže je potřeba se na ní připravovat. Zvládnutí těchto 
událostí je závislé na kvalitním frekvenčním plánu. Také totální výpadky soustavy neboli 
blackouty mají velmi malou pravděpodobnost výskytu, přesto musí být připraveny postupy 
pro jejich zvládnutí. 
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8.3 Regulační režimy turbín 
 

V začátcích využívání turbín pro výrobu elektrické energie pracovaly turbíny vždy 
v otáčkové regulaci a zásobovaly omezený počet odběratelů. Čidlem otáček byl roztěžník, 
který přímo ovládal přívod pracovní látky do turbíny. Tomuto zařízení se říká Wattův 
regulátor otáček. Zvýšením otáček klesla objímka roztěžníku, přes pákový mechanismus 
se přivřely regulační ventily a naopak. Regulace tedy byla proporcionální. Turbína v podstatě 
pracovala přirozeně v ostrovním provozu. V případě paralelní spolupráce více turbín, 
se rozděloval výkon ručním posunováním objímky roztěžníku.  
 

 
 

Obr. 8-1 Wattův regulátor otáček (převzato z [6]) 

 
Se vzrůstem výkonu turbín se k tomuto mechanismu přidaly hydraulické zesilovače. S dalším 
zvyšováním výkonu byl mechanický roztěžník nahrazen odstředivým čerpadlem a výstup 
regulátoru výkonu se přenášel buď přes páku transformátoru oleje, nebo přes 
elektrohydraulický převodník. 
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Obr. 8-2 Transformátor oleje (převzato z [6]) 

 
Dnes se používá elektrohydraulický systém. Hydraulická část funguje jako zesilovač 
a elektronická část zajišťuje regulaci. Přenos je zprostředkován rychlými 
elektrohydraulickými převodníky. Vzniká tak paralelní elektronickohydraulický systém. 
Regulační režim lze volit z následujících možností: 

• regulace otáček (proporcionální nebo PI), 

• regulace výkonu s volitelnou korekcí od odchylky frekvence (primární regulace 
frekvence), 

• předtlaková regulace, 

• ruční řízení. 
Jelikož hydraulický regulátor otáček má jen záložní funkci, tak pokud není turbína v režimu 
regulace otáček, nereaguje na odchylku frekvence sítě. Výjimkou je primární regulace 
frekvence, která bývá omezena. Obvykle na  ± 5 % jmenovitého výkonu. 
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Obr. 8-3 Blokové schéma elektronickohydraulického systému (převzato z [6]) 
 

V nynější praxi v běžném provozu v propojené elektrizační soustavě turbíny regulují výkon 
a na odchylku frekvence sítě reagují buď omezeně, nebo vůbec. V případě, kdy se část sítě 
odpojí od zbytku soustavy a dojde k vytvoření ostrova, se regulace přepíná na regulaci otáček.  

 

 
Obr. 8-4 Statické charakteristiky regulace konvenčních zdrojů (převzato z [6]) 

 
Obrázek Obr. 8-4 ukazuje statickou charakteristiku (závislost vyráběného výkonu 
na frekvenci sítě) pro bloky klasických elektráren. Běžný provoz je při frekvencích v rozmezí 
49,8 až 50,2 Hz. Bloky pracují buď při regulaci výkonu nebo předtlakové regulaci, nebo 
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při primární regulaci. Při vybočení frekvence z tohoto pásma se jedná o narušený provoz. 
Blok 1 je nasazený na maximální výkon Pmax bez primární regulace. Blok 2 pracuje 
v primární regulaci nasazený na Pmax snížený o primární regulační rezervu 5 % výkonu 
jmenovitého Pn. Blok 3 pracuje odlehčený buď v primární regulaci (čárkovaná šikmá čára), 
nebo bez ní (čárkovaná kolmá čára). Nakonec blok 4 pracuje odlehčený v primární regulaci. 
Pracovní bod je Pmin. Při vybočení frekvence z mezí 49,8 až 50,2 Hz se regulace přepne 
do režimu regulace, kdy je výkon turbíny určen podle charakteristiky: 

 

���� = ���� − �� ∙ d  , (8.1) 
 

kde Pzad je výchozí pracovní bod, kz je zesílení, df je rozdíl f a fzad. Jedná se tedy 
o proporcionální regulaci podle principu Wattova regulátoru. Jen místo otáček je v regulační 
rovnici frekvence. Tam kde je to technologicky možné, se provádí natopení kotle 
na maximální výkon Pmax. V přebytkovém ostrovu při nárůstu frekvence o 0,2 Hz blok 1 
nejprve skokem sníží výkon o 8 % při statice 5 % a pak plynule snižuje výkon až na hodnotu 
vlastní spotřeby Paux. Blok 2 plynule přechází na čárkovanou charakteristiku až na výkon 
vlastní spotřeby Paux. Obdobně se chovají částečně zatížené bloky 3 a 4 s tím rozdílem, 
že mohou zvyšovat výkon při poklesu frekvence v deficitním ostrovu.  
 

8.4 Možnost startu ze tmy 
 

Ke startu ze tmy se používá ostrovní provoz elektráren. Při zjišťování možnosti najetí 
elektráren ze tmy se provádějí výpočty, které kontrolují, jestli při rozběhu jednotlivých 
pohonů vlastní spotřeby nedojde k vybočení napětí z dovolených mezí. 
 
  



45 

 

 Blackout 9
 

Jedná se úplný výpadek dodávek elektrické energie na větším území a jeho 
problematika je popsána v [7]. Takový výpadek zasahuje nepříznivě do životů lidí, 
ale i do chodu států. Zvláštností, kterou sebou blackout přináší, je skutečnost, že druhotné 
důsledky výpadků jsou mnohonásobně větší než důsledky na zařízeních pro výrobu, přenos 
a distribuci elektrické energie. Je to způsobeno propojeností celé infrastruktury, díky čemuž 
se na problémy elektrizační soustavy navazují i problémy v jednotlivých odvětvích spotřeby 
elektrické energie. Řešení následků krizových stavů spojených s dlouhodobými výpadky 
dodávek elektrické energie nevyplývá jen z perfektní znalosti prostředí, ale také z blackoutů, 
které se už v historii vyskytly. Z Tab. 9-1 je vidět, že se velké výpadky objevují poměrně 
často. Se zvyšujícím se zatížením elektrizační soustavy a s její rostoucí složitostí se bude 
jejich výskyt zřejmě zvyšovat.  
 

Tab. 9-1 Některé z nedávných blackoutů: 

 

Datum Země Počet zasažených obyvatel 

20. 2.-27. 3. 1998 Nový Zéland 1 milion 

21. 1. 2002 Brazílie 70 milionů 

14. 8. 2003 USA a Kanada 50 milionů 

27. 9.-28. 9. 2003 Skandinávie, Itálie, Švýcarsko 56 milionů 

4. 11. 2006 
Německo, Francie, Itálie, Belgie, 

Španělsko a Portugalsko 
není znám počet 

 
Během obdobných krizových stavů se redukují dodávky zboží i služeb na to nejnutnější 
pro základní přežití. Bylo zjištěno, že přerušení dodávek elektrické energie na déle 
než 24 hodin má za následek vážné narušení chodu společnosti. Ovšem záleží také na tom, 
jak hustě je zasažená oblast osídlená a jak vysoký je na ní výskyt průmyslu. Provozovat 
stabilně elektrizační soustavu je velmi obtížné. Nemůžeme tyto krizové stavy předvídat 
ani určit, ve které část soustavy problém nastane. Je nutné, aby byly zajištěny dostatečné 
rezervy ve zdrojích i v přenosové schopnosti sítě. Toho se pak využije při nepředvídatelných 
okolnostech, jako je vliv nepříznivého počasí nebo poruchy na zdrojích či na zařízení sítě. 
Každoročně se zvyšuje množství přenesené elektrické energie a tím samozřejmě roste 
i náchylnost k poruchám. Důležité části sítě jsou většinou projektované podle pravidla N-1, 
což znamená, že se vypořádají s poruchou jednoho prvku. Nikoliv však více. Pokud tedy 
ostatní prvky převezmou funkci toho v poruše a dojde k dalšímu zhoršení okolností, jsou 
i tyto prvky přetíženy a dochází k lavinovému výpadku všech dotčených částí sítě. 
Elektrizační soustava má minimální možnosti jak skladovat elektrickou energii 
a při nerovnováze mezi spotřebou a výrobou může dojít k selhání systému. Nejhorší následky 
jsou způsobeny rozpadem přenosové soustavy, protože se jedná o páteřní síť, na které jsou 
závislé všechny části elektrizační soustavy. V takovém případě dochází k odstavení 
systémových elektráren, mezi něž patří například i jaderné elektrárny. U těch ovšem nastává 
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nouzový stav, který může ohrozit obyvatele mnoha států. U jaderných elektráren musí zůstat 
v provozu většina pohonů a ovládací prvky i po odstavení elektrárny z provozu. Hlavním 
důvodem je zajištění chlazení reaktorů. Při blackoutu se k tomuto používají dieselgenerátory 
velkých výkonů. V případě rozpadu přenosové soustavy je tedy elektrická energie dodávána 
jen v menších částech sítě, které se vyskytují v ostrovních provozech. A jak plyne z výše 
uvedeného, je nejdůležitější napájet v takovémto ostrovu jaderné elektrárny. 
 

9.1 Důsledky blackoutu  
 

V důsledku přerušení dodávek elektrické energie do strategických zařízení dochází 
k ohrožení životů a zdraví obyvatelstva. Mezi tyto zařízení patří především zdravotnické 
objekty, jaderné elektrárny a dále také telekomunikační zařízení. Při déle trvajícím blackoutu 
dochází také k nedostatku potravin i pohonných hmot, které jsou využívány do záložních 
zdrojů elektrické energie. Průměrná domácnost spotřebuje ročně přibližně 4000 kWh 
elektrické energie. Tuto energii dosud neumíme jinak nahradit. Elektrická energie 
je spotřebovávána především na chlazení a vytápění. Dále ovšem také na osvětlení, vaření, 
praní, žehlení a jiné. Čím více je daná domácnost závislá na elektrických spotřebičích, 
tím více je samozřejmě postižena přerušením dodávek elektrické energie. Nejdůležitější 
pro přežití je pitná voda, potraviny, teplo a čisté ovzduší. Přerušením elektrické energie 
se do značné míry omezí dodávky těchto základních komodit. To má největší dopad na města, 
protože zde je hodně lidí soustředěno na malé ploše. Velice je v takové krizové situaci 
omezena i informovanost lidí, protože nefungují zařízení k tomuto účelu určené. To muže 
mít za následek další ohrožení obyvatel. Další problémy nastanou v dopravě. Především 
na železnici a v městské hromadné dopravě. V důsledku velké spotřeby pohonných hmot 
do záložních generátorů však nastanou problémy i v ostatní silniční dopravě. Postupně 
se problémy nakupí. Mimo provoz jsou všechny úřady, banky a obchody. Běžné každodenní 
úkony lidí nejsou možné. Výjimkou mohou být lidí v menších vesnicích, kteří jsou daleko 
méně závislí na elektrických spotřebičích. Proto je zapotřebí předcházet takovým stavů 
a věnovat velmi velkou pozornost důsledkům blackoutu. 
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   Obnova napětí 10
 

Provozovatel přenosové soustavy, kterým je v České republice společnost ČEPS, musí 
zajišťovat celou řadu činností pro udržení bezpečného a spolehlivého provozu soustavy. 
Ty jsou podrobně popsané v [8]. V případě vzniku problémů v elektrizační soustavě je také 
povinna přijmout taková opatření, aby vzniklé problémy nevedly k rozpadu soustavy. 
Za tímto účelem je zpracován takzvaný plán proti šíření poruch v přenosové soustavě. Tento 
plán určuje základní principy a prostředky pro zajištění bezpečnosti provozu, mezi něž patří: 

• řízení propustnosti sítě, 

• opatření proti přetížení, 

• opatření proti kaskádovitému šíření poruchy, 

• opatření proti poklesu a vzrůstu frekvence, 

• opatření proti poklesu a vzrůstu napětí, 

• opatření proti kývání, 

• opatření proti ztrátě synchronismu 
Tato opatření zajistí ochranu před předvídatelnými poruchami. Může ale dojít vlivem více 
nepříznivých okolností k nepředvídatelným poruchám. Tím dojde k rozpadu soustavy 
a nastává blackout. Pravděpodobnost výskytu takovýchto jevů je malá. Přesto musí 
být provozovatel přenosové soustavy na takovéto stavy připraven. Společnost ČEPS 
má pro takovéto případy zpracován plán obnovy napětí. Ten určuje postupy, které mají vést 
k co nejkratší době obnovy napětí a tím i k co nejmenším ztrátám u všech odběratelů 
elektrické energie. Postup obnovy napájení u uživatelů přenosové soustavy se řídí určitými 
prioritami. Na prvním místě se samozřejmě musí zajistit napájení jaderných elektráren. Dále 
se obnovuje napájení ostatních systémových elektráren. U elektráren s parními okruhy je totiž 
také potřeba omezit čas odstavení na minimum. A to z toho důvodu, že čím delší je doba 
odstavení, tím déle pak trvá najetí takovéto elektrárny. Je tedy potřeba počítat s tím, 
že se na dodávky energie z těchto zdrojů musí počkat. Například pokud odstavení trvá půl 
hodiny, najíždí elektrárna přibližně dvě hodiny. Je to dáno vlastnostmi páry a vychladnutím 
turbíny. Během obnovování napájení ostatních systémových elektráren se také postupně 
začnou připojovat odběry. Nejprve pro zásobování elektrickou energií velkých aglomerací 
a měst. Nakonec odběry pro napájení všech ostatních odběratelů. Jako hlavní strategie 
pro obnovu napětí se používá získání elektrické energie od zahraničních partnerů. Jelikož 
elektrizační soustava České republiky je díky své poloze sítí vnitřní, máme poměrně hodně 
sousedních partnerů. K propojení se sousedními státy nám slouží deset vedení 400 kV a šest 
vedení 220 kV. Propojení naší soustavy 400 kV se sousedními soustavami ukazuje Obr. 10-1. 
 



48 

 

 
 

Obr. 10-1 Propojení přenosové soustavy ČR 400 kV se sousedními státy (převzato z [8]) 

 
Společnost ČEPS spolupracuje se všemi zahraničními partnery. Pro obnovení napájení 
z Německa lze využít dvě zahraniční rozvodny Etzenricht (E.ON) a Röhrsdorf (VE-T). 
Do každé z rozvoden jsou připojena dvě vedení, z rozvoden Hradec-východ, Hradec-západ 
a Přeštice. Na jižní Moravě se připojuje uzel Slavětice k rozvodně Dürnrohr (Rakousko) 
a uzel Sokolnice ke slovenským rozvodnám Stupava a Križovany na úrovni 400 kV. 
K rozvodně Senica pak na úrovni 220 kV. Propojení oblasti severní Moravy se zahraničím 
je realizováno celkem šesti vedeními do Polska a Slovenska a to jak na úrovni 400 kV, 
tak 220 kV. Postup obnovy elektrizační soustavy ze zahraničí vyžaduje precizní dodržování 
předepsaných postupů. Obzvláště všech spínacích operací, které dispečer provádí. Při startu 
ze tmy se používá strategie „Open all“. To znamená, že se všechny vypínače v oblasti 
postižené poruchou vypnou. Spínání jednotlivých vypínačů se pak provádí přesně podle 
stanoveného postupu, což omezí riziko opětovného rozpadu soustavy. Jsou i další předepsané 
instrukce zabraňující poškození zařízení soustavy. Jsou to například postupy pro omezení 
přepětí a přesycení transformátorů. 
Tento způsob obnovy předpokládá, že okolní společnosti nebudou zasaženy vzniklou 
poruchou a poskytnutý výkon neohrozí stabilitu jejich soustavy. V případech, kdy tomu 
tak není, má ČEPS zpracovány způsoby, jak obnovení provést z tuzemských zdrojů. Pro tuto 
situaci se využívá vodních, plynových a paroplynových elektráren, které pro své obnovení 
provozu nepotřebují vnější napájení. Nazývají se iniciační elektrárny. Patří mezi ně například 
elektrárny Dalešice, Mohelno, Orlík, Vranov a další. Nově mezi ně bude patřit i elektrárna 
Prostějov. Opět je zde prioritním cílem napájet jaderné elektrárny. Poté systémové elektrárny 
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a nakonec i všechny odběratele. Pro napájení vlastní spotřeby jaderné elektrárny Dukovany 
se používá vodní elektrárny Dalešice. Ta je přímo připojena k elektrárně Dukovany. 
Do tohoto ostrova již nepracují žádné jiné zdroje. Toto znázorňuje Obr. 10-2. 
 

 
 

Obr. 10-2 Jednopólové schéma rozběhu vlastní spotřeby elektrárny Dukovany (převzato z [8]) 

 
Během rozběhu velkých spotřebičů je potřeba udržovat napětí a frekvenci ostrova 
v dovolených mezích. Největší odchylka frekvence, která je kolem 1,5 Hz, nastává po zapnutí 
největšího spotřebiče jaderné elektrárny. Tím je čerpadlo chladící vody.  
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Obr. 10-3 Časový průběh frekvence při rozběhu chladičky v JE Dukovany (převzato z [8]) 

 
Pro napájení vlastní spotřeby jaderné elektrárny Temelín se používá vodní elektrárna Lipno. 
Tato vodní elektrárna zvládne napájet přes linky na napěťové hladině 110 kV důležité části 
vlastní spotřeby jaderné elektrárny Temelín.  
 

 
 

Obr. 10-4 Jednopólové schéma rozběhu vlastní spotřeby elektrárny Temelín (převzato z [8]) 
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Obr. 10-5  Časový průběh frekvence při rozběhu chladičky v JE Temelín (převzato z [8]) 

 
Obdobně se provádí napájení i tepelných elektráren. Například napájení vlastní spotřeby 
tepelné elektrárny Chvaletice z vodní elektrárny Orlík.  
 

 
 

Obr. 10-6 Jednopólové schéma rozběhu vl. spotřeby elektrárny Chvaletice (převzato z [8]) 

 

Obr. 10-7 pak ukazuje naměřené průběhy svorkového napětí Ug (modrá čára), činného výkonu 
PW (červená čára), otevření rozvodného kola Kaplanovy turbíny yRK (zelená čára) a frekvence 
f (fialová čára) během rozběhu největšího spotřebiče, což je kouřový ventilátor. 
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Obr. 10-7 Časový průběh veličin VE Orlík během rozběhu (převzato z [8]) 

 

10.1 Obnova napětí v zahraničí 
 

Stejně jako ČEPS pracují na svých plánech obnovy i okolní provozovatelé 
přenosových soustav. Například rakouská společnost APG počítá s možností spínání 
jihozápadní části přenosové soustavy ze severozápadní části a naopak v případě poruchy 
v jedné z nich. Tento postup je závislý na zahraniční pomoci ze Švýcarska a Německa. 
Maďarská společnost MAVIR používá pro obnovu napětí dvě plynové elektrárny. Elektrárna 
Lörinci slouží pro zásobování vlastní spotřeby klasických elektráren Mátra a Tizsa. Druhá 
plynová elektrárna je schopna napájet jadernou elektrárnu Paks. Na rozdíl od společnosti 
ČEPS nemá však tyto postupy ověřeny na reálných testech. Slovinská společnost ELES 
spoléhá v současné době pouze na zahraniční pomoc od okolních provozovatelů přenosových 
soustav. V podstatě každý stát tedy musí mít připraveny postupy pro obnovu napětí. 
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 Připojení nového iniciačního zdroje v praxi 11
 

11.1 Zadání 
 

Tato část diplomové práce se zabývá posouzením vlivu nově připojeného zdroje 
do sítě 110 kV na napětí, na ztráty na vedení a na zatížení vedení. Novým zdrojem je plynová 
elektrárna, která bude stát v oblasti Prostějova. Tato elektrárna dosahuje maximálního výkonu 
58 MW a bude připojena do distribuční sítě 110 kV společnosti E.ON přes rozvodnu Výtopna 
Prostějov. Síť 110 kV lze nakonfigurovat tak, že rozvodna Prostějov, do které je rozvodna 
Výtopna Prostějov s novým zdrojem vyvedena, bude připojena do oblasti rozvodny 
Otrokovice nebo do oblasti rozvodny Sokolnice. Pro tyto dvě konfigurace sítě je tedy 
zapotřebí posoudit výše uvedené vlivy. První z uvedených oblastí je spojena s přenosovou sítí 
přes rozvodnu Otrokovice a dále se v ní nacházejí rozvodny Svit Zlín, Madcová, Slušovice, 
Vsetín, ZPS Malenice, Uherské Hradiště, Fatra Napajedla, Otrokovice ČD, Barum, Bahňák, 
Rychlov, Hulín, Chropyně, Zdounky, Nezamyslice a Konice. V této oblasti jsou umístěny 
dva zdroje, v rozvodně Barum a Svit Zlín. Druhá z uvedených oblastí je pak spojena 
s přenosovou sítí za pomoci rozvodny Sokolnice a jsou v ní dále rozvodny Vyškov 
a Bučovice. Celé toto zapojení je vidět na obrázku Obr. 11-1. Výpočty je také zapotřebí 
provést pro případ maximální spotřeby, což bylo v zimně 7. 2. 2012. A pro případ minimální 
spotřeby, což bylo v létě 7. 7. 2012. Pro zimní výpočty je ještě nutné přepočítat výkonové 
bilance v rozvodnách s připojenými zdroji pro stav, kdy tyto zdroje pracují s maximálním 
výkonem. Konkrétně do rozvodny Barum je připojena elektrárna o maximálním výkonu 
50 MW a do rozvodny Svit Zlín je připojena elektrárna s maximálním výkonem opět 50 MW. 
Pro letní výpočty se tyto přepočty nebudou provádět. Použijí se zde aktuální průměrné 
hodnoty výroby. Ty jsou u rozvodny Barum 24 MW a u rozvodny Svit Zlín 17 MW. 
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11.2 Schéma sítě 110 kV v oblasti Prostějova a Zlína 
 

 
Obr. 11-1 Schéma sítě 
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11.3 Popis zdrojů v oblasti Prostějova a Zlína 
 

Prvním zdrojem v oblasti Prostějova a Zlína je parní elektrárna Teplárna Otrokovice, 
která je připojená do sítě 110 kV přes rozvodnu Barum. Palivem je zde uhlí s nízkým 
obsahem popela a ke stabilizaci a zapalování kotlů se používá lehký topný olej. Od roku 2006 
se zde také spaluje biomasa s názvem Ekover. Ta je tvořena ze 100 % rostlinnými pletivy 
a zbytky z čistění semen. Průběžná spotřeba paliv v jednotlivých letech je uvedena v tabulce 
Tab. 11-1. Teplárna dodává páru průmyslovému sektoru na území Otrokovic a Napajedel. 
Především se jedná o společnosti Barum Continental, TOMA a Fatra. Dále také dodává 
horkou vodu do systému centralizovaného zásobování teplem. Celková délka horkovodní sítě 
dosahuje 33 km. Teplárna má elektrický výkon 50 MW a je zde použita protitlaká turbína 
se dvěma regulovanými odběry. Jsou zde používány standartní technologie, jako je polosuchá 
metoda odsiřování kouřových plynů a elektroodlučovače popílku. Ale požívá se zde také 
speciální řídicí systém od společnosti Honeywell, který optimalizuje spalování v jednotlivých 
kotlích a umožňuje optimálně plánovat výrobu elektrické energie včetně vykrývání 
energetických špiček a krátkodobých požadavků odběratelů. Díky tomu se také dosahuje 
vyššího využití paliv, snížení a stabilizace emisí, rozšíření výrobního rozsahu zdroje, lepšího 
využití výrobní kapacity, prodloužení životnosti kotlů a zvýšení spolehlivosti dodávek 
elektrické energie. Elektrárna samozřejmě splňuje všechny stanovené emisní limity a výstupy 
z kontrolních měření emisí jsou používány pro úpravu spalování v kotlích.   

Druhým zdrojem v této oblasti je parní elektrárna Svit Zlín. Provozuje ji společnost 
Alpiq a byla uvedena do provozu v roce 1996. Tato elektrárna využívá jako palivo uhlí 
a vyrábí elektrickou energii a teplo pro centralizovaný systém zásobování teplem. 
Její elektrický výkon je 50 MW a tepelný výkon 220 MW. Za rok 2011 vyrobil tento zdroj 
157 GWh energie. Samozřejmě jsou u tohoto zdroje splněny veškeré platné požadavky 
v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti. 
 
Tab. 11-1 Spotřeba paliv v Teplárně Otrokovice: 

 

Spotřeba paliv [t] 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hnědé uhlí 311581 306282 292974 303405 220896 284115 251663 262384 

Lehký topný olej 85 167 157 103 123 139 94 81 

Biopalivo 0 0 2061 4965 5741 15834 11489 10622 
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11.4 Počáteční hodnoty pro výpočty 
 

Hodnoty zde uvedené popisují výkonovou bilanci mezi rozvodnou a sítí 110 kV. 
Pokud jsou tyto hodnoty záporné, vyjadřují přenos výkonu ze sítě 110 kV do rozvodny. 
Pokud jsou naopak tyto hodnoty kladné, vyjadřují přenos výkonu z rozvodny do sítě 110 kV. 
Před výpočty pro zimní období je zapotřebí přepočítat výkonové bilance na rozvodnách, 
do kterých jsou připojeny zdroje pro případ maximální výroby těchto zdrojů. Ve výsledku 
pak nebudou používány hodnoty Pa a Qa, ale Pb a Qb tak, jak je to znázorněno na Obr. 11-2. 

 
Obr. 11-2 Přepočet výkonové bilance na rozvodně 

 

11.4.1  Počáteční hodnoty v zimním období 
 

Přepočet výkonové bilance v rozvodně Barum: 
�� = 22	MW      %� = 3,86	MVAr 

�� = 50	MW     %� = 8,78	MVAr 

∆� = �� − �� = 50 − 22 = 28	MW  ∆% = %� − %� = 8,78 − 3,86 = 4,92	MVAr 

�� = 0	MW     %� = 0	MVAr	 

�� = �� 3 ∆� = 0 3 28 = 28	MW  %� = %� 3 ∆% = 0 3 4,92 = 4,92	MVAr 

 

Přepočet výkonové bilance v rozvodně Svit Zlín: 
�� = 35	MW      %� = 6,15	MVAr 

�� = 50	MW     %� = 8,78	MVAr 

∆� = �� − �� = 50 − 35 = 15	MW  ∆% = %� − %� = 8,78 − 6,15 = 2,63	MVAr 

�� = 10	MW     %� = 1,76	MVAr	 

�� = �� 3 ∆� = 10 3 15 = 25	MW  %� = %� 3 ∆% = 1,76 3 2,63 = 4,39	MVAr 
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Tab. 11-2 Počáteční hodnoty pro výpočty v zimním období: 

 

Rozvodna P [MW] Q [MVAr] 

Svit Zlín 25,00 4,39 
Madcová -56,00 -9,84 
Slušovice -31,00 -5,44 
Vsetín -13,40 -3,40 
ZPS Malenice -8,00 -1,40 
Uherské Hradiště -56,00 -9,84 
Fatra Napajedla -5,00 -0,88 
Otrokovice ČD -4,00 -0,70 
Barum 28,00 4,92 
Bahňák -33,00 -5,79 
Rychlov -16,00 -2,81 
Hulín -43,00 -8,61 
Chropyně -4,00 -0,70 
Zdounky -18,00 -3,16 
Nezamyslice -2,00 -0,35 
Prostějov -68,00 -11,94 
Výtopna Prostějov 0/58 0/4,8 
Konice -10,00 -1,76 
Vyškov -32,00 -5,67 
Bučovice -13,00 -2,28 
Sokolnice 47,00 8,25 
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11.4.2  Počáteční hodnoty v letním období 
 
Přepočet výkonové bilance se neprovádí. Elektrárny vyrábí výkon o průměrné hodnotě, 
a tudíž není potřeba přepočítávat výkonovou bilanci na jinou hodnotu výroby. 
 
Tab. 11-3 Počáteční hodnoty pro výpočty v letním období: 

 

Rozvodna P [MW] Q [MVAr] 

Svit Zlín 6,02 1,06 
Madcová -23,32 -4,09 
Slušovice -6,67 -1,71 
Vsetín -2,80 -0,60 
ZPS Malenice -2,94 -0,52 
Uherské Hradiště -16,23 -2,85 
Fatra Napajedla -3,44 -0,60 
Otrokovice ČD -0,53 -0,09 
Barum 12,72 2,23 
Bahňák -6,15 -1,08 
Rychlov -4,94 -0,87 
Hulín 10,34 1,82 
Chropyně -2,61 0,46 
Zdounky 6,22 1,09 
Nezamyslice -1,55 0,27 
Prostějov -2,05 -0,36 
Výtopna Prostějov 0/58 0/4,8 
Konice 2,39 0,42 
Vyškov -9,10 -1,59 
Bučovice -4,89 -0,86 
Sokolnice 8,88 1,56 

 

11.5 Vypočtené hodnoty 
 

Celý tento výpočet byl prováděn pomocí softwaru SINAUT Spectrum 4.4 
ve společnosti E.ON. Z tohoto důvodu zde není uveden žádný postup výpočtu, protože 
je tento program nezobrazuje. 

Výsledky těchto výpočtů jsou uvedeny v tabulkách, které jsou umístěny v příloze. 
Při pohledu na výpočet vlivu nového zdroje na napětí vidíme, že největší změna napětí 
nastává na rozvodnách Prostějov – SBB a Výtopna Prostějov. Největší změny napětí 
jsou vidět v Tab. 11-4. Dále je patrné, že ztráty na vedení se vlivem připojení nového zdroje 
téměř nemění, až na několik výjimek. Při zapojení rozvodny Výtopna Prostějov do okruhu 
rozvodny Otrokovice jsou to vedení 5575, 5576, 5577 a 5578. V zimním období zde dochází 
ke snížení ztrát a v letním období ke zvýšení ztrát. Při zapojení rozvodny Výtopna Prostějov 
do okruhu rozvodny Sokolnice jsou to pak vedení 556, 559 a 518. Opět zde v zimním období 
dochází ke snížení ztrát a v letním období ke zvýšení ztrát. Pokud se zaměříme na vliv 
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na zatížení vedení, zpozorujeme, že se zatížení téměř nemění. Výjimkou jsou pro zapojení 
nového zdroje na rozvodnu Otrokovice opět vedení 5575, 5576, 5577 a 5578. Zde v zimě 
zatížení klesá a v létě naopak roste. Pro zapojení nového zdroje na rozvodnu Sokolnice jsou 
výjimkou vedení 556, 519 a 518. Zde také zatížení v zimě klesá a v létě stoupá. Samozřejmě 
se po zapojení nového zdroje vždy zvýší i zatížení vedení 5090, protože tímto vedením 
je Výtopna Prostějov připojena k okolní síti. V zimním období při zapojení Výtopny 
Prostějov do okruhu na rozvodnu Sokolnice nastává výrazné přetížení vedení 519 o 6,9 MW 
a vedení 518 o 27,1 MW. Je to v případě, kdy nový zdroj nevyrábí. Proto je toto zapojení 
možné, jen pokud je nový zdroj v provozu. V jiném případě by muselo dojít ke zvýšení 
zatížitelnosti vedení 519 a 518. 
 

Tab. 11-4 Největší změny napětí: 

 

Napětí [kV] Výtopna Prostějov připojena na Otrokovice - zima 

Rozvodna 
Bez nového 

zdroje 
S novým 
zdrojem 

Rozdíl 
napětí 

Procentuální rozdíl 
napětí [%] 

Prostějov - SBB 113,1 115,2 2,1 1,91 

Výtopna Prostějov 113,2 115,3 2,1 1,91 

Konice 113,0 114,9 1,9 1,73 

Napětí [kV] Výtopna Prostějov připojena na Sokolnice - zima 

Rozvodna 
Bez nového 

zdroje 
S novým 
zdrojem 

Rozdíl 
napětí 

Procentuální rozdíl 
napětí [%] 

Prostějov - SBA 116,9 119,0 2,1 1,91 

Výtopna Prostějov 116,9 119,0 2,1 1,91 

Konice 116,2 118,2 2,0 1,82 

Vyškov 109,6 111,6 2,0 1,82 

Napětí [kV] Výtopna Prostějov připojena na Otrokovice - léto 

Rozvodna 
Bez nového 

zdroje 
S novým 
zdrojem 

Rozdíl 
napětí 

Procentuální rozdíl 
napětí [%] 

Prostějov - SBB 118,5 120,2 1,7 1,55 

Výtopna Prostějov 118,5 120,2 1,7 1,55 

Konice 118,6 120,3 1,7 1,55 

Napětí [kV] Výtopna Prostějov připojena na Sokolnice - léto 

Rozvodna 
Bez nového 

zdroje 
S novým 
zdrojem 

Rozdíl 
napětí 

Procentuální rozdíl 
napětí [%] 

Prostějov - SBA 118,8 120,9 2,1 1,91 

Výtopna Prostějov 118,8 120,9 2,1 1,91 

Vyškov 118,9 120,9 2,0 1,82 
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 Ověření možnosti obnovy napětí 12
 

12.1 Zadání 
 

Tato část práce se zabývá výpočty pro ověření možnosti startu ze tmy elektrárny 
Svit Zlín za pomoci elektrárny Výtopna Prostějov. Pro takovýto úkon bude vyčleněna trasa 
v síti 110 kV podle Obr. 12-1. Jedná se o využití vedení 5090, 5577, 5575, 5501 a 5573. 
Postup tohoto procesu bude takový, že elektrárna Výtopna Prostějov bude pracovat 
v ostrovním provozu a následně na to se budou připojovat jednotlivá výše zmíněná vedení. 
Tím se vytvoří trasa až do elektrárny Svit Zlín, kde dojde k napájení vlastní spotřeby této 
elektrárny a k jejímu startu ze tmy. Výpočty, které je zapotřebí provést, se zabývají zjištěním 
úbytku napětí při spuštění největšího motoru v elektrárně Svit Zlín. Tím je pohon napáječky 
o výkonu 1,5 MVA. Jako záběrný proud se počítá sedminásobek proudu jmenovitého. Dále 
je zapotřebí ověřit, zda nenastane při postupném připojování jednotlivých vedení sériová 
LC rezonance. To by mělo za následek problémy při regulaci napětí. Nakonec je nutné 
vypočítat zkratové proudy pro trojfázový a jednofázový zkrat v rozvodně Svit Zlín na úrovni 
110 kV a pro trojfázový zkrat na úrovni 6,3 kV. Jednofázový zkrat na úrovni 6,3 kV není 
zapotřebí prověřovat, protože této napěťové úrovni je předřazen transformátor 
hvězda / trojúhelník. Tyto zkratové proudy je nutné pak porovnat s proudy nutnými 
pro správnou funkci distančních ochran. Dále je také nutné nastavit proudové ochrany 
na zdroji podle zkratových proudů, které se přepočítají na napěťovou hladinu zdroje. 
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12.2 Schéma vyčleněné trasy 
 

 
Obr. 12-1 Schéma vyčleněné trasy pro napájení vlastní spotřeby Svit Zlín 
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12.3 Výpočty a ověřování 
 

12.3.1  Výpočet úbytku napětí při rozběhu napáječky 
 

Mezi použité vztahy pro tyto výpočty patří vztah pro výpočet reaktance generátoru: 
 

56 = 7�"·ZnG=7"� ∙
9:;<

=>?
 , (12.1) 

 
kde XG je reaktance generátoru, xd“  je poměrná rázová reaktance generátoru, 
ZnG je impedance generátoru, Uvz je vztažné napětí a SnG je jmenovitý výkon generátoru. 
Dále vztah pro výpočet reaktance transformátoru je: 
 

5@ = AB ∙ C@ = AB ∙
9:;<

=>D
 , (12.2) 

 
kde XT je reaktance transformátoru, uk je poměrné napětí nakrátko transformátoru, 
ZT je impedance transformátoru, Uvz je vztažné napětí a SnT je jmenovitý výkon 
transformátoru. 
Záběrný proud se pak vypočte pomocí vzorce: 
 

E = FE ∙
=>G

√I∙9>G
 , (12.3) 

 
kde IZ je záběrný proud, iZ je poměrný záběrný proud, SnM je jmenovitý výkon motoru 
a UnM je jmenovité napětí motoru. 
A nakonec úbytek napětí udává vztah: 
 

∆� = 5JK�L ∙ E , (12.4) 

 

kde ΔU je úbytek napětí, XCELK je celková reaktance vyhrazené trasy a IZ je záběrný proud. 

 

Vlastnosti prvků vyčleněné cesty: 
Napětí na rozbíhaném největším motoru je 6,3 kV, jmenovitý výkon motoru 

je 1,5 MVA a záběrný proud je sedminásobek proudu jmenovitého. Ostatní hodnoty 
ve výpočtech níže jsou převzaty z katalogových karet jednotlivých prvků soustavy. 
 
Generátor Výtopna Prostějov: 
MN6 = 68,2	MVA 
�N6 = 11,5	kV 
7�" = 17,4	% 

56 = 7�"∙ZnG=7�" ∙
�T��

MN6
= 0,174 ∙

U110 ∙ 10IV�

68,2 ∙ 10W
= 30,871	Ω 
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Transformátor Výtopna Prostějov: 
MN@ = 70	MVA 
AB = 11,22	% 

5@Y = AB ∙ C@ = AB ∙
�T�
�

MN@
= 0,1122 ∙

U110 ∙ 10IV�

70 ∙ 10W
= 19,39	Ω 

 
Transformátor Svit Zlín: 
MN@ = 25	MVA 
AB = 11	% 

5@� = AB ∙ C@ = AB ∙
�T�
�

MN@
= 0,11 ∙

U110 ∙ 10IV�

25 ∙ 10W
= 53,24	Ω 

 
Vedení 5090: 
5Z[\]\ = 0,27	Ω 
 
Vedení 5577: 
5Z[[^^ = 9,52	Ω 
 

Vedení 5575: 
5Z[[^[ = 16,65	Ω 
 

Vedení 5501: 
5Z[[\� = 2,97	Ω 
 

Vedení 5573: 
5Z[[^I = 0,38	Ω 
 
Celková reaktance vyčleněné cesty: 
5JK�L = 56 + 5@Y + 5Z[\]\ + 5Z[[^^ + 5Z[[^[ + 5Z[[\� + 5Z[[^I + 5@� = 
= 30,871 + 19,39 + 0,27 + 9,52 + 16,65 + 2,97 + 0,38 + 53,24 = 133,291	Ω 
 

Vlastní výpočet: 
Záběrný proud pro úroveň 6,3 kV: 

E	W,I = FE ∙
MN_

√3 ∙ �N_
= 7 ∙

1,5 ∙ 10W

√3 ∙ 6,3 ∙ 10I
= 962,25	A 

 
Záběrný proud pro úroveň 110 kV: 

E	��\ = E	W,I ∙
�W,I
���\

= 962,25 ∙
6,3 ∙ 10I

110 ∙ 10I
= 55,11	A 

 
Ztráta napětí vztažená na úroveň 110 kV:  
Δ���\ = 5JK�L ∙ E	��\ = 133,291 ∙ 55,11 = 7345,667	V 
 
Ztráta napětí vztažená na úroveň 6,3 kV: 

Δ�W,I = Δ���\ ∙
�W,I
���\

= 7345,667 ∙
6,3 ∙ 10I

110 ∙ 10I
= 420,71	V 
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Procentní ztráta napětí: 

Δ�% = Δ�W,I ∙
100

�W,I
= 420,71 ∙

100

6,3 ∙ 10I
= 6,68	% 

 
Výsledkem výpočtu je zjištění, že rozběh největšího motoru v elektrárně Svit Zlín 

způsobí pokles napětí o 6,68 %. To je velmi vyhovující výsledek, protože pokles napětí 
je možné tolerovat až do 20 %. 
 

12.3.2  Ověření LC sériové rezonance 
 
Pro bezproblémovou regulaci napětí je zapotřebí, aby nenastala LC sériová rezonance. 

Pokud by totiž nastala rezonance, docházelo by k samobuzení generátoru. To znamená, 
že žádná nebo malá změna na budiči by vyvolala velkou změnu napětí generátoru. 
Tím by regulace napětí nebyla možná. 

Zde jsou použity vztahy: 
 

5J =
�

`
 , (12.5) 

 
kde XC je kapacitní reaktance vedení a B je susceptance. 
 

a =
�

b∙cd
 , (12.6) 

 

kde C je kapacita vedení a ω je úhlová rychlost odpovídající frekvenci sítě. 

 

5� = 7� ∙
9:;<

=>?
 , (12.7) 

 
kde Xd je synchronní reaktance generátoru, xd je poměrná synchronní reaktance generátoru, 
Uvz je vztažné napětí a SnG je jmenovitý výkon generátoru. 
 

� =
ce
b

 , (12.8) 

 
kde L je indukčnost generátoru. 
 

�f = �J − �� =
�

b∙J
−  ∙ g ∙ � , (12.9) 

 
kde Ui je vnitřní napětí generátoru, UC je napětí na kondenzátoru náhradního obvodu, 
UL je napětí na cívce náhradního obvodu a I je proud. Náhradní obvod je vidět na Obr. 12-2. 
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Po úpravě dostaneme vztah: 
 

9h

9d
= 1 − g� ∙ � ∙ a , (12.10) 

 
kde UC je rovno Un což je jmenovité napětí sítě. 
Z tohoto vztahu pak získáme vzorec pro zjištění rezonance: 
 

ijk �
9h
9d
� 1 �g� ∙ � ∙ a ,  (12.11)

  
kde rez je konstanta pro ověření rezonance. Pokud je tato konstanta rovna nule, nastala 
rezonance.  

 
Obr. 12-2 Náhradní obvod pro ověření LC sériové rezonance 

 
Vlastnosti prvků vyčleněné cesty: 

Při výpočtech se zanedbává reaktance transformátorů. Hodnoty zde použité 
jsou odečteny z katalogových karet jednotlivých prvků soustavy. 
 
Vedení 5090: 
�[\]\ � 103,6	μS 
 
Vedení 5577: 
�[[^^ � 65,98	μS 
 
Vedení 5575: 
�[[^[ � 115,35	μS 
 
Vedení 5501: 
�[[\� � 20,95	μS 
 
Vedení 5573: 
�[[^I � 2,62	μS 
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Generátor Výtopna Prostějov: 
7� � 228	% 
�T� = 110	kV 

5n = 7� ∙
�T�
�

MN6
= 2,28 ∙

U110 ∙ 10IV�

68,2 ∙ 10W
= 404,52	Ω 

� =
5�
g
=
404,52

314,159
= 1,2876	H 

 

 
Vlastní výpočet: 

Kontrola se provádí po částech pro postupné připojování jednotlivých vedení na cestě 
vyčleněné pro start zdroje Svit Zlín z Výtopny Prostějov. 
 
 Připojení vedení 5090: 

5J =
1

�[\]\
=

1

103,6 ∙ 10pW
= 9652,51	Ω 

a =
1

g ∙ 5J
=

1

314,159 ∙ 9652,51
= 0,3298	μF 

ijk = 1 − g� ∙ � ∙ a = 1 − 314,159� ∙ 1,2876 ∙ 0,3298 ∙ 10pW = 0,9581 

ijk ≠ 0 ⇒ nenastala	rezonance 

 
Připojení vedení 5577 k již připojenému vedení 5090: 

5J =
1

�[\]\ + �[[^^
=

1
U103,6 + 65,98V ∙ 10pW

= 5896,92	Ω 

a =
1

g ∙ 5J
=

1

314,159 ∙ 5896,92
= 0,5398	μF 

ijk = 1 − g� ∙ � ∙ a = 1 − 314,159� ∙ 1,2876 ∙ 0,5398 ∙ 10pW = 0,9314 

ijk ≠ 0 ⇒ nenastala	rezonance 

 
 Připojení vedení 5575 k již připojeným vedením 5090 a 5577: 

5J =
1

�[\]\ + �[[^^ + �[[^[
=

1
U103,6 + 65,98 + 115,35V ∙ 10pW

= 3509,63	Ω 

a =
1

g ∙ 5J
=

1

314,159 ∙ 3509,63
= 0,9069	μF 

ijk = 1 − g� ∙ � ∙ a = 1 − 314,159� ∙ 1,2876 ∙ 0,9069 ∙ 10pW = 0,8848 

ijk ≠ 0 ⇒ nenastala	rezonance 
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Připojení vedení 5501 k již připojeným vedením 5090, 5577 a 5575: 

5J �
1

�[\]\ + �[[^^ + �[[^[ + �[[\�
=

1
U103,6 + 65,98 + 115,35 + 20,95V ∙ 10pW

= 

= 3269,26	Ω 

a =
1

g ∙ 5J
=

1

314,159 ∙ 3269,26
= 0,9736	μF 

ijk = 1 − g� ∙ � ∙ a = 1 − 314,159� ∙ 1,2876 ∙ 0,9736 ∙ 10pW = 0,8763 

ijk ≠ 0 ⇒ nenastala	rezonance 

 
Připojení vedení 5573 k již připojeným vedením 5090, 5577, 5575 a 5501: 

5J =
1

�[\]\ + �[[^^ + �[[^[ + �[[\� + �[[^I
= 

=
1

U103,6 + 65,98 + 115,35 + 20,95 + 2,62V ∙ 10pW
= 3241,49	Ω 

a =
1

g ∙ 5J
=

1

314,159 ∙ 3241,49
= 0,9819	μF 

ijk = 1 − g� ∙ � ∙ a = 1 − 314,159� ∙ 1,2876 ∙ 0,9819 ∙ 10pW = 0,8752 

ijk ≠ 0 ⇒ nenastala	rezonance 

 
Bylo tedy ověřeno, že rezonance nikdy nenastane a tudíž nenastane ani problém 

spojený s regulací napětí.  

 

12.3.3  Výpočet zkratových proudů 
 

Při tomto výpočtu se používají vzorce (12.1) a (12.2) a také další vztahy: 

 

B"UIV =
|∙
}:;

√~

cd���
 , (12.12) 

 
kde Ik“

(3) je trojfázový zkratový proud, c je napěťový součinitel, Uvz je vztažné napětí a XCELK 
je celková reaktance vyčleněné cesty. 
 

B"U�V =
|∙
}:;

√~

cd���
U�V�cd���

U<V�cd���
U�V , (12.13) 
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kde Ik“
(1) je jednofázový zkratový proud,  XCELK

(1) je celková sousledná reaktance vyčleněné 
cesty, XCELK

(2) je celková zpětná reaktance vyčleněné cesty a XCELK
(0) je celková netočivá 

reaktance vyčleněné cesty. 
 

12.3.3.1  Trojfázový zkrat na hladině 110 kV 
 
Výpočet zjišťuje zkratový proud při trojfázovém zkratu v rozvodně Svit Zlín 

na hladině 110 kV. Náhradní obvod pro tento výpočet je patrný z Obr. 12-3. 
 

 
Obr. 12-3 Náhradní obvod – trojfázový zkrat na 110 kV 

 
Vlastnosti prvků vyčleněné cesty: 

Napěťový součinitel pro VVN je c = 1,1. Je zvoleno vztažné napětí Uvz = 110 kV. 
Ostatní hodnoty použité v těchto výpočtech jsou odečteny z katalogových karet jednotlivých 
prvků soustavy. 
 
Generátor Výtopna Prostějov: 
MN6 � 68,2	MVA 
�N6 � 11,5	kV 
7�" � 17,4	% 

56 � 7�"∙ZnG�7�" ∙
�T��

MN6
� 0,174 ∙

U110 ∙ 10IV�

68,2 ∙ 10W
� 30,871	Ω 

 
Transformátor Výtopna Prostějov: 
MN@ � 70	MVA 
AB � 11,22	% 

5@Y � AB ∙ C@ � AB ∙
�T��

MN@
� 0,1122 ∙

U110 ∙ 10IV�

70 ∙ 10W
� 19,39	Ω 

 
Vedení 5090: 
5Z[\]\ � 0,27	Ω 
 
Vedení 5577: 
5Z[[^^ � 9,52	Ω 
 

Vedení 5575: 
5Z[[^[ � 16,65	Ω 
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Vedení 5501: 
5Z[[\� � 2,97	Ω 
 
Vedení 5573: 
5Z[[^I � 0,38	Ω 
 
Celková reaktance napájecí cesty: 
5JK�L � 56 3 5@Y 3 5Z[\]\ 3 5Z[[^^ 3 5Z[[^[ 3 5Z[[\� 3 5Z[[^I � 
� 30,871 3 19,39 3 0,27 3 9,52 3 16,65 3 2,97 3 0,38 � 80,051	Ω 
 
Vlastní výpočet: 
Zkratový proud na straně 110 kV: 

B"
UIV �

� ∙
��k
√3

5JK�L
�
1,1 ∙

110 ∙ 10I

√3
80,051

� 872,69	A 

 
Zkratový proud přepočtený na hladinu 11,5 kV: 

B"UIV��,[ � B"UIV ∙
���\
���,[

� 872,69 ∙
110 ∙ 10I

11,5 ∙ 10I
� 8347,47	A 

 

12.3.3.2  Jednofázový zkrat na hladině 110 kV 
 

Výpočet zjišťuje zkratový proud při jednofázovém zkratu v rozvodně Svit Zlín 
na hladině 110 kV. Náhradní obvod pro tento výpočet je patrný z Obr. 12-4 a Obr. 12-5. 
 

 
Obr. 12-4 Náhradní obvod pro souslednou a zpětnou složku – jednofázový zkrat na 110 kV 
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Obr. 12-5 Náhradní obvod pro netočivou složku – jednofázový zkrat na 110 kV 

 

Vlastnosti prvků vyčleněné cesty: 
Napěťový součinitel pro VVN je c = 1,1. Je zvoleno vztažné napětí Uvz = 110 kV. 

Ostatní hodnoty použité v těchto výpočtech jsou odečteny z katalogových karet jednotlivých 
prvků soustavy. 
 
Sousledná složka: 
Generátor Výtopna Prostějov: 
MN6 � 68,2	MVA 
�N6 � 11,5	kV 
7�" � 17,4	% 

56 � 7�"∙ZnG�	7�" ∙
�T��

MN6
� 0,174 ∙

U110 ∙ 10IV�

68,2 ∙ 10W
� 30,871	Ω 

 
Transformátor Výtopna Prostějov: 
MN@ � 70	MVA 
AB � 11,22	% 

5@Y � AB ∙ C@ � AB ∙
�T��

MN@
� 0,1122 ∙

U110 ∙ 10IV�

70 ∙ 10W
� 19,39	Ω 

 
Vedení 5090: 
5Z[\]\ � 0,27	Ω 
 
Vedení 5577: 
5Z[[^^ � 9,52	Ω 
 

Vedení 5575: 
5Z[[^[ � 16,65	Ω 
 

Vedení 5501: 
5Z[[\� � 2,97	Ω 
 

Vedení 5573: 
5Z[[^I � 0,38	Ω 
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Celková reaktance vyčleněné cesty: 
5JK�L

U�V � 56 3 5@Y 3 5Z[\]\ 3 5Z[[^^ 3 5Z[[^[ 3 5Z[[\� 3 5Z[[^I � 
� 30,871 + 19,39 + 0,27 + 9,52 + 16,65 + 2,97 + 0,38 = 80,051	Ω 
 
Zpětná složka: 
Reaktance zpětné složky jsou shodné s reaktancemi sousledné složky. 
 
Generátor Výtopna Prostějov: 
MN6 = 68,2	MVA 
�N6 = 11,5	kV 
7�" = 17,4	% 

56 = 7�"∙ZnG=	7�" ∙
�T�
�

MN6
= 0,174 ∙

U110 ∙ 10IV�

68,2 ∙ 10W
= 30,871	Ω 

 
Transformátor Výtopna Prostějov: 
MN@ = 70	MVA 
AB = 11,22	% 

5@Y = AB ∙ C@ = AB ∙
�T�
�

MN@
= 0,1122 ∙

U110 ∙ 10IV�

70 ∙ 10W
= 19,39	Ω 

 
Vedení 5090: 
5Z[\]\ = 0,27	Ω 
 
Vedení 5577: 
5Z[[^^ = 9,52	Ω 
 

Vedení 5575: 
5Z[[^[ = 16,65	Ω 
 

Vedení 5501: 
5Z[[\� = 2,97	Ω 
 

Vedení 5573: 
5Z[[^I = 0,38	Ω 
 
Celková reaktance vyčleněné cesty: 
5JK�L

U�V = 56 + 5@Y + 5Z[\]\ + 5Z[[^^ + 5Z[[^[ + 5Z[[\� + 5Z[[^I = 
= 30,871 + 19,39 + 0,27 + 9,52 + 16,65 + 2,97 + 0,38 = 80,051	Ω 
 
Netočivá složka: 
Transformátor Výtopna Prostějov: 
Reaktance transformátoru netočivé složky je stejná jako reaktance sousledné složky. 
MN@ = 70	MVA 
AB = 11,22	% 

5@Y = AB ∙ C@ = AB ∙
�T��

MN@
= 0,1122 ∙

U110 ∙ 10IV�

70 ∙ 10W
= 19,39	Ω 

Vedení 5090: 
5Z[\]\ = 0,119	Ω 
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Vedení 5577: 
5Z[[^^ � 25,127	Ω 
 

Vedení 5575: 
5Z[[^[ � 43,931	Ω 
 

Vedení 5501: 
5Z[[\� � 8,014	Ω 
 

Vedení 5573: 
5Z[[^I � 0,999	Ω 
 
Celková reaktance vyčleněné cesty: 
5JK�L

U\V � 5@Y 3 5Z[\]\ 3 5Z[[^^ 3 5Z[[^[ 3 5Z[[\� 3 5Z[[^I � 
� 19,39 3 0,119 3 25,127 3 43,931 3 8,014 3 0,999 � 97,58	Ω 
 

Vlastní výpočet: 
Zkratový proud na straně 110 kV: 

B"U�V �
� ∙
��k
√3

5JK�L
U�V 3 5JK�L

U�V 3 5JK�L
U\V �

1,1 ∙
110 ∙ 10I

√3
80,051 3 80,051 3 97,58

� 271,107	A 

 

Zkratový proud přepočtený na hladinu 11,5 kV: 

B"U�V��,[ � B"U�V ∙
���\
���,[

� 271,107 ∙
110 ∙ 10I

11,5 ∙ 10I
� 2593,19	A 

 

12.3.3.3  Trojfázový zkrat na hladině 6,3 kV 
 

Výpočet zjišťuje zkratový proud při trojfázovém zkratu v rozvodně Svit Zlín 
na hladině 6,3 kV. Náhradní obvod pro tento výpočet je patrný z Obr. 12-6. 
 

 
Obr. 12-6 Náhradní obvod – trojfázový zkrat na 6,3 kV 
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Vlastnosti prvků vyčleněné cesty: 
Napěťový součinitel pro VN je c = 1,1. Je zvoleno vztažné napětí Uvz = 110 kV. 

Ostatní hodnoty použité v těchto výpočtech jsou odečteny z katalogových karet jednotlivých 
prvků soustavy. 
 
Generátor Výtopna Prostějov: 
MN6 � 68,2	MVA 
�N6 = 11,5	kV 
7�" = 17,4	% 

56 = 7�"∙ZnG=7�" ∙
�T�
�

MN6
= 0,174 ∙

U6,3 ∙ 10IV�

68,2 ∙ 10W
= 0,101	Ω 

 
Transformátor Výtopna Prostějov: 
MN@ = 70	MVA 
AB = 11,22	% 

5@Y = AB ∙ C@ = AB ∙
�T�
�

MN@
= 0,1122 ∙

U6,3 ∙ 10IV�

70 ∙ 10W
= 0,0636	Ω 

 
Transformátor Svit Zlín: 
MN@ = 25	MVA 
AB = 11	% 

5@� = AB ∙ C@ = AB ∙
�T��

MN@
= 0,11 ∙

U6,3 ∙ 10IV�

25 ∙ 10W
= 0,175	Ω 

 
Vedení 5090: 
5Z[\]\ = 0,886 ∙ 10pI	Ω 
 
Vedení 5577: 
5Z[[^^ = 0,0312	Ω 
 

Vedení 5575: 
5Z[[^[ = 0,0546	Ω 
 

Vedení 5501: 
5Z[[\� = 9,74 ∙ 10pI	Ω 
 

Vedení 5573: 
5Z[[^I = 1,246 ∙ 10pI	Ω 
 
Celková reaktance napájecí cesty: 
5JK�L = 56 + 5@Y + 5Z[\]\ + 5Z[[^^ + 5Z[[^[ + 5Z[[\� + 5Z[[^I + 5@� = 
= 0,101 + 0,0636 + 0,886 ∙ 10pI + 0,0312 + 0,0546 + 9,74 ∙ 10pI + 1,246 ∙ 10pI + 
+0,175 = 0,437	Ω 
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Vlastní výpočet: 
Zkratový proud na straně 6,3 kV: 

B"
(I)

W,I	BZ =
� ∙
��k
√3

5JK�L
=
1,1 ∙

6,3 ∙ 10I

√3
0,437

= 9155,69	A 

 
Zkratový proud na straně 110  kV: 

B"
UIV

��\	BZ = B"
UIV

W,I	BZ ∙
�W,I	BZ
���\	BZ

= 9155,69 ∙
6,3 ∙ 10I

110 ∙ 10I
= 524,37	A 

 
Zkratový proud přepočtený na hladinu 11,5 kV: 

B"UIV��,[ = B"UIV ∙
���\
���,[

= 524,37 ∙
110 ∙ 10I

11,5 ∙ 10I
= 5015,71	A 

 

12.3.3.4 Shrnutí výpočtů zkratových proudů 
 

Zkratový proud při trojfázovém zkratu v rozvodně Svit Zlín na hladině 110 kV vyšel 
872,69 A. Po přepočtení na napětí zdroje, tedy na napětí 11,5 kV, je to 8347,47 A. Zkratový 
proud při jednofázovém zkratu v rozvodně Svit Zlín na hladině 110 kV vyšel 271,107 A. 
Po přepočtení na napětí zdroje je to 2593,19 A. A nakonec zkratový proud při trojfázovém 
zkratu v rozvodně Svit Zlín na hladině 6,3 kV vyšel 9155,69 A. To znamená, že na napěťové 
hladině 110 kV to bude proud 524,37 A. Po přepočtení na napětí zdroje je to 5015,71 A. 
Na tyto proudy je tedy zapotřebí nastavit proudové ochrany zdroje. Distanční ochrany 
instalované na napěťové hladině 110 kV potřebují pro svou správnou funkci minimálně 
zkratový proud 60 A. Toto je ve všech případech splněno.   
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   Závěr 13
   

V dnešní době je samozřejmostí v běžném každodenním životě používat elektrické 
spotřebiče. Tím vzniká určitá závislost každého člověka na dodávkách elektrické energie. 
Tento fakt klade na elektrizační soustavu a její provozování velké požadavky. Závislost 
na elektrické energii je různá podle toho, kde daný člověk bydlí, kde pracuje a jakým 
životním stylem žije. Tím jsou i nároky na provozování elektrizační soustavy u každého 
druhu odběratelů různé. Obecně je však nutné dodávat ke spotřebiteli dostatečný výkon a také 
zajistit co nejvyšší kvalitu elektrické energie. Je známo, že velký vliv na chod společnosti 
mají výpadky dodávek elektrické energie. Proto se musí připravit a následně dodržovat 
pravidla a postupy, které těmto výpadkům zabraňují. I přesto mohou nastat takové okolnosti, 
které přerušení dodávek elektrické energie způsobí. Se vzrůstajícím zatížením a složitostí 
elektrizační soustavy se tyto okolnosti mohou vyskytovat stále častěji. Proto zde vystupuje 
do popředí nutnost přípravy na takovéto krizové situace tak, aby byly obnoveny dodávky 
elektrické energie co nejdříve. Je proto nutné zajistit taková technická opatření, která 
pomohou obnovu napětí v elektrizační soustavě co nejvíce urychlit. Mezi ně patří právě 
například výstavba nových iniciačních elektráren. S tím souvisí i úprava elektrizační soustavy 
v okolí takovýchto elektráren a vyhodnocení vlivů na kvalitu energie. V neposlední řadě 
je samozřejmě nutná i příprava způsobů a postupů, s jejichž pomocí nově zřízené iniciační 
elektrárny budou moci nastartovat další zdroje, tím obnovit napětí v celé soustavě. Díky 
obdobným opatřením je poté možné následky spojené s těmito krizovými stavy 
minimalizovat. 

První úkolem praktické části bylo prozkoumání vlivů způsobených připojením nového 
zdroje o výkonu 58 MW do sítě 110 kV přes rozvodnu Výtopna Prostějov. Konkrétně 
se zjišťoval vliv na napětí, ztráty na vedeních a zatížení vedení. Celý tento výpočet 
byl prováděn pomocí softwaru SINAUT Spectrum 4.4 ve společnosti E.ON. Z výsledku této 
simulace je zřejmé, že k největší změně napětí dochází v rozvodnách Výtopna Prostějov 
a Prostějov. Je to až 1,91 % jmenovitého napětí sítě. Další rozvodnou, kde dochází 
k výraznější změně napětí, jsou Konice. Nikdy však změna napětí nepřekročí maximální 
hodnotu 2 % jmenovitého napětí. Lze také konstatovat, že k větší změně napětí dochází 
v zimním období. Pokud se zaměříme na ztráty na vedení, vidíme, že ztráty na vedení 
se vlivem připojení nového zdroje téměř nemění, až na několik výjimek. Jsou to vedení 5575, 
5576, 5577 a 5578, při zapojení rozvodny Výtopna Prostějov do okruhu rozvodny Otrokovice. 
V zimním období zde dochází ke snížení ztrát a v letním období ke zvýšení ztrát. Při druhé 
variantě zapojení rozvodny Výtopna Prostějov, tedy do okruhu rozvodny Sokolnice, jsou těmi 
výjimkami vedení 556, 559 a 518. Opět zde v zimním období dochází ke snížení ztrát 
a v letním období ke zvýšení ztrát. Pohled na výsledky zjišťování vlivu na zatížení vedení 
nám ukáže, že se zatížení mění jen málo, v jen některých místech sítě. Těmito místy jsou pro 
zapojení nového zdroje do okruhu rozvodny Otrokovice opět vedení 5575, 5576, 5577 a 5578. 
Zde v zimě zatížení klesá a v létě naopak roste. Pro zapojení nového zdroje na rozvodnu 
Sokolnice jsou těmito místy vedení 556, 519 a 518. Zde také zatížení v zimě klesá a v létě 
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stoupá. Vždy také samozřejmě vzroste po připojení nového zdroje zatížení na vedení 5090. 
To je totiž jediné vedení, které spojuje Výtopnu Prostějov se zbytkem sítě. V zimním období, 
když je Výtopna Prostějov zapojena do okruhu rozvodny Sokolnice a nový zdroj nepracuje, 
dochází k přetížení vedení 519 a 518. Konkrétně je to u vedení 519 o 6,9 MW a u vedení 518 
o 27,1 MW. Z tohoto důvodu je toto zapojení možné provést pouze za předpokladu, že bude 
po celou dobu nový zdroj v provozu. Pokud by tomu tak nemělo být, muselo by dojít 
ke zvýšení zatížitelnosti vedení 519 a 518. 

Druhým úkolem praktické části bylo ověření možnosti napájet vlastní spotřebu 
elektrárny Svit Zlín za pomoci iniciační elektrárny Výtopna Prostějov, tím zahájit obnovu 
napětí v oblasti Prostějova a Zlína po rozpadu soustavy v této oblasti. Pro takovýto úkon byla 
jako nejvhodnější vybrána trasa v síti 110 kV obsahující vedení 5090, 5577, 5575, 5501, 5573 
a dále rozvodny Výtopna Prostějov, Prostějov, Nezamyslice, Otrokovice, Madcová 
a Svit Zlín. Postup tohoto procesu je takový, že elektrárna Výtopna Prostějov zůstává 
pracovat v ostrovním provozu a následně na to se připojují jednotlivá výše zmíněná vedení. 
Tím se vytvoří trasa až do elektrárny Svit Zlín, kde dojde k napájení vlastní spotřeby této 
elektrárny a k jejímu startu ze tmy. Prvním úkolem zde bylo zjištění poklesu napětí 
při spuštění největšího motoru v elektrárně Svit Zlín. Tím je pohon napáječky o výkonu 
1,5 MVA. Napětí v tomto případě pokleslo o 6,68 % jmenovitého napětí. To je velmi dobrý 
výsledek, protože je možné tolerovat pokles až o 20 %. Druhým úkolem bylo ověřit, 
zda nenastane při postupném připojování jednotlivých vedení sériová LC rezonance. 
Ta by způsobovala samobudící efekt, který by vedl k nemožnosti regulovat napětí zdroje. 
Výpočty bylo zjištěno, že k rezonanci v žádné části připojování jednotlivých vedení nedojde. 
Třetím a posledním úkolem bylo vypočítat zkratové proudy pro trojfázový a jednofázový 
zkrat v rozvodně Svit Zlín na úrovni 110 kV a pro trojfázový zkrat na úrovni 6,3 kV. 
Konkrétně tedy vyšel zkratový proud pro trojfázový zkrat na úrovni 110 kV 872,69 A. 
Po přepočtení na napětí zdroje, tedy na napětí 11,5 kV, je to 8347,47 A. Zkratový proud 
pro jednofázový zkrat na úrovni 110 kV vyšel 271,107 A. Po přepočtení na napětí zdroje 
je to 2593,19 A. A na konec zkratový proud pro trojfázový zkrat na úrovni 6,3 kV 
byl 9155,69 A. To znamená, že na napěťové hladině 110 kV to bude proud 524,37 A. 
Po přepočtení na napětí zdroje je to 5015,71 A. Podle těchto zkratových proudů 
přepočtených na napěťovou hladinu zdroje je zapotřebí nastavit proudové ochrany tohoto 
zdroje. Dále je také vidět, že všechny zkratové proudy jsou dostatečně vysoké pro správnou 
funkci distančních ochran. Ty totiž potřebují minimální zkratový proud 60 A. Je ale potřeba 
zdůraznit, že pokud by zapojení pro napájení vlastní spotřeby elektrárny Svit Zlín z elektrárny 
Výtopna Prostějov mělo být trvalejšího charakteru, je zapotřebí ještě upravit nastavení 
záložních nadproudových ochran na těchto vedeních podle vypočítaných zkratových proudů.  

Závěrem lze tedy říci, že nová iniciační elektrárna lze připojit do sítě 110 kV, 
a to do okruhu rozvodny Otrokovice bez žádných úprav této sítě. Do okruhu rozvodny 
Sokolnice ji lze také připojit, ale za výše zmíněných podmínek. Jelikož má být tato elektrárna 
využívána pro obnovu napětí v oblasti Prostějova a Zlína, bude připojena ve většině případů 
do okruhu rozvodny Otrokovice. S ohledem na snížení napětí při spuštění největšího motoru 
v elektrárně Svit Zlín lze nový zdroj a navrhnutý postup použít také bez opatření. Stejně 
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je tomu i u kontroly sériové LC rezonance. Jedinou nutnou úpravou je nastavení proudových 
ochran nového zdroje podle vypočtených zkratových proudů. 
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A Připojení nového iniciačního zdroje – výsledky 
A.1 Výpočty pro zimní období 

 

Vliv na napětí, je-li rozvodna Prostějov připojena do okruhu rozvodny Otrokovice: 

 

Napětí [kV] Výtopna Prostějov připojena na Otrokovice 

Rozvodna 
Bez nového 

zdroje 
S novým 
zdrojem 

Rozdíl 
napětí 

Procentuální rozdíl 
napětí [%] 

Svit Zlín 117,2 117,5 0,3 0,27 

Madcová - SBA 117,2 117,5 0,3 0,27 

Madcová - SBB 117,2 117,5 0,3 0,27 

Slušovice 116,4 116,6 0,2 0,18 

Vsetín 116,8 117,0 0,2 0,18 

ZPS Malenice 117,5 117,5 0,0 0,00 

Uherské Hradiště 116,2 116,4 0,2 0,18 

Otrokovice - SBA 117,6 117,8 0,2 0,18 

Otrokovice - SBB 117,6 117,8 0,2 0,18 

Otrokovice - SBC 118,2 118,2 0,0 0,00 

Fatra Napajedla 117,6 117,8 0,2 0,18 

Otrokovice ČD 117,5 117,7 0,2 0,18 

Barum 117,4 117,6 0,2 0,18 

Bahňák 117,4 117,7 0,3 0,27 

Rychlov 116,9 117,1 0,2 0,18 

Hulín 115,9 116,2 0,3 0,27 

Chropyně 117,6 117,8 0,2 0,18 

Zdounky 115,3 116,4 1,1 1,00 

Nezamyslice 114,4 116,1 1,7 1,55 

Prostějov - SBA 
Mimo 
provoz 

Mimo 
provoz 

Mimo 
provoz 

Mimo 
provoz 

Prostějov - SBB 113,1 115,2 2,1 1,91 

Výtopna Prostějov 113,2 115,3 2,1 1,91 

Konice 113,0 114,9 1,9 1,73 

Vyškov 116,7 116,9 0,2 0,18 

Bučovice 117,4 117,6 0,2 0,18 

Sokolnice - SBA 119,3 119,3 0,0 0,00 

Sokolnice - SBB 118,9 118,9 0,0 0,00 

Sokolnice - SBC 119,3 119,3 0,0 0,00 
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Vliv na napětí, je-li rozvodna Prostějov připojena do okruhu rozvodny Sokolnice: 

 

Napětí [kV] Výtopna Prostějov připojena na Sokolnice 

Rozvodna 
Bez nového 

zdroje 
S novým 
zdrojem 

Rozdíl 
napětí 

Procentuální rozdíl 
napětí [%] 

Svit Zlín 117,9 117,9 0,0 0,00 

Madcová - SBA 117,9 117,9 0,0 0,00 

Madcová - SBB 117,9 117,9 0,0 0,00 

Slušovice 117,1 117,1 0,0 0,00 

Vsetín 117,5 117,5 0,0 0,00 

ZPS Malenice 118,2 118,2 0,0 0,00 

Uherské Hradiště 116,9 116,9 0,0 0,00 

Otrokovice - SBA 118,3 118,3 0,0 0,00 

Otrokovice - SBB 118,3 118,3 0,0 0,00 

Otrokovice - SBC 118,2 118,2 0,0 0,00 

Fatra Napajedla 118,3 118,3 0,0 0,00 

Otrokovice ČD 118,2 118,2 0,0 0,00 

Barum 118,1 118,1 0,0 0,00 

Bahňák 118,1 118,1 0,0 0,00 

Rychlov 117,6 117,6 0,0 0,00 

Hulín 116,7 116,7 0,0 0,00 

Chropyně 118,2 118,2 0,0 0,00 

Zdounky 117,7 117,7 0,0 0,00 

Nezamyslice 118,1 118,1 0,0 0,00 

Prostějov - SBA 116,9 119,0 2,1 1,91 

Prostějov - SBB 117,9 117,9 0,0 0,00 

Výtopna Prostějov 116,9 119,0 2,1 1,91 

Konice 116,2 118,2 2,0 1,82 

Vyškov 109,6 111,6 2,0 1,82 

Bučovice 110,4 112,3 1,9 1,73 

Sokolnice - SBA 119,3 119,3 0,0 0,00 

Sokolnice - SBB 116,6 117,9 1,3 1,18 

Sokolnice - SBC 119,3 119,3 0,0 0,00 
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Ztráty činného výkonu na jednotlivých vedeních, je-li rozvodna Prostějov připojena do okruhu 

rozvodny Otrokovice: 

 

Ztráty P [MW] Výtopna Prostějov připojena na Otrokovice 

Vedení Bez nového zdroje S novým zdrojem Rozdíl ztrát 

5572 0,000 0,000 0,000 

5573 0,000 0,000 0,000 

5574 -0,120 -0,119 0,001 

568 -0,014 -0,014 0,000 

567 -0,020 -0,020 0,000 

5501 -0,058 -0,058 0,000 

5502 -0,058 -0,058 0,000 

5503 -0,056 -0,056 0,000 

5504 -0,013 -0,013 0,000 

5509 -0,039 -0,038 0,001 

5517 -0,239 -0,238 0,001 

5516 -0,239 -0,238 0,001 

5519 0,000 0,000 0,000 

5505 -0,022 -0,022 0,000 

5508 -0,007 -0,009 -0,002 

5507 -0,001 0,000 0,001 

5506 -0,042 -0,040 0,002 

573 -0,065 -0,065 0,000 

550 -0,409 -0,408 0,001 

559 -0,001 -0,001 0,000 

5575 -0,679 -0,084 0,595 

5576 -0,642 -0,142 0,500 

5577 -0,345 -0,040 0,305 

5578 -0,498 -0,033 0,465 

5594 -0,008 -0,008 0,000 

5090 0,000 -0,015 -0,015 

556 0,000 0,000 0,000 

519 -0,075 -0,073 0,002 

518 -0,258 -0,254 0,004 
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Ztráty jalového výkonu na jednotlivých vedeních, je-li rozvodna Prostějov připojena do 

okruhu rozvodny Otrokovice: 

 

Ztráty Q [MVAr] Výtopna Prostějov připojena na Otrokovice 

Vedení Bez nového zdroje S novým zdrojem Rozdíl ztrát 

5572 0,035 0,035 0,000 

5573 0,035 0,031 -0,004 

5574 0,285 0,287 0,002 

568 0,805 0,808 0,003 

567 1,146 1,151 0,005 

5501 0,162 0,164 0,002 

5502 0,162 0,164 0,002 

5503 0,147 0,148 0,001 

5504 0,027 0,027 0,000 

5509 0,148 0,148 0,000 

5517 0,275 0,280 0,005 

5516 0,275 0,280 0,005 

5519 0,281 0,282 0,001 

5505 0,063 0,062 -0,001 

5508 0,029 0,029 0,000 

5507 0,108 0,109 0,001 

5506 -0,009 -0,007 0,002 

573 1,042 1,047 0,005 

550 -0,323 -0,317 0,006 

559 1,004 1,008 0,004 

5575 -0,658 1,305 1,963 

5576 -1,244 0,393 1,637 

5577 -0,275 0,753 1,028 

5578 -0,225 1,333 1,558 

5594 0,951 0,995 0,044 

5090 1,473 1,465 -0,008 

556 1,251 1,348 0,097 

519 1,015 1,025 0,010 

518 0,560 0,573 0,013 
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Ztráty činného výkonu na jednotlivých vedeních, je-li rozvodna Prostějov připojena do okruhu 

rozvodny Sokolnice: 

 

Ztráty P [MW] Výtopna Prostějov připojena na Sokolnice 

Vedení Bez nového zdroje S novým zdrojem Rozdíl ztrát 

5572 -0,001 0,000 0,001 

5573 0,000 0,000 0,000 

5574 -0,118 -0,118 0,000 

568 -0,014 -0,014 0,000 

567 -0,019 -0,019 0,000 

5501 -0,057 -0,058 -0,001 

5502 -0,057 -0,058 -0,001 

5503 -0,055 -0,055 0,000 

5504 -0,011 -0,012 -0,001 

5509 -0,037 -0,038 -0,001 

5517 -0,236 -0,236 0,000 

5516 -0,236 -0,236 0,000 

5519 0,000 0,000 0,000 

5505 -0,021 -0,022 -0,001 

5508 -0,007 -0,009 -0,002 

5507 0,000 0,000 0,000 

5506 -0,041 -0,040 0,001 

573 -0,064 -0,064 0,000 

550 -0,404 -0,404 0,000 

559 -0,001 -0,001 0,000 

5575 -0,021 -0,021 0,000 

5576 -0,068 -0,068 0,000 

5577 -0,005 -0,005 0,000 

5578 -0,001 -0,001 0,000 

5594 -0,008 -0,008 0,000 

5090 0,000 -0,014 -0,014 

556 -2,334 -0,167 2,167 

519 -3,007 -0,364 2,643 

518 -4,106 -0,687 3,419 
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Ztráty jalového výkonu na jednotlivých vedeních, je-li rozvodna Prostějov připojena do 

okruhu rozvodny Sokolnice: 

 

Ztráty Q [MVAr] Výtopna Prostějov připojena na Sokolnice 

Vedení Bez nového zdroje S novým zdrojem Rozdíl ztrát 

5572 0,031 0,031 0,000 

5573 0,035 0,039 0,004 

5574 0,295 0,294 -0,001 

568 0,815 0,815 0,000 

567 1,161 1,161 0,000 

5501 0,167 0,167 0,000 

5502 0,167 0,167 0,000 

5503 0,152 0,152 0,000 

5504 0,031 0,027 -0,004 

5509 0,151 0,150 -0,001 

5517 0,291 0,291 0,000 

5516 0,291 0,291 0,000 

5519 0,284 0,284 0,000 

5505 0,066 0,064 -0,002 

5508 0,035 0,027 -0,008 

5507 0,110 0,109 -0,001 

5506 -0,008 -0,006 0,002 

573 1,059 1,059 0,000 

550 -0,304 -0,304 0,000 

559 1,016 1,016 0,000 

5575 1,545 1,545 0,000 

5576 0,649 0,649 0,000 

5577 0,904 0,904 0,000 

5578 1,489 1,489 0,000 

5594 1,046 1,046 0,000 

5090 1,117 1,320 0,203 

556 -3,945 0,852 4,797 

519 -6,130 0,251 6,381 

518 -9,177 -0,554 8,623 
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Vliv na zatížení, je-li rozvodna Prostějov připojena do okruhu na rozvodnu Otrokovice:  

 

Zatížení P [MW] Výtopna Prostějov připojena na Otrokovice 

Vedení 
Maximální zatížitelnost 

vedení 
Bez nového 

zdroje 
S novým 
zdrojem 

Rozdíl 
zatížení 

5572 40 4,3 4,3 0,0 

5573 25 1,0 1,0 0,0 

5574 70 24,5 24,5 0,0 

568 70 6,7 6,7 0,0 

567 70 6,7 6,7 0,0 

5501 70 23,9 23,9 0,0 

5502 70 23,9 23,9 0,0 

5503 70 24,6 24,6 0,0 

5504 90 27,8 27,8 0,0 

5509 70 21,6 21,6 0,0 

5517 70 28,4 28,4 0,0 

5516 70 28,1 28,1 0,0 

5519 90 2,5 2,5 0,0 

5505 80 25,4 25,4 0,0 

5508 80 23,4 23,4 0,0 

5507 80 4,6 4,6 0,0 

5506 80 37,7 37,7 0,0 

573 85 16,2 16,2 0,0 

550 70 43,6 43,6 0,0 

559 80 2,0 2,0 0,0 

5575 90 40,8 12,7 -28,1 

5576 90 54,9 24,0 -30,9 

5577 90 37,8 9,8 -28,0 

5578 90 35,7 5,8 -29,9 

5594 40 5,0 5,0 0,0 

5090 70 0,1 57,7 57,6 

556 80 0,0 0,0 0,0 

519 80 16,0 16,0 0,0 

518 80 29,4 29,4 0,0 
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Vliv na zatížení, je-li rozvodna Prostějov připojena do okruhu na rozvodnu Sokolnice: 

 

Zatížení P [MW] Výtopna Prostějov připojena na Sokolnice 

Vedení 
Maximální zatížitelnost 

vedení 
Bez nového 

zdroje 
S novým 
zdrojem 

Rozdíl 
zatížení 

5572 40 4,3 4,3 0,0 

5573 25 1,0 1,0 0,0 

5574 70 24,5 24,5 0,0 

568 70 6,7 6,7 0,0 

567 70 6,7 6,7 0,0 

5501 70 23,9 23,9 0,0 

5502 70 23,9 23,9 0,0 

5503 70 24,6 24,6 0,0 

5504 90 27,8 27,8 0,0 

5509 70 21,6 21,6 0,0 

5517 70 28,4 28,4 0,0 

5516 70 28,1 28,1 0,0 

5519 90 2,5 2,5 0,0 

5505 80 25,4 25,4 0,0 

5508 80 23,4 23,4 0,0 

5507 80 4,6 4,6 0,0 

5506 80 37,7 37,7 0,0 

573 85 16,2 16,2 0,0 

550 70 43,6 43,6 0,0 

559 80 2,0 2,0 0,0 

5575 90 7,4 7,4 0,0 

5576 90 18,4 18,4 0,0 

5577 90 4,7 4,7 0,0 

5578 90 0,3 0,3 0,0 

5594 40 5,0 5,0 0,0 

5090 70 0,1 57,7 57,6 

556 80 70,8 10,8 -60,0 

519 80 86,9 26,8 -60,1 

518 80 107,1 41,0 -66,1 
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A.2 Výpočty pro letní období 
 
Vliv na napětí, je-li rozvodna Prostějov připojena do okruhu rozvodny Otrokovice: 

 

Napětí [kV] Výtopna Prostějov připojena na Otrokovice 

Rozvodna 
Bez nového 

zdroje 
S novým 
zdrojem 

Rozdíl 
napětí 

Procentuální rozdíl 
napětí [%] 

Svit Zlín 119,9 119,9 0,0 0,00 

Madcová - SBA 119,9 119,9 0,0 0,00 

Madcová - SBB 119,9 119,9 0,0 0,00 

Slušovice 119,7 119,7 0,0 0,00 

Vsetín 119,8 119,8 0,0 0,00 

ZPS Malenice 119,9 119,9 0,0 0,00 

Uherské Hradiště 119,7 119,7 0,0 0,00 

Otrokovice - SBA 199,9 199,9 0,0 0,00 

Otrokovice - SBB 199,9 199,9 0,0 0,00 

Otrokovice - SBC 118,2 118,2 0,0 0,00 

Fatra Napajedla 119,9 119,9 0,0 0,00 

Otrokovice ČD 119,9 119,9 0,0 0,00 

Barum 119,9 119,9 0,0 0,00 

Bahňák 119,9 119,9 0,0 0,00 

Rychlov 119,8 119,8 0,0 0,00 

Hulín 120,3 120,3 0,0 0,00 

Chropyně 119,9 119,9 0,0 0,00 

Zdounky 120,3 120,9 0,6 0,55 

Nezamyslice 120,0 121,0 1,0 0,91 

Prostějov - SBA 
Mimo 
provoz 

Mimo 
provoz 

Mimo 
provoz 

Mimo 
provoz 

Prostějov - SBB 118,5 120,2 1,7 1,55 

Výtopna Prostějov 118,5 120,2 1,7 1,55 

Konice 118,6 120,3 1,7 1,55 

Vyškov 119,9 119,9 0,0 0,00 

Bučovice 119,9 119,9 0,0 0,00 

Sokolnice - SBA 119,3 119,3 0,0 0,00 

Sokolnice - SBB 120,2 120,2 0,0 0,00 

Sokolnice - SBC 119,3 119,3 0,0 0,00 
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Vliv na napětí, je-li rozvodna Prostějov připojena do okruhu rozvodny Sokolnice: 

 

Napětí [kV] Výtopna Prostějov připojena na Sokolnice 

Rozvodna 
Bez nového 

zdroje 
S novým 
zdrojem 

Rozdíl 
napětí 

Procentuální rozdíl 
napětí [%] 

Svit Zlín 119,9 119,9 0,0 0,00 

Madcová - SBA 119,8 119,8 0,0 0,00 

Madcová - SBB 119,8 119,8 0,0 0,00 

Slušovice 119,7 119,7 0,0 0,00 

Vsetín 119,8 119,8 0,0 0,00 

ZPS Malenice 119,9 119,9 0,0 0,00 

Uherské Hradiště 119,7 119,7 0,0 0,00 

Otrokovice - SBA 119,9 119,9 0,0 0,00 

Otrokovice - SBB 119,9 119,9 0,0 0,00 

Otrokovice - SBC 118,2 118,2 0,0 0,00 

Fatra Napajedla 119,9 119,9 0,0 0,00 

Otrokovice ČD 119,9 119,9 0,0 0,00 

Barum 119,9 119,9 0,0 0,00 

Bahňák 119,9 119,9 0,0 0,00 

Rychlov 119,7 119,7 0,0 0,00 

Hulín 120,2 120,2 0,0 0,00 

Chropyně 119,9 119,9 0,0 0,00 

Zdounky 120,3 120,3 0,0 0,00 

Nezamyslice 120,3 120,3 0,0 0,00 

Prostějov - SBA 118,8 120,9 2,1 1,91 

Prostějov - SBB 120,4 120,4 0,0 0,00 

Výtopna Prostějov 118,8 120,9 2,1 1,91 

Konice 119,5 120,5 0,0 0,00 

Vyškov 118,9 120,9 2,0 1,82 

Bučovice 119,4 120,9 1,5 1,36 

Sokolnice - SBA 119,3 119,3 0,0 0,00 

Sokolnice - SBB 120,2 120,2 0,0 0,00 

Sokolnice - SBC 119,3 119,3 0,0 0,00 
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Ztráty činného výkonu na jednotlivých vedeních, je-li rozvodna Prostějov připojena do okruhu 

rozvodny Otrokovice: 

 

Ztráty P [MW] Výtopna Prostějov připojena na Otrokovice 

Vedení Bez nového zdroje S novým zdrojem Rozdíl ztrát 

5572 -0,004 -0,006 -0,002 

5573 -0,003 -0,002 0,001 

5574 -0,005 -0,005 0,000 

568 -0,001 -0,001 0,000 

567 -0,001 -0,001 0,000 

5501 -0,001 -0,001 0,000 

5502 -0,001 -0,001 0,000 

5503 -0,001 -0,001 0,000 

5504 -0,002 -0,002 0,000 

5509 0,000 -0,001 -0,001 

5517 -0,018 -0,018 0,000 

5516 -0,018 -0,018 0,000 

5519 0,000 0,000 0,000 

5505 -0,002 -0,003 -0,001 

5508 -0,001 -0,002 -0,001 

5507 -0,001 0,000 0,001 

5506 -0,003 -0,003 0,000 

573 -0,006 -0,006 0,000 

550 -0,021 -0,021 0,000 

559 0,000 0,000 0,000 

5575 -0,004 -0,248 -0,244 

5576 -0,005 -0,211 -0,206 

5577 -0,001 -0,170 -0,169 

5578 -0,003 -0,240 -0,237 

5594 -0,001 0,000 0,001 

5090 -0,001 -0,011 -0,010 

556 0,000 0,000 0,000 

519 -0,006 -0,006 0,000 

518 -0,026 -0,026 0,000 
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Ztráty jalového výkonu na jednotlivých vedeních, je-li rozvodna Prostějov připojena do 

okruhu rozvodny Otrokovice: 

 

Ztráty Q [MVAr] Výtopna Prostějov připojena na Otrokovice 

Vedení Bez nového zdroje S novým zdrojem Rozdíl ztrát 

5572 0,020 0,020 0,000 

5573 0,031 0,035 0,004 

5574 0,571 0,570 -0,001 

568 0,881 0,880 -0,001 

567 1,244 1,243 -0,001 

5501 0,300 0,300 0,000 

5502 0,300 0,300 0,000 

5503 0,290 0,291 0,001 

5504 0,062 0,064 0,002 

5509 0,244 0,242 -0,002 

5517 0,785 0,784 -0,001 

5516 0,785 0,784 -0,001 

5519 0,293 0,292 -0,001 

5505 0,120 0,117 -0,003 

5508 0,047 0,047 0,000 

5507 0,112 0,112 0,000 

5506 0,093 0,091 -0,002 

573 1,274 1,273 -0,001 

550 0,585 0,584 -0,001 

559 1,046 1,045 -0,001 

5575 1,653 0,872 -0,781 

5576 0,883 0,217 -0,666 

5577 0,953 0,423 -0,530 

5578 1,547 0,805 -0,742 

5594 1,114 1,145 0,031 

5090 1,688 1,672 -0,016 

556 1,417 1,417 0,000 

519 1,238 1,238 0,000 

518 1,180 1,180 0,000 
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Ztráty činného výkonu na jednotlivých vedeních, je-li rozvodna Prostějov připojena do okruhu 

rozvodny Sokolnice: 

 

Ztráty P [MW] Výtopna Prostějov připojena na Sokolnice 

Vedení Bez nového zdroje S novým zdrojem Rozdíl ztrát 

5572 -0,005 -0,005 0,000 

5573 -0,001 -0,001 0,000 

5574 -0,005 -0,005 0,000 

568 -0,001 -0,001 0,000 

567 -0,001 -0,001 0,000 

5501 -0,001 -0,001 0,000 

5502 -0,001 -0,001 0,000 

5503 -0,001 -0,001 0,000 

5504 -0,001 -0,001 0,000 

5509 0,000 0,000 0,000 

5517 -0,018 -0,018 0,000 

5516 -0,018 -0,018 0,000 

5519 0,000 0,000 0,000 

5505 -0,003 -0,003 0,000 

5508 -0,002 -0,002 0,000 

5507 0,000 0,000 0,000 

5506 -0,003 -0,003 0,000 

573 -0,006 -0,006 0,000 

550 -0,020 -0,020 0,000 

559 0,000 0,000 0,000 

5575 -0,002 -0,002 0,000 

5576 -0,007 -0,007 0,000 

5577 -0,002 -0,002 0,000 

5578 -0,001 -0,001 0,000 

5594 -0,001 -0,001 0,000 

5090 0,002 -0,011 -0,013 

556 -0,002 -0,864 -0,862 

519 -0,014 -0,635 -0,621 

518 -0,040 -0,546 -0,506 
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Ztráty jalového výkonu na jednotlivých vedeních, je-li rozvodna Prostějov připojena do 

okruhu rozvodny Sokolnice: 

 

Ztráty Q [MVAr] Výtopna Prostějov připojena na Sokolnice 

Vedení Bez nového zdroje S novým zdrojem Rozdíl ztrát 

5572 0,020 0,020 0,000 

5573 0,039 0,039 0,000 

5574 0,571 0,571 0,000 

568 0,880 0,880 0,000 

567 1,244 1,244 0,000 

5501 0,300 0,300 0,000 

5502 0,300 0,300 0,000 

5503 0,291 0,291 0,000 

5504 0,064 0,064 0,000 

5509 0,242 0,242 0,000 

5517 0,785 0,785 0,000 

5516 0,785 0,785 0,000 

5519 0,293 0,293 0,000 

5505 0,118 0,118 0,000 

5508 0,045 0,045 0,000 

5507 0,114 0,114 0,000 

5506 0,095 0,095 0,000 

573 1,274 1,274 0,000 

550 0,584 0,584 0,000 

559 1,046 1,046 0,000 

5575 1,657 1,657 0,000 

5576 0,879 0,879 0,000 

5577 0,951 0,951 0,000 

5578 1,553 1,553 0,000 

5594 1,113 1,113 0,000 

5090 1,676 1,762 0,086 

556 1,412 -0,310 -1,722 

519 1,220 -0,197 -1,417 

518 1,145 -0,106 -1,251 
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Vliv na zatížení, je-li rozvodna Prostějov připojena do okruhu na rozvodnu Otrokovice: 

 

Zatížení P [MW] Výtopna Prostějov připojena na Otrokovice 

Vedení 
Maximální zatížitelnost 

vedení 
Bez nového 

zdroje 
S novým 
zdrojem 

Rozdíl 
zatížení 

5572 40 20,3 20,3 0,0 

5573 25 13,9 13,9 0,0 

5574 70 5,3 5,3 0,0 

568 70 1,4 1,4 0,0 

567 70 1,4 1,4 0,0 

5501 70 1,7 1,7 0,0 

5502 70 1,7 1,7 0,0 

5503 70 1,7 1,7 0,0 

5504 90 6,5 6,5 0,0 

5509 70 0,3 0,3 0,0 

5517 70 8,2 8,2 0,0 

5516 70 8,2 8,2 0,0 

5519 90 1,7 1,7 0,0 

5505 80 8,8 8,8 0,0 

5508 80 8,5 8,5 0,0 

5507 80 4,2 4,2 0,0 

5506 80 10,4 10,4 0,0 

573 85 5,0 5,0 0,0 

550 70 10,2 10,2 0,0 

559 80 1,3 1,3 0,0 

5575 90 1,2 26,6 25,4 

5576 90 3,6 33,1 29,5 

5577 90 1,5 29,4 27,9 

5578 90 2,5 27,4 24,9 

5594 40 1,2 1,2 0,0 

5090 70 0,1 57,7 57,6 

556 80 0,0 0,0 0,0 

519 80 4,6 4,6 0,0 

518 80 9,6 9,6 0,0 
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Vliv na zatížení, je-li rozvodna Prostějov připojena do okruhu na rozvodnu Sokolnice: 

 

Zatížení P [MW] Výtopna Prostějov připojena na Sokolnice 

Vedení 
Maximální zatížitelnost 

vedení 
Bez nového 

zdroje 
S novým 
zdrojem 

Rozdíl 
zatížení 

5572 40 20,3 20,3 0,0 

5573 25 13,9 13,9 0,0 

5574 70 5,3 5,3 0,0 

568 70 1,4 1,4 0,0 

567 70 1,4 1,4 0,0 

5501 70 1,7 1,7 0,0 

5502 70 1,7 1,7 0,0 

5503 70 1,7 1,7 0,0 

5504 90 6,5 6,5 0,0 

5509 70 0,3 0,3 0,0 

5517 70 8,2 8,2 0,0 

5516 70 8,2 8,2 0,0 

5519 90 1,7 1,7 0,0 

5505 80 8,8 8,8 0,0 

5508 80 8,5 8,5 0,0 

5507 80 4,2 4,2 0,0 

5506 80 10,4 10,4 0,0 

573 85 5,0 5,0 0,0 

550 70 10,2 10,2 0,0 

559 80 1,3 1,3 0,0 

5575 90 0,1 0,1 0,0 

5576 90 4,8 4,8 0,0 

5577 90 2,6 2,6 0,0 

5578 90 1,4 1,4 0,0 

5594 40 1,2 1,2 0,0 

5090 70 0,1 57,7 57,6 

556 80 2,3 54,7 52,4 

519 80 6,8 50,2 43,4 

518 80 11,8 44,0 32,2 

 
 


