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ABSTRAKT 

Bakalářská práce popisuje návrh elektrické rozvodny administrativní budovy. První část se 

zabývá poţadavky na dodávku elektrické energie a její kvalitu. Z důvodu moţného přerušení 

napájení se proto řeší pouţití náhradních zdrojů. Ty lze rozdělit na statické zdroje (UPS) a rotační 

zdroje (motorgenerátor). Práce se dále zaměřuje na problematiku automatického přepínání zdrojů. 

V praktické části je navrţen hlavní silový rozvod budovy, který mimo jiné obsahuje hlavní prvky 

jako rozváděč vysokého napětí, transformátor, motorgenerátor a UPS. Zaměření na náhradní 

zdroje vedlo k vytvoření dvou variant provedení záloţního systému. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  náhradní zdroj; UPS (nepřerušitelný zdroj napájení); motorgenerátor; 

ATS (automatický přepínač zdrojů); rozváděč; transformátor 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis describes a design of an electrical substation for office building. The 

first part deals with requirements for the supply of electricity and its quality. Because of the 

possibility of power supply interruption, the thesis also addresses the use of alternative sources. 

These can be divided into static sources (UPS) and rotating sources (motor-generator). The thesis 

also focuses on the issue of auto-switching power sources. In the practical part, the main power 

distribution of the building is designed, which also contains the main elements such as high-

voltage switchgear, transformer, motor-generator and UPS. Focus on alternative sources has led 

to creating two variants of a backup system.  

 

 

 

KEY WORDS:  alternative source; UPS (Uninterruptible Power Supply); motor-generator; 

ATS (Automatic Transfer Switch); switchgear; transformer 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
SEZNAM SYMBOLŮ: 

Symbol Veličina        Jednotka 

D  délka         [m] 

H  hloubka        [m] 

I  elektrický proud        [A] 

LpA  hladina akustického tlaku      [dB] 

Mp  hodinová spotřeba paliva      [l.h
-1

] 

P  činný výkon         [W] 

Pk  ztráty při zatíţení nakrátko      [W] 

P0  ztráty při zatíţení naprázdno      [W] 

S  zdánlivý výkon       [VA] 

Š  šířka         [m] 

U  elektrické napětí        [V] 

V  objem         [m
3
] 

V  výška         [m] 

cos φ  účiník         [-] 

f  frekvence        [Hz] 

m  hmotnost        [kg] 

n  otáčky za minutu       [ot.min
-1

] 

t  čas         [s] 

uk  poměrné napětí nakrátko      [%] 

β  součinitel náročnosti       [-] 

ϑ  Celsiova teplota       [°C] 

             

 SEZNAM ZKRATEK: 

APZ  automatické přepínání zdrojů 

ATS  automatický přepínač zdrojů (Automatic Transfer Switch) 

AVR  automatická regulace napětí (Automatic Voltage Regulativ) 

BMEP  střední účinný tlak na brzdě (Brake Mean Effective Pressure) 

BMS  systém řízení budovy (Building Management System) 

ČSN  Česká státní norma 

DA  dieselagregát 



 Seznam symbolů a zkratek 

 

11 

DO  důleţité obvody 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DRUPS  dynamický rotační systém UPS 

EN  Evropská norma 

EPS  elektrická poţární signalizace 

KTPO  klíčový trezor poţární ochrany 

MDO  méně důleţité obvody 

MG  motorgenerátor 

NN  nízké napětí 

OPPO  obsluţný panel poţární ochrany 

PBZ  poţární bezpečnostní zařízení 

PLC  programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) 

RDA  rozváděč dieselagregátu 

RH  hlavní rozváděč 

RPO  rozváděč poţární ochrany 

RS  rozváděč střechy 

RT  rozváděč technologií 

RUPS  rozváděč s centrální UPS 

RVN  rozváděč vysokého napětí 

TP  třída přesnosti 

TR  transformátor 

UPS  nepřerušitelný zdroj napájení (Uninterruptible Power Supply)  

VN  vysoké napětí 

ZDP  zařízení dálkového přenosu 
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1 ÚVOD 
Rozvodna je samozřejmou součástí kaţdé větší budovy, ať uţ se jedná o budovy pro 

administrativní, průmyslové nebo občanské vyuţití. Proto musí splňovat celou škálu norem a 

předpisů, aby se zajistila správná funkčnost a spolehlivost chodu elektrických zařízení a 

spotřebičů v budově a předešlo se různým výpadkům, závadám nebo úrazům elektrickým 

proudem. 

Rozvodna, která je součástí budovy, by se měla nacházet v přízemním patře budovy se 

snadným přístupem zvenčí. Měla by odolat venkovním vlivům, jako jsou bouřky či povodně. V 

blízkosti rozvodny je vhodné umístit místnost se strojovnou, ovládající klimatizaci či 

vzduchotechniku. 

Elektrický silnoproudý rozvod se charakterizuje jako soubor vodivých cest elektrické energie 

od zdroje aţ ke spotřebiteli nebo spotřebiči. Tuto cestu kromě vodiče, spojující zdroj se zátěţí, 

tvoří také uzlová rozvodná zařízení. Mohou obsahovat spínací, ochranné i měřicí přístroje a 

případně další přídavná zařízení. 
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2 POŢADAVKY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NA DODÁVKU 

ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Návrh napájecích systémů elektrické energie se odvíjí od potřeb spotřebitelů (spolehlivosti a 

kvality dodávky) a realistickému investování na výstavbu a údrţbu. Flexibilita ve smyslu 

odchylky od ”perfektní” kvality energie by se měla vyuţít pro levnější a jednodušší napájecí 

systémy, ale je důleţité nepřekročit ji slabou údrţbou a provozními postupy na úkor 

spolehlivosti[20]. 

Elektrická zařízení jsou konstruována tak, aby pracovala optimálně za normálních podmínek, 

tj. s napájecím napětím, které je v mezích jmenovitého napětí a frekvenčních tolerancí s nízkou 

úrovní rušení a dobrou fázovou symetrií. Provoz mimo tyto limity můţe mít za následek zvýšení 

ztrát, slabou výkonnost a nepředvídatelný provoz[20]. 

Kvalita napětí má rozhodující vliv na chod zařízení. Na začátku instalace (společný napájecí 

bod) je dále sniţována působením jiných zátěţí v instalaci a odporu kabelů, takţe na svorkách 

přístroje je mnohem horší. Tak tomu je obzvláště v případech, kde jsou přítomny zátěţe 

s nelineárními voltampérovými charakteristikami[20]. 

Téměř všichni komerční a průmysloví uţivatelé elektřiny disponují individuálními zátěţemi, 

které vyţadují vyšší kvalitu dodávky nebo vyšší spolehlivost dodávky elektrické energie neţ je ta, 

která je dostupná přímo z distribuční sítě. Často jsou energetické poţadavky těchto zátěţí 

relativně malé a mohou být splněny jednoduše tak, ţe se pouţijí pomocné zdroje anebo 

nepřerušitelné zdroje elektrické energie. Na trhu se nachází široká škála zařízení, přístrojů a 

rezervních zdrojů elektrické energie. Výběr hlavně záleţí na charakteristikách a typu zatíţení, 

době trvání a váţnosti poruch, které mohou být tolerovány[20] . 

2.1 Klasifikace zatíţení 

Zatíţení se dá rozdělit do tří skupin[8]: 

- Standardní 

- Preferenční 

- Privilegovaná 

Standardní zatíţení (tab. 2-1) jsou především pouţívány v denním provozu, ale jejich 

nedostupnost nemá za následek riziko zranění osob, poškození zařízení nebo přerušení 

provozu[8]. 

Preferenční zatíţení (tab. 2-2) uţ potřebují záloţní napájení pro osvětlení, výtahy, atd.[8]  

Přerušení napájení privilegované zátěţe můţe váţně ohrozit personál i provoz. Úroveň 

nezávislosti se musí určit pro kaţdou zátěţ. Přinejmenším tyto zátěţe musí být napájeny ze dvou 

nezávislých zdrojů s automatickým přepínáním. Další informace privilegovaného zatíţení 

poskytuje tab. 2-3[8]. 
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Tab. 2-1 Popis, kriteria, návrh a požadavky na zásah pro standardní zátěže[8] 

Popis standardní zátěţe Poţadovaný typ napájení Stanovení času k zásahu 

Umoţňuje pravidelné fungo-

vání budovy, ale její nedo-

stupnost neznamená riziko pro 

personál nebo zařízení: 

Obecné sluţby, např. klima-

tizace (ale ne v místnosti 

serverů) 

Normální osvětlení 

Topení 

Elektrické zásuvky 

Standardní radiální obvody. 

Opětné zahájení funkce můţe 

nějaký čas počkat bez poško-

zení. 

Zátěţe lze vypnout. 

Ţádné. 

Nedostupnost funkce lze rela-

tivně dlouhou dobu tolerovat. 

Tab. 2-2 Popis, kritéria, návrh a požadavky na zásah pro preferenční zátěže[8] 

Popis preferenční zátěţe Poţadovaný typ napájení Stanovení času k zásahu 

Pravidelné fungování zátěţe je 

nutné pro pohodlí a bezpečí 

personálu a klientů, stejně 

jako pro zajištění hladkého 

provozu, např.: 

Osvětlení schodiště, chodeb 

a některých místností 

Minimální podmínky osvět-

lení aby nevznikla panika 

Topení a klimatizace někte-

rých místností 

Výtahy 

UPS 

Záloţní napájení. 

Dvojité primární radiální 

schéma zajišťuje funkční a 

fyzickou nezávislost stoupa-

cích vedení. 

Dvě samostatná stoupací ve-

dení mohou být zapojeny a 

zálohovány buď motor-

generátorem nebo ze dvou 

nezávislých míst sítě. 

Vypnutí zátěţe je nepřípustné. 

Podle normy doba zásahu 20 

s pro motorgenerátor je přija-

telná u dlouhých přerušení. 

Typické hodnoty pro 

motorgenerátor: 

1. Pokus v rozmezí 5 s 

2. Pokus v rozmezí 10 s 

3. Pokus v rozmezí 15 s  
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Tab. 2-3 Popis, kritéria, návrh a požadavky na zásah pro privilegované zátěže[8] 

Popis privilegované zátěţe Poţadovaný typ napájení Stanovení času k zásahu 

Základní sluţby: 

Bezpečnostní osvětlení 

Servery 

Telekomunikační systémy 

Vyhledávání personálu 

Alarm a bezpečnostní sys-

témy 

Signalizace poţáru a proti-

poţární systémy 

Uzavřené televizní okruhy 

Některé pomocné sluţby 

Bezpečný. 

Dvojité radiální schéma s ne-

závislými stoupacími vedení-

mi. 

Nejméně jedno stoupací vede-

ní musí zajistit vysokou spo-

lehlivost sítě. 

Pouţití UPS. 

 

Zátěţe se zásahem v rozmezí 

15 s. 

Zátěţe s krátkým přerušením 

do 0,15 s. 

Některé zátěţe potřebují trvalé 

napájení. 

Podle normy doba zásahu 20 

s pro motorgenerátor je přija-

telná u dlouhých přerušení. 

Typické hodnoty pro motor-

generátor: 

1. Pokus v rozmezí 5 s 

2. Pokus v rozmezí 10 s 

3. Pokus v rozmezí 15 s 

2.2 Spolehlivost dodávky elektrické energie 

Spolehlivost dodávky elektrické energie a její následné členění do jednotlivých stupňů je 

ovlivněna všemi spotřebiči, jejich druhem a velikostí škod způsobených nedodáním výkonu a 

energie. Proto jsou spotřebitelské oblasti rozděleny na tři stupně zajištěnosti dodávky[5]: 

1. Dodávka musí být zajištěna za kaţdých okolností, neboť její přerušení můţe mít za 

následek ohroţení lidských ţivotů nebo velké materiální škody. Zajišťuje se tedy ze 

dvou nezávislých zdrojů. Do 1. stupně patří čerpadla poţární vody, výtahy určené 

k evakuaci osob, signalizace, zemědělské velkovýkrmy, větrání v dolech apod.  

2. Přerušení dodávky můţe způsobit velké ekonomické škody. Zajištění dodávky se 

provádí pomocí zdvojených prvků, přičemţ se připouští jejich vzájemná závislost. 

Např. připojení alespoň na dva transformátory.  

3. Dodávka elektrické energie nemusí být zajišťována zvláštním způsobem. 

Shromaţďovací místo, jako administrativní budova, by mělo mít zajištěnou dodávku při 

výpadku záloţním zdrojem minimálně pro napájení nouzového osvětlení únikových cest. 

Minimální doba svícení nouzového osvětlení je dána poţárními předpisy budovy. Nouzové 

osvětlení únikových cest má dosáhnout 50 % poţadované osvětlenosti do 5 s a plného svícení do 

60 s po výpadku elektrické sítě. Pro zálohu stačí pouţít UPS[24].  

2.3 Elektrická poţární signalizace – EPS 

Elektrická poţární signalizace, neboli zkráceně řečeno EPS, je systém pro včasné varování. 

Zavčas dokáţe zaznamenat kouř, respektive vznikající poţár, a následnou interakcí systému jej 

včas eliminovat. EPS identifikuje a lokalizuje vznik poţáru uţ v počátečním stádiu, aby se 

předešlo k šíření poţáru. Škody bývají po poţárech katastrofální, proto je vhodné investovat do 

kvalitních EPS systému, přestoţe se většinou nejedná o levnou záleţitost. EPS zpravidla bývá 
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povinností pro dodrţení platných vyhlášek, norem či zákonů pro zajištění bezpečnosti uvnitř 

budov. Níţe jsou uvedeny ty nejzákladnější předpisy[17]: 

 ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení - Podle této normy 

se navrhuje projektová dokumentace při projektování nových stavebních objektů a při 

projektování změn stávajících objektů a technologických souborů a to zejména 

v návaznosti na poţárně bezpečnostní řešení[17]. 

 ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, 

kontrola, servis a údržba - Jedná se o stanovení zásad pro projektování, navrhování, 

montáţ, provoz, kontroly, údrţby a opravy systémů platné pro[17]: 

- nové stavební objekty a technologické soubory (včetně jejich částí a prostorů) 

- změny stávajících stavebních objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a 

prostorů) 

- změny v uţívání stávajících stavebních objektů a technologických souborů (včetně 

jejich částí a prostorů) 

- zajištění podmínek kontrol provozuschopnosti, údrţby a oprav instalovaných systémů 

EPS 

 Zákon č 133/1985 Sb. o požární ochraně – Jde o vytvoření podmínek pro účinnou 

ochranu ţivota a zdraví občanů a majetku před poţáry a pro poskytování pomoci při 

ţivelných pohromách a jiných mimořádných událostech[17]. 

 Vyhláška č 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb – Vyhláška 

stanovuje technické podmínky poţární ochrany pro navrhování, provádění a uţívání 

stavby[17]. 

Systém EPS se skládá z následujících komponentů, které lze vidět na obr. 2-1[17]: 

- Ústředna EPS 

- Napájecí zdroj 

- Sirény 

- Izolátory, propojovací elementy 

- Hlásiče poţáru, tlačítkové hlásiče 

- Hlásící linky, poţární linky 

- Řídící jednotky 

- Poplachová zařízení 

- ZDP, KTPO a OPPO 
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Obr. 2-1 Zařízení a systém EPS[17] 

Základní rozdělení EPS[19]: 

1. Konvenční – Na smyčku lze připojit více hlásičů. Pokud hlásič signalizuje poplach, 

ústředna nedovede rozlišit, o který hlásič se jedná. 

2. Adresovatelné – V tomto zapojení ústředna ví, který hlásič hlásí poplach díky adrese, 

která byla přidělena hlásiči pomocí rezistoru nebo za pomocí datové komunikaci. 

3. Analogové – Hlásiče disponují adresou a provádějí měření fyzikálních veličin. 

Naměřené hodnoty jsou posléze přeposlány do ústředny a ta rozhoduje, zda vyvolat 

předpoplach nebo poplach. 

Dělení podle způsobu signalizace[17]: 

1. Jednostupňová signalizace poţárního poplachu – Jedná se o všeobecný poplach. 

2. Dvoustupňová signalizace poţárního poplachu – Poplach můţe být zónový, v místě 

výskytu poţáru, nebo také všeobecný. 

EPS je součástí poţárních bezpečnostních zařízení. Správný kooperační reţim těchto zařízení 

dokáţe poskytnout kvalitní ochranu. 

2.4 Shrnutí kapitoly 

Kapitola pojednává o návrhu napájecích systémů, kde určitá investice zaručí kvalitu dodávky 

a stabilní podmínky pro elektrická zařízení, neboť jmenovitá hodnota napětí a frekvence 

s přijatelnou odchylkou je pro ně velmi důleţitá. Jednotlivá zařízení se dají začlenit do různých 

typů zatíţení (standardní, preferenční, privilegovaná) v rámci rozvodu objektu. Po souhrnu všech 

spotřebičů a následným vyhodnocením škod v případě výpadku dodávky elektrické energie je 

objekt nebo oblast zařazena do patřičného stupně spolehlivosti dodávky elektrické energie. 

Administrativní budova by také měla disponovat řádným EPS systémem, neboť se jedná o 

shromaţďovací oblast. 
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3 NÁHRADNÍ ZDROJE  
Náhradní zdroje zezačátku slouţily při přerušení dodávky elektrické energie k zajištění 

bezporuchové odstavení výrobního zařízení, nouzového osvětlení nebo nouzového chodu 

určitých důleţitých zařízení[33]. 

S rozvojem nových technologií, výpočetní techniky nebo řídicích systémů se oblast pouţití 

záloţních zdrojů rozšiřuje. S tím rostou nároky na zabezpečení kvalitního napájecího napětí pro 

citlivá zařízení, jako jsou počítače, telekomunikační zařízení, bezpečností systémy, osvětlení atd. 

Pokles a přerušení napájecího napětí můţe vést k ekonomickým ztrátám, ale i k ohroţení 

bezpečnosti osob[33]. 

Poţadavky na náhradní zdroje[20]: 

- Výkonová kapacita a akumulovaná energie 

- Doba přechodu 

- Maximální doba trvání výroby 

- Účinnost 

- Náklady na instalaci a údrţbu 

3.1 Rozdělení náhradních zdrojů 

Náhradní zdroje elektrické energie lze rozdělit podle několik druhů kritérií. 

Podle druhu výstupního napětí[32]: 

- Stejnosměrné 

- Střídavé 

- Kombinované 

Podle druhu a způsobu přeměny[32]: 

- Statické zdroje 

- Rotační zdroje 

Skupinu statických zdrojů prezentuje UPS („Uninterruptible Power Supply“), neboli v 

překladu „Nepřerušitelný Zdroj Napájení“. Tyto zdroje pracují na principu uchování elektrické 

energie v bateriích (akumulátorech) a její přeměny ve střídači na elektrickou energii s parametry 

napájecí sítě. Náhradní zdroje UPS, kromě funkce náhrady výpadku síťového napájení, obvykle 

zabezpečují i filtraci napěťových poruch, jako jsou vysokofrekvenční rušení a pulzní 

přepětí[32][33]. 

Podle zapojení a způsobu činnosti lze UPS zdroje rozdělit do tří skupin[32]: 

- Off-line 

- Line-interactive 

- On-line 

Mezi rotační zdroje patří motorgenerátory, které přeměňují primární energii (palivo – 

nejčastěji diesel) na energii elektrickou. Rotační zdroje jsou tvořeny spalovacím hnacím motorem 

obsahující startér (včetně jeho bateriového napájení a dobíječe) a elektrickým generátorem 

(nejčastěji alternátor v provedení čtyřpólovém, bezkartáčový, samobudící a samo-

regulující)[32][33]. 



  Náhradní zdroje 

 

19 

Základní vlastnosti rotačních zdrojů[32]: 

- doba najetí soustrojí 

- hlučnost chodu 

- zásobníky (nádrţe) paliva 

- moţnost paralelního řazení 

Rozdíl mezi motorgenerátorem a UPS udává časová odezva na výpadek sítě, kdy reakce UPS 

bývá zpravidla rychlejší. Další rozdílem je energie získávána z paliva u motorgenerátoru a baterie 

u UPS. A nakonec doba v pracovním reţimu, kdy motorgenerátor můţe běţet nepřetrţitě, 

zatímco UPS se pouţívá na krátkodobé výpadky. Kombinací těchto dvou záloţních zdrojů lze 

zajistit kvalitní záloţní systém. 

3.2 Shrnutí kapitoly 

Pouţití náhradních zdrojů v elektrickém rozvodu budovy k zálohování spotřebičů je 

v současnosti rostoucím trendem. Náhradní zdroje lze většinou členit podle způsobu přeměny 

energie, tzn. na rotační a statické zdroje. Zástupci rotačních zdrojů jsou motorgenerátory a 

statických UPS. 
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4 STATICKÉ NÁHRADNÍ ZDROJE – UPS 
Primární účel UPS je ve své podstatě překlenout krátkodobý výpadek elektrické energie a 

plynulý přechod při dlouhodobém výpadku na záloţní zdroj (většinou motorgenerátor). V dnešní 

době je velký nárůst elektrických zařízení, která vyţadují být neustále provozuschopná, a proto 

sílí zájem o tato zařízení. Poţadavky zákazníku vedly k vývoji velkého sortimentu různých 

modelů. UPS o příkonu od stovek VA pro zálohu méně náročných zařízeních (například 

počítače), aţ po několik MVA pro technologická, telekomunikační či počítačová centra. 

4.1 Stejnosměrné náhradní zdroje 

Tento typ záloţního zdroje je určen pro zařízení napájena stejnosměrným napětím. Jeho 

zapojení je znázorněno na obr. 4-1. Slouţí k bezporuchovému odstavení výrobního zařízení nebo 

pro napájení nouzového osvětlení při výpadku síťového napětí[33]. 

~
=

Napájecí síť

Usměrňovač

Zátěž

Akumulátor

 

Obr. 4-1 Principiální schéma stejnosměrného náhradního zdroje[33] 

Stejnosměrné náhradní zdroje jsou konstruovány s výstupním napětím[24]: 

- 12 V pro systémy v radiových sítích a zabezpečovací technice 

- 24 V pro zařízení v průmyslové automatizaci nebo nouzového osvětlení 

- 48 V pro aplikace v oblasti telekomunikací 

- 110 V, 220 V energetika 

Fungují jako on-line zdroje, tzn. okamţitý přechod z normálního reţimu do záloţního. Doba 

zálohování bývá zpravidla u těchto zdrojů desítky minut aţ několik hodin[33]. 

Nevýhody tohoto systému jsou[24]: 

- potřeba existence spotřebičů a přístrojů pro stejnosměrné napájení 

- je zapotřebí dvojích rozvodů 

- jako zálohovací pohon se pouţívá méně spolehlivý a na údrţbu sloţitější 

stejnosměrný motor včetně spouštěcích obvodů 

- závislost na jednom napájení, komplikující situaci v případě poruchy zdroje 

4.2 Střídavé náhradní zdroje 

Střídavých náhradních zdrojů je několik typů. Základním kritériem, podle kterého je můţeme 

rozdělit, je časová prodleva u přechodu do aktivního reţimu (záloţního chodu) a zpět[32]: 

- On-line – nemají časovou prodlevu, reagují ihned 

- Line-interactive, Off-line – vyskytuje se u nich časová prodleva, většinou 

v jednotkách ms 
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4.2.1 UPS Off-line 

Jedná se o nejjednodušší provedení záloţní zdroje UPS. Schéma zapojení je naznačeno na 

obr. 4-2. Náhradní zdroj se skládá z usměrňovače, akumulátorové baterie a střídače. V normálním 

provozu je zátěţ napájena ze sítě. Dojde-li k výpadku nebo ke kolísání napětí nad rámec 

stanovenou mez (zpravidla při 230 V +10/-15 %), dojde k přepnutí napájení z akumulátorové 

baterie přes střídač. Přechod do záloţního reţimu trvá většinou 4 aţ 8 ms[33]. 

Akumulátor je schopný dodávat energii zhruba 5 aţ několik desítek minut. Nevýhodou 

tohoto zapojení je, ţe nelze přidat další záloţní modul k prodlouţení záloţní doby. UPS Off-line 

se většinou vyuţívá pro zálohování běţných spotřebičů, jako jsou počítače nebo osvětlení. 

Nedoporučuje se s nimi zálohovat zařízení vyţadující sinusový tvar napájecího napětí (např. 

motory, zářivky) nebo okamţitý přechod do záloţního reţimu[33]. 
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Obr. 4-2 Principiální schéma UPS Off-line[33] 

4.2.2 UPS Line-interactive 

V zapojení se liší od UPS Off-line pouze o přidaný autotransformátor. Za normálního 

provozu je zařízení napájeno přes regulační autotransformátor přímo z napájecí sítě a současně je 

dobíjena akumulátorová baterie. Také lze s ním řídit výstupní napětí, coţ umoţní napájení zátěţe 

ze sítě i při větších poklesech napájecího napětí. Tím se šetří kapacita akumulátorů, která je 

potom k dispozici pro případy výpadku napájecí sítě. Autotransformátor pracuje se vstupním 

napětím v rozsahu 165 V aţ 270 V, některé typy i v rozmezí 145 V aţ 270V[24][33]. 
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Obr. 4-3 Principiální schéma UPS Line-interactive[33] 
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Doba zálohování se pohybuje okolo 10 minut.  Lze však pouţít baterie s větší kapacitou, tím 

se doba zálohování prodlouţí o několik desítek minut. UPS Line-interactive mají podobné pouţití 

jako UPS Off-line a lze je i aplikovat do míst, kde se vyskytuje trvalé podpětí nebo přepětí v síti. 

Schéma zapojení lze vidět na obr. 4-3[24][33]. 

4.2.3 UPS On-line s dvojí konverzí 

Náhradní zdroj s dvojí konverzí, jehoţ zapojení je znázorněno na obr. 4-4, obsahuje 

usměrňovač, který převádí střídavé napětí na stejnosměrné. Za usměrňovačem se nachází 

akumulátor spolu se střídačem, který převádí stejnosměrné napětí zpět na střídavé. Energie se 

tedy přemění dvakrát, proto označení „dvojí konverze“. V síťovém reţimu se nabíjí akumulátor a 

zároveň je napájen přes usměrňovač spotřebič. V případě výpadku je přechod mezi síťovým a 

bateriovým reţimem okamţitý a je zcela bez přechodných jevů na výstupu. Funkcí statického 

bypassu je, ţe pomocí tyristorového střídavého spínače napájí zátěţ při poruše střídače. Servisní 

bypass se pouţívá při opravě nebo údrţbě akumulátoru[24][33]. 

Tento typ UPS je vhodný pro napájení spotřebičů, vyţadující větší nároky na kvalitu napájecí 

sítě. Výhodou tohoto zapojení je úplné oddělení zátěţe od napájecí sítě a kompletní ochrana před 

jejími poruchami. Do zapojení lze také přidat více bateriových modulů, a tím dosáhnut větší 

zálohovací doby. Mezi nevýhody se řadí zpětné vlivy na napájecí síť (tj. nesinusový průběh 

vstupního proudu, špatný účiník) a nízká účinnost způsobená dvojí přeměnou (ztráty se přibliţují 

k 10 %)[32][33]. 
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Obr. 4-4 Principiální schéma UPS On-line s dvojí konverzí[33] 

4.2.4 UPS On-line s jednou konverzí 

U náhradního zdroje s jednou konverzí je usměrňovač a střídač sloučen do jednoho 

obousměrného měniče. Bude-li zátěţ odebírat energii z UPS během poruchového stavu napájecí 

sítě, tak měnič bude pracovat jako střídač. Za normálního provozu se bude akumulátor nabíjet a 

bude udrţován v nabitém stavu. Pro měnič to znamená, ţe bude fungovat jako usměrňovač. 

Schéma zapojení je znázorněno na obr. 4-5. Mezi výhody patří poměrně vysoká účinnost (ztráty 

při přeměně mezi 3 aţ 6 %) a sinusový průběh výstupního napětí i proudu tlumivkou. Jako 

nevýhodu lze brát špatný účiník, který je silně závislý na zatíţení[32][33]. 
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Obr. 4-5 Principiální schéma UPS On-line s jednou konverzí[33] 

4.2.5 UPS On-line s delta konverzí 

Náhradní zdroj s delta konverzí, podobně jako u typu on-line s dvojí konverzí, stále dodává 

napětí do zátěţe skrz měnič II. Na obr. 4-6 lze vidět schéma zapojení.  Energii do výstupu také 

dodává přídavný delta převodník (měnič I). Při výpadku napájecí sítě bude mít stejné chování 

jako typ on-line s dvojí konverzí. Výstupní veličiny jsou sinusové s řízeným účiníkem rovným 

přibliţně jedné a ztráty jsou menší neţ 3 %[26][32]. 
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Obr. 4-6 Principiální schéma UPS On-line s delta konverzí[33] 

4.3 Shrnutí kapitoly 

Kapitola se zabývá statickými zdroji UPS. V rámci jednotlivých druhů byly popsány jejich 

princip fungování, výhody či nevýhody a moţnost názorně vidět jejich zapojení. 
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5 MOTORICKÉ NÁHRADNÍ ZDROJE 

5.1 Motorgenerátor se spalovacím motorem 

Jedná se o soustrojí spalovacího motoru a synchronního generátoru na společné hřídeli, které 

slouţí k výrobě elektrické energie. Motorgenerátor se uplatňuje jako zdroj elektrické energie 

v místech, kde dojde k výpadku elektrické energie na delší dobu nebo také můţe pracovat 

ve stálém provozu. 

Motor vytváří na hřídeli točivý moment a kinetická energie je v generátoru převáděna na 

energii elektrickou. Motor bývá většinou dieselový, ale jsou také benzínové či plynové. Palivem 

můţe být motorová nafta, zemní plyn, zkapalněný plyn a benzín. Výběr paliva, respektive motoru 

závisí na proměnných faktorech, jako je místo uloţení, cena a dostupnost. Soustrojí se můţe 

skládat z jednoho nebo i více motorů. Doba jejich činnosti bývá omezená velikostí nádrţe. Tento 

problém lze vyřešit přídavnými nádrţemi s automatickým přečerpáváním paliva[34]. 

Generátorová soustrojí jsou dostupná v široké škále jmenovitých výkonů, obvykle od 

několika desítek kW aţ po několik MW. Plynové turbíny jsou často pouţívány tam, kde se 

vyţadují velké výkony, v rozsahu několika MW nebo více, např. pro pokrytí špičkového zatíţení 

nebo pro kogeneraci. Pouţívají se i v místech, kde není ţádná energetická síť, jako jsou námořní 

aplikace nebo pro krátkodobou vysokou spotřebu (např. televizní přenosy, koncerty nebo 

festivaly pro napájení zvukové a světelné aparatury)[20]. 

Generátorová soustrojí mohou pracovat dvěma způsoby: 

První způsob je spouštění motoru v době poruchy (obr. 5-1 A i B) s vyuţitím energie 

z pomocných baterií. V tomto zapojení je zřejmé zpoţdění mezi poruchou a dobou, kdy 

generátor můţe začít dodávat elektrickou energii. U nejjednoduššího uspořádání je 

generátorové soustrojí spínáno manuálně (obr. 5-1 A), ale častěji se vyuţije spínání 

automatické (obr. 5-1 B) s typickou dobou zpoţdění v rozsahu 6 aţ 15 sekund pro malé 

jednotky a pro velké okolo 180 sekund. Udrţováním generátorového soustrojí 

v pohotovostním stavu zahříváním na jeho provozní teplotu lze dosáhnout kratší doby 

spouštění[20]. 

U druhého způsobu je značně kratší doba přechodu. Motorgenerátor je schopen dodat 

energii do zátěţe do 2 sekund nebo okamţitě. Soustrojí motorgenerátor je doplněn o 

vysokorychlostní setrvačník a elektrický motor. Podle obr. 5-1 C pracuje soustrojí tak, ţe za 

normálního stavu jsou setrvačník a generátor poháněny elektrickým motorem, který je 

napájen ze sítě (elektrický motor se nemusí v soustrojí vyskytovat, umí-li generátor pracovat 

v motorovém reţimu). Nastane-li výpadek, tak setrvačník dodává okamţitě energii 

generátoru. Dochází k sepnutí spojky a zapnutí spalovacího motoru, který začne pohánět 

generátor. Spouštění motoru a napájení zátěţe je provedeno automaticky v rozmezí 0,5 aţ 2 

sekund. V normálním provozu podle obr. 5-1 D je elektrická energie dodána ne z distribuční 

sítě, nýbrţ z generátoru, který je poháněn elektrickým motorem ze sítě. Pří výpadku se 

soustrojí chová obdobně, jako v případě C. Varianta D disponuje nulovou dobou 

přechodu[20]. 
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Obr. 5-1 Generátorová soustrojí[20] 

1. Spalovací motor se spouštěčem 

2. Spojka 

3. Generátor 

4. Rozvodna 

5. Setrvačník 

6. Elektrický motor pro pohon setrvačníku a generátoru 

a) Generátorové soustrojí s manuálně řízeným spínáním a vypínáním 

b) Generátorové soustrojí s automatickým spuštěním generátoru, zpoţdění od několika 

sekund aţ několik minut 

c) a d) Generátorové soustrojí se setrvačníkem poháněným elektrickým motorem, doba 

zpoţdění 0,5 s aţ 2 s, případně nula 

5.1.1 Výfukové plyny, emise a hluk 

Spalovací motory motorgenerátorů znečišťují vzduch výfukovými plyny a jsou zdrojem 

značného hluku. Zákony často kladou podmínky týkajících se emisních limitů a hluku. Proto 

umístění takového zařízení do oblasti s přísnými regulačními opatřeními, musí nejprve pro 

získání povolení předloţit prohlášení o emisích generátorového systému[34]. 

Dalším omezením ze strany úřadů je regulační opatření za účelem sníţení hlučnosti. Místní 

nařízení, týkajících se hluku, obvykle předepisují nejvyšší hodnoty měřitelného hluku na pozadí, 

které lze zaznamenat za 24 hodin. Výfukové tlumiče se většinou rozdělují na tlumiče pro 

průmyslové zóny, obytné zóny a kritické zóny. Tlumiče pro kritické zóny mají nejvyšší úroveň 

redukce hluku. Pro ušetření nákladů na změny původního návrhu je vhodné před pořízením 

zařízení provést důkladnou analýzu prostředí a ještě v průběhu plánování zjistit od úřadů 

maximální povolené hodnoty hluku. K celkovému hluku a jeho vnímání obyvateli okolních 
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prostor přispívají také mechanické vibrace. Tento problém lze minimalizovat speciální montáţí a 

protihlukovými izolacemi[34]. 

Estetické provedení soustrojí motorgenerátorů je také důleţité. Některé úřady pro místní 

správu mají poţadavky na jejich uloţení do betonové nebo cihlové přístavby, jejíţ vzhled se musí 

shodovat se vzhledem celé budovy. Tak je zajištěno, ţe vzhled motorgenerátorů nebude působit 

rušivým dojmem a bude začleněn do charakteru budov v okolí[34]. 

5.1.2 Nasávání vzduchu pro spalování 

Umístění motorgenerátoru do místnosti má za následek její patřičnou úpravu. Musí se 

vybudovat přívod chladného a čistého vzduchu do motoru. V místnosti také musí být optimální 

podmínky pro obsluhu, tzn. zakomponovat do návrhu místnosti ventilátory. Je také potřeba, aby 

zařízení mělo zaručené krytí před dešťovou vodou, sněhem a prachem[34].  

5.1.3 Chlazení 

Chladicí systém pro primární pohonné ústrojí se podobá chladicímu systému automobilu. 

Správnou teplotu motoru zajišťuje dostatečný proud vzduchu proháněný chladičem pomocí 

ventilátoru. Odpadní teplo je odváděno z chladiče do okolí potrubím, které má stejný průřez jako 

čelní plocha chladiče. Otvor pro přívod vzduchu do místnosti (zakrytý mříţkou) je většinou o 25 

aţ 50 % větší neţ průřez odváděcího potrubí. Přísná údrţba chladicího systému je základní 

podmínkou spolehlivé funkce celého zařízení. Poţadovaný výkon bude k dispozici pouze v 

případě, ţe jsou pečlivě kontrolovány všechny hadice pro chladicí kapalinu, hladina chladicí 

kapaliny, funkce vodní pumpy a jsou prováděna opatření proti zamrznutí[34]. 

5.1.4 Mazání 

Moderní čtyřdobé motory vyuţívají plno-průtokové filtrační systémy čerpající mazací olej 

přes externí filtry a zachytávají nebezpečné částice a nečistoty, které by mohly poškodit 

pohyblivé části nebo loţiska. Správnou hladinu oleje udrţují zásobníky oleje. Problémům s 

mazáním při vysokých teplotách se předchází pomocí externích chladičů oleje[34]. 

5.1.5 Filtry: vzduchový a palivový 

Pro primární ústrojí je nezbytné udrţovat vzduchový a palivový filtr v patřičném stavu 

v rámci údrţby. Při nutném dlouhodobém provozu mají výhody motory, které jsou konstruovány 

s redundantními přívody paliva a filtry tak, ţe je lze odpojit a vyměnit filtry během chodu[34]. 

Stálé monitorování stavu filtrů zajišťují indikátory diferenciálního tlaku. Indikátory ukazují 

rozdíly tlaku kolem filtrů a mezi přívody paliva při běhu motoru. V případě vzduchových filtrů se 

monitorovací zařízení označují jako indikátory omezení přívodu vzduchu. Zajišťují vizuální 

indikaci potřeby výměny vstupního vzduchového filtru při běhu motoru[34]. 

5.1.6 Startér 

Většina motorů pouţívá bateriový startér (obdoba automobilu). Pro těţší pohonná ústrojí 

můţe být pouţita pneumatická nebo hydraulická verze startéru. Prvkem zásadní důleţitosti u 

konvenčního startéru je jednoznačně baterie. Například alternátor pro nabíjení baterií nezabrání 

vybití baterií v době, kdy není generátor pouţíván. Doporučeným postupem je zajištění 

samostatného, automaticky dobíjeného systému s dálkovou výstrahou. Baterii je také nutné 

udrţovat v teple a zabránit její korozi[34]. 
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K úspěšnému spuštění motoru přispívá také zahřátí bloku motoru. Zahřátí sniţuje tření, které 

musí startér při roztáčení motoru překonat. Mnoho výzkumů ukazuje, ţe hlavní příčinou selhání 

generátorového systému je během startování[34]. 

5.1.7 Alternátor: generování elektrického proudu 

Alternátor slouţí k přeměně kinetické energie z primárního pohonného ústrojí na energii 

elektrickou ve formě střídavého proudu. Základní konstrukční částí je rotor a stator. Rotor si lze 

představit jako rotující magnet uvnitř pevně umístěných vinutí na ţelezných jádrech (stator). Ve 

statoru nejčastěji bývají tři sady vinutí. Točící se magnetické pole pak generuje tři fáze 

elektrického proudu posunuté o jednu třetinu periody. Na obr. 5-2 lze vidět průřez alternátorem 

[34].  

 

Obr. 5-2 Průřez bezkartáčovým alternátorem s vlastním buzením a externí regulací[34] 

Bezkartáčový 

Označení „bezkartáčový“ se vztahuje ke skutečnosti, ţe tato konstrukce neobsahuje ţádné 

kontakty umístěné proti rotujícím částem, které by přenášely elektrickou energii mezi touto 

komponentou a okolím. V motorech a v malých generátorech je stále moţné pouţívat kartáčky, 

dochází však k jejich opotřebení a nelze je stále kontrolovat. U velkých generátorů by konstrukce 

s pouţitím kartáčků nemohla dosáhnout standardů spolehlivosti vyţadovaných aplikacemi s 

kritickou důleţitostí[34]. 

Vlastní buzení 

Velké alternátory vyţadují mnohem silnější magnetické pole, aby mohly generovat velké 

mnoţství elektrické energie. Vlastní buzení označuje proces, kdy se elektrický proud pouţívaný k 
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vytváření elektromagnetické pole generuje v samotném alternátoru. Díky tomu lze alternátorem 

generovat velké mnoţství elektrické energie bez nutnosti pouţití jiného zdroje neţ primárního 

pohonného ústrojí[34]. 

5.2 Dynamický rotační systém UPS 

Zařízení DRUPS od firmy Hitec Power Protection je zdroj síťového napájení, který 

zabezpečuje spojitou filtraci vstupního napětí a chrání zátěţ před výpadky sítě. Tato koncepce 

zajišťuje nepřerušitelnou dodávku elektrické energie i během krátkých přerušení aţ po nejdelší 

výpadky. Schéma provedení lze pozorovat na obr 5-3[12]. 

5.2.1 Komponenty zařízení 

Hlavní součásti zařízení[12]: 

- Generátor 

- Reaktor 

- Indukční spojka 

- Volnoběţná spojka 

- Diesel motor 

 

Obr. 5-3 Systém Hitec UPS[12] 

Generátor 

V normálním reţimu se generátor chová jako synchronní kompenzátor, který udrţuje 

rychlost vnějšího rotoru setrvačníku – indukční spojky. S reaktorem dokáţe pracovat jako aktivní 

filtr. Během výpadku elektrické energie je zprvu generátor poháněn indukční spojkou a následně 

dieselovým motorem[12]. 

Reaktor 

Reaktor, neboli tlumivka, odděluje výstup generátoru, respektive zátěţ od napájecí sítě. 

Poruchy napájecího napětí, jako jsou poklesy, špičky a harmonická zkreslení nemají ţádný dopad 

na výstupní napětí. Vstupní proud má tvar ideální sinusovky bez ohledu na zatíţení a současně je 

také téměř ve fázi se vstupním napětím, coţ vytváří velkou hodnotu vstupního účiníku (cos φ = 

0,98)[12]. 

Indukční spojka 

Vnější rotor obsahuje dvoupólové třífázové vinutí, které urychluje volné protáčení vnitřního 

rotoru během normální činnosti. Při výpadku získá DRUPS napětí z kinetické energie vnitřního 
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rotoru. Mnoţství energie dostupné pro vnitřní rotor je větší neţ energie postačující pro 

přemostění doby poţadované pro nastartování dieselového motoru, dosaţení poţadovaných 

otáček, frekvence a výstupního napětí[12]. 

Volnoběţná spojka 

Tvoří mechanické spojení mezi generátorem s indukční spojkou a dieselovým motorem. 

Rozpojení spojky dovoluje otáčet indukční spojkou, zatímco dieselový motor je nečinný. Je-li 

dieselový motor spuštěn a dosáhne-li rychlosti otáček generátoru s indukční spojkou, mechanická 

spojka automaticky sepne a dieselový motor začne pohánět soustrojí indukční spojka-generátor. 

Start a rozběh dieselového motoru je tedy bez zátěţe. Výsledkem je rychlé a spolehlivé spuštění 

zařízení[12]. 

Dieselový motor 

Motor v normálním provozu nepracuje. Je zajištěno jeho předehřívání a promazávání, aby 

bylo zaručené jeho rychlé a spolehlivé nastartování. Při výpadku napájecího napětí je ihned dán 

povel ke spuštění dieselového motoru[12]. 

5.2.2 Pracovní reţimy zařízení a přechod mezi nimi 

Normální reţim 

Reaktor spolu s generátorem funguje jako aktivní filtr, který odstraňuje rušivé prvky v síti, 

jeţ by mohly ovlivňovat zátěţ. Generátor pracuje jako motor a pohání vnější rotor indukční 

spojky rychlostí 1500 ot.min
-1

. Prostřednictvím dvoupólového třífázového budícího vinutí 

dosáhne vnitřní rotor rychlosti 3000 ot.min
-1

 vůči vnějšímu rotoru. Výsledkem toho je ukládání 

kinetické energie do vnitřního rotoru. Vnější rotor indukční spojky je oddělený od 

pohotovostního dieselového motoru volnoběţnou spojkou. Schéma zapojení je na obr. 5-4[12]. 

 

Obr. 5-4 DRUPS - normální režim[12] 

Přepnutí do reţimu dieselmotor 

Na obr. 5-5 lze vidět, ţe vstupní jistič Q1 se rozepíná v případě, kdyţ selţe síťové napětí 

nebo disponuje nepřijatelnými odchylkami. Stejnosměrné vinutí indukční spojky je vybuzeno, 

umoţňující přenos akumulované kinetické energie z vnitřního rotoru do vnějšího. Rychlost 

generátoru je konstantní na hodnotě 1500 ot.min
-1

. Současně je spuštěn dieselový motor a do 

dvou sekund dosáhne rychlosti 1500 ot.min
-1

. Volnoběţná spojka následně automaticky sepne a 

motor spolu s indukční spojkou začnou řídit generátor[12]. 
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Obr. 5-5 DRUPS - přepnutí do režimu dieselmotor[12] 

Reţim diesel-motor 

Nachází-li se systém v tomto reţimu, je třífázové střídavé vinutí vnějšího rotoru opět 

vybuzeno napětím, coţ umoţní rozběh vnitřního rotoru pro znovu dosaţení rychlosti 3000  

ot.min
-1

. Rychlost dieselového motoru je sledována pro zabezpečení konstantní frekvence 

pohybující se ve velmi úzkém tolerančním poli. Chování zařízení v tomto reţimu je na obr. 5-

6[12].  

 

Obr. 5-6 DRUPS - režim dieselmotor[12] 

Přepnutí zpět do normálního reţimu 

Je-li obnoveno síťové napětí, systém sepne jistič Q1 podle obr. 5-7. Dieselový motor sníţí 

své otáčky na 1450 ot.min
-1

. Dojde k vypnutí volnoběţné spojky a generátor se vrátí do reţimu 

motoru, udrţující rychlost otáčení vnějšího rotoru indukční spojky na 1500 ot.min
-1

. Dieselový 

motor se chvíli ochlazuje v chodu naprázdno a následně přejde do pohotovostního stavu[12]. 

 

Obr. 5-7 DRUPS - přepnutí zpět do normálního režimu[12] 

5.3 Shrnutí kapitoly 

V kapitole je popsán princip fungování motorgenerátorů. Také se zabývá různými 

konstrukčními typy motorgenerátorů. Je zde podrobně rozebrána činnost a konstrukce zařízení 

DRUPS.
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6 MOŢNOSTI AUTOMATICKÉHO PŘEPÍNÁNÍ ZÁLOŢNÍCH 

ZDROJŮ 
V současnosti jde o stoupající trend, zajistit stálé napájení ať uţ pro administrativní či 

průmyslové provozy. Napájení je přivedeno ze stejného nebo různého vedení vysokého napětí. 

Dojde-li k situaci, kdy je nutné přepnout na jiný zdroj, tak v tom okamţiku zasáhne řídicí 

systém, který automaticky a bezpečně provede předem předepsaný úkon. Takto pracujícího 

systém lze nazvat jako Automatické Přepínání zdrojů, neboli zkráceně APZ. Norma ČSN EN 

60947-6-1 ed.2 označuje všeobecně automatické systémy přepínání zdrojů názvem 

Automatické přepínací zařízení[29]. 

Přepínání záloţních zdrojů v rozvodnách NN se většinou provádí na základě řízením 

jističů. Kaţdý zdroj, ať uţ transformátor nebo generátor, musí být řádně jištěn. To by mělo být 

provedeno správným dimenzováním jistícího prvku v závislosti na výkonu zdroje. Jističe, 

ovládané řídicím systémem, musí disponovat funkcí dálkového ovládání, aby při jejich vypnutí 

je bylo moţno opětovně vzdáleně zapnout. K signalizaci svého stavu musí jistič také obsahovat 

příslušné beznapěťové kontakty, slouţící k signalizaci svého stavu do řídicího systému. Jističe 

NN v tomhle případě slouţí jako výkonný aparát soustavy APZ[29]. 

Hlavní přípojnice můţe mít v sobě prvek, rozdělující ji na dvě části, tzv. spojka. Obvykle 

stačí spínač, dimenzovaný na jmenovitý proud, neboť se nejistí ţádný přívod. Spojka disponuje 

funkcí dálkového ovládání a slouţí k současnému propojení dvou zdrojů, které napájí různé 

zátěţe[29]. 

Rozvodna NN můţe disponovat několika zdroji. Většinou se jedná o dva aţ tři zdroje. 

Nejčastější provedení bývá zapojení o dvou transformátorech oddělených spojkou (obr. 6-1 a) 

nebo zapojení transformátor a generátor oddělených spojkou (obr. 6-1 b)[29]. 

T1 T2

Q1 Q2

Q12

GT1

Q1 Q2

Q12

a) b)

 
Obr. 6-1 a) Dva transformátory a spojka, b) Transformátor, generátor a spojka[29] 

Hlavní přívod z transformátoru obvykle bývá zálohován transformátorem o stejném nebo 

menším výkonu a v případě výpadku obou, přejde do činnosti generátor, který pokryje alespoň 

část zátěţe, většinou kritické. Kombinací těchto prvků lze provést několik zálohovacích variant. 

Třeba zapojení dvou transformátorů s rozepnutou spojkou obr. 6-2, kdy v případě výpadku 

jednoho transformátoru sepne spojka a druhý transformátor následně napájí celou zátěţ. Další 

provedení můţe být podle obr. 6-3, kdyţ v činnosti je pouze jeden transformátor a v důsledku 

výpadku sepne přívod z druhého transformátoru. Nemají-li transformátory stejný výkon, tak se 



  Moţnosti automatického přepínání záloţních zdrojů 

 

32 

musí před přechodem část zátěţe vypnout. Při spouštění generátoru se většinou odpojuje část 

zátěţe a následně zpátky připíná, aby nedošlo k jeho přetíţení[29]. 

T1 T2

Q1 Q2

Q12

G

Q3

 
Obr. 6-2 Dva transformátory, spojka a generátor[29] 

Tab. 6-1 Příklad tabulky logiky funkce APZ z obr. 6-2[29] 

Stav zdrojů Q1 Q2 Q3 Q12 

Napětí na T1 a T2 1 1 0 0 

Napětí na T1 1 0 0 1 

Napětí na T2 0 1 0 1 

Napětí na G 0 0 1 1 

Vyhlášení Poţáru 0 0 1 0 

 

T1 T2

Q1 Q2

Q12

G

Q3

Q23

 
Obr. 6-3 Odlehčování zátěže přes Q12 a Q23[29] 

Řídicí systém můţe ovládat soustavu jističů na základě logiky funkce APZ (tab. 6-1), kdy 

je hlídán stav napětí na přívodech před jističi s následným vyhodnocením. Většinou se hlídá 

správnost pořadí fází, přítomnost všech fází, podpětí a přepětí. Dojde-li k detekci poruchovému 

stavu napětí u aktivního zdroje, řídicí systém APZ přepne automaticky na zdroj, který má 

aktuálně bezporuchový stav, respektive do dalšího stavu v tabulce logiky funkce APZ[29]. 
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Do rozvoden NN se podle poţadavků Hasičů ČR instaluje funkce POŢÁR. Při vypuknutí 

poţáru musí být moţnost přerušit napájení ze sítě VN a napájení poţárních zařízení zabezpečit 

ze záloţního zdroje[29]. 

K dispozici musí být moţnost řídit rozvodnu ručně. Přepínat zdroje můţe jen způsobilá 

obsluha rozvodny. Je-li zrovna rozvodna ovládána obsluhou, tak napájení výstupů z řídicího 

systému je přerušeno. Jističe NN lze potom ovládat přímo fyzicky nebo na dveřích rozváděče 

pomocí ovládacích prvků. Důvodem aplikace ručního provozu je také moţnost kontrolovat 

jednotlivé zdroje v rámci údrţby nebo k obsluze v nestandardních, popřípadě havarijních 

případech[29]. 

Norma ČSN EN 60947-6-1 ed.2 jasně udává, aby z bezpečnostního hlediska soustava APZ 

obsahovala blokování nepovolených stavů. Nepovoleným stavem je myšleno současné zapojení 

dvou zdrojů na stejnou zátěţ. Tato funkce musí být zavedena u obou provozů, tj. automatického 

a ručního. Norma neudává, jak má být blokování provedené. Nejčastěji se však pouţívá 

elektrické blokování pomocí beznapěťových (stavových) kontaktů jističů. Současně 

s elektrickým blokováním lze aplikovat i mechanické blokování jističů NN. Mechanické 

blokování lze pouţít, ale jen na omezenou vzdálenost (do 2 m) mezi jističi NN. Ve větších 

rozvodnách mechanické blokování tedy nelze aplikovat[29]. 

Speciálním případem blokování je soustava APZ, kdy v chodu jsou dva transformátory 

paralelně pracující. Tento dočasný provoz musí schválit distribuční provozovatel elektrické 

energie. V důsledku to znamená, ţe oba transformátory napájí stejnou zátěţ, aby se dosáhlo 

plynulé přepnutí zdrojů[29]. 

Měření napětí se provádí přímo za zdrojem, tzn. hned za transformátorem ještě před 

jističem NN. Stejné napájení je pouţito i pro řídicí systém a ovládání jističů NN. Z toho 

vyplývá, ţe jištění řídicího systému by mělo mít zkratovou odolnost ideálně porovnatelnou se 

samotným jističem NN. Norma ČSN EN 60947-6-1 ed.2 určuje zkratový proud pro celé APZ, 

platí stejně pro řídící i výkonnou část. Pro jmenovitý pracovní proud nad 1000 A je definována 

efektivní hodnota zkratového proudu jako dvacetinásobek jmenovitého pracovního proudu nebo 

50 kA. Výchozí je niţší hodnota[29]. 

APZ můţe být doplněno dalšími funkcemi. Třeba napojení přes komunikaci na systém 

dohledu BMS. Obsluha pak vidí aktuální stav rozvodny, popřípadě poruchy a můţe na ně 

okamţitě reagovat. Systém APZ můţe taky zasílat do BMS další údaje, např. počet cyklů 

jednotlivých jističů, zkratové proudy při vypnutí jističe, aktuální proud na daném jističi apod. 

[29] 

Funkce APZ můţe být jen částí rozsáhlejšího řídicího systému rozvodny NN. Většinou 

s cílem dosáhnout úspor elektrické energie. Dochází k monitorování spotřeby, kompenzaci 

účiníku, sbírání dat z rozvodny VN/NN nebo řízení spotřeby dle čtvrthodinového maxima. 

Provedení, ale většinou bývá různorodé a záleţí na specifických poţadavcích pro daný 

provoz[29]. 

Jističe NN 

V rámci systému APZ se velmi často aplikují jističe Masterpact NW. Jedná se o kvalitní 

spolehlivé vzduchové jističe nízkého napětí. Pracují s jmenovitými proudy v rozmezí 800 aţ 

6300 A. Jističe disponují spouští Micrologic, která obsahuje spolehlivou ochranu rozvodu, 

přesný měřicí přístroj včetně doplňkových ochran, alarmy, historií událostí, komunikací a 

podrobnou analýzou harmonického zkreslení distribuční sítě[9][10]. 
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6.1 Automatické přepínače zdrojů 

Moţnou variantou APZ je systém, který disponuje ATS znázorněný na obr. 6-4. Výkonnou 

částí, které tvořily předtím jističe, nyní tvoří automatické přepínače zdrojů. Většinou se jedná o 

zařízení, které se skládá ze dvou elektricky oddělených a navzájem mechanicky blokovaných 

výkonových odpínačů, kde na jednom vstupu je připojen hlavní přívod (transformátor) a na 

druhém můţe být záloţní generátor nebo další transformátor. Zařízení disponuje krokovým 

motorem, zajišťující bezpečné a rychlé přepnutí polohy. Krokový motor je mechanicky 

propojen s oběma výkonovými odpínači, coţ znamená jejich vzájemné blokování. ATS musí 

být také ovládáno i manuálně. Další částí je záskokový automat, který zajišťuje přepínání dle 

nastavených parametrů nebo se můţe vyuţít důmyslnější systém za pomocí externích senzorů 

propojených s řídicím systémem (PLC), který pak následně ovládá ATS i záloţní zdroje[6]. 

Moţné nastavitelné parametry[6]: 

- Prahové napětí 

- Prahová frekvence 

- Zpoţděné přepnutí na záloţní zdroj 

- Zpoţděný impulz pro start generátoru 

G

AC/DC

DC/AC

UPS

Hlavní 

transformátor Generátor

ATS

TS

Standardní 

zátěže

Preferenční 

zátěže

Privilegované 

zátěže

 

Obr. 6-4 Distribuce zátěží s ATS[3] 

K přepnutí na záloţní zdroj muţe dojít jen tehdy, je-li splněna podmínka správné hodnoty 

napětí a frekvence s přípustnou odchylkou[7]. 

Snímání frekvence a napětí 

Měří se frekvence a napětí na straně hlavního přívodu, ať uţ se jedná o pokles nebo o úplné 

selhání. V zásadě se tedy monitorují všechny tři fáze. Kritický stav nastává, je-li překročena 
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předem nastavená hladina napětí nebo frekvence v některé fázi. Informace o stavu napětí a 

frekvence je zajištěno pomocí senzorů, které jsou součástí řídicího systému[7].  

Časová spoušť 

ATS zařízení se na trhu objevuje s mnoha variantami časové spouště. Ta je důleţitou 

vlastností ATS, neboť v distribuční síti můţe docházet ke krátkodobým anomáliím, které by 

mohly vést k zbytečnému zapínání záloţního generátoru. Krátkodobé výpadky se pohybují aţ 

do 6 sekund. V takovém případě nemá cenu spouštět generátor. Vhodnou variantou pak je 

zálohovat privilegovanou zátěţ pomocí UPS[7].   

Dojde-li k obnovení hlavního zdroje napájení, uplatňuje se další pouţití časové spouště, 

která má ověřit, zda je napájení dostatečně stabilní pro přepnutí ze záloţního zdroje. Většinou 

se doba pohybuje v rozmezí od 0 do 30 minut. Řídicí systém pak po uplynutí příslušné doby 

přepne zpět na hlavní zdroj napájení, není-li detekována další porucha[7]. 

Třetí nejčastější pouţití časové spouště se uplatňuje při ochlazení generátoru. Během této 

periody generátor běţí naprázdno, neţ dojde k jeho následnému vypnutí[7]. 

Vyskytuje se také případ, ţe se zátěţ převede na záloţní zdroj okamţitě, jakmile je 

dosaţena korektní hodnota napětí a frekvence na záloţním zdroji. Nicméně, v některých 

situacích se musí dodrţet postupné připojování zátěţe pomocí řady různých přepínačů 

k záloţnímu zdroji, aby nedošlo k jeho přetíţení. Je tedy potřeba nastavit dodatečně časovou 

spoušť na přepínači tak, aby zátěţ mohla být postupně převedena na generátor, v jakémkoliv 

vyţadovaném pořadí[7]. 

Typy ATS[18]: 

- Open Transition 

- Delayed Transition 

- Closed Transition 

Open Transition 

U přepínače typu “open-transition“ se přepínání provádí způsobem “break-before-make“. 

To znamená, ţe zátěţ se odpojí od zdroje napájení dříve, neţ bude připojen záloţní zdroj. 

Většina přepínačů dosahuje velmi rychlého přechodu mezi zdroji, ţe skoro nejde zaznamenat 

krátké přerušení napájení. Přepnutí nejvíce ovlivní elektronická zařízení, která jsou citlivá, co 

se týče napájení. Tento typ přepínače je přijatelný pro malé administrativní nebo občanské 

budovy, neobsahující tolik citlivých nebo induktivních zátěţí[18]. 

Delayed Transition 

Přepínač disponuje kontrolní logiku “delayed-transition“. Funguje také na principu “break-

before-make“. Po odpojení od zdroje napájení se čeká na uplynutí nastaveného časového 

zpoţdění, po kterém dojde k připojení záloţního zdroje. Časová spoušť je vhodná v oblasti 

průmyslových závodů, neboť velkou část zátěţe tvoří elektrické motory. Je nutné počkat, dokud 

se motory po přerušení dodávky plně neodbudí. Teprve pak, je přípustný přechod na záloţní 

zdroj. To samé platí i pro transformátory. Některá zařízení vyţadují neustálé napájení, které 

dokáţe poskytnout UPS. Při výpadku, ještě před přepnutím na záloţní zdroj, jsou kritické 

zátěţe napájeny z UPS. Jakmile je rozvod připojen na záloţní zdroj, tak kritická zátěţ přejde 

z UPS postupně na něj. Zpoţděný přechod je v zásadě správnou volbou, kdy zátěţ tvoří motory, 

transformátory a zařízení napájená z UPS[18]. 
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Closed Transition 

Přepínače typu “closed-transition“ pracují na principu “make-before-break“. Hlavní zdroj, 

který napájí zátěţ, je v úkonu přepnutí stále připojen, dokud záloţní zdroj nepřevezme napájení 

zátěţe. Následně pak dojde k odpojení hlavního zdroje. Podstatou je tedy zajištěné přepnutí, při 

kterém nedojde k přerušení napájení. Podmínkou realizace je synchronizace obou zdrojů a 

připojení záloţního zdroje k hlavnímu, musí být pod 10 ms. Tento typ přepínače lze ještě 

rozdělit na[18]: 

- Passive 

- Active  

- Soft Loading 

6.2 Shrnutí kapitoly 

Kapitola se zabývá systémem APZ. Podrobně popisuje aplikací jističů kooperativně 

řízených řídicím systémem nebo nabízí druhou variantu a to za pouţití výkonových přepínačů 

ATS.  
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7 VÝPOČTOVÉ ZATÍŢENÍ, DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ 

VODIČŮ 

7.1 Výpočtové zatíţení 

Součinitel náročnosti 

Součinitel náročnosti (soudobost) charakterizuje vztah mezi instalovaným výkonem a 

maximem zatíţení[23]:  

m

i

1
P

P
   ,  (7.1) 

kde Pm je hodinové maximum odběru elektrické energie ve sledovaném období [W], 

 Pi je celkový instalovaný výkon spotřebičů objektu [W]. 

Předchozí vzorec se uplatňuje u stávajících objektů. Pro nový objekt se vychází z údajů o 

hlavních spotřebičích a způsobu jejich provozu. Vzorec pak nabývá tvaru[23]: 

s z

m s

k k


 





,   (7.2) 

kde ks je součinitel současnosti, tj. poměr  instalovaných výkonů  spotřebičů,  které jsou 

současně v chodu k instalovanému výkonu všech spotřebičů [-], 

kz je   součinitel   vyuţití,  tj.  poměr   skutečného   výkonu   spotřebičů,  které   jsou 

současně v chodu k jejich instalovanému výkonu [-], 

ηm je účinnost spotřebičů při daném vyuţití [-], 

ηs je účinnost napájení soustavy od uvaţovaného místa aţ ke spotřebičům [-]. 

Určení výpočtového zatíţení 

Výpočtové zatíţení a výpočtový proud jsou zásadní pro dimenzování napájecího zdroje, 

přívodu, rozvodny, počtu a velikosti napájecích transformátorů, případně rozváděčů a jejich 

napájecích vedení. Určí se ze vzorce[23]: 

p iP P  ,  (7.3) 

kde β je součinitel náročnosti objektu jako celku [-], 

 Pi je celkový instalovaný výkon spotřebičů objektu [W].  

Výpočtový proud 

Z výpočtového zatíţení se dále určí výpočtový proud podle vztahu (platí pro trojfázový 

rozvod)[23]: 

p

p

n3 cos

P
I

U 


 
,  (7.4) 

kde Un je jmenovité sdruţené napětí spotřebiče [V], 

 cos φ je účiník v okamţiku maxima odběru a to v místě, kde teče počítaný proud [-]. 

Instalovaný výkon transformátorů transformovny 

Instalovaný výkon trafostanice je dán celkovým instalovaným výkonem všech 

transformátorů a určí se ze vztahu[23]: 
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p

T
cos

P
S

 



,  (7.5) 

kde Pp je výpočtový výkon odebíraný ze stanice [W], 

 cos φ je střední účiník výkonu jdoucího transformátory [-], 

γ je koeficient vyuţití transformátorů – volí se s ohledem na budoucí rozšiřování a 

moţné výpadky (0,5 – 0,8) [-]. 

7.2 Dimenzování vodičů 

Zásady dimenzování[23]: 

- Provozní teplota vodiče nebyla větší, neţ je dovoleno 

- Průřezy vodičů byly v hospodárných mezích 

- Vodiče byly dostatečně mechanicky odolné 

- Úbytek napětí ve vodičích byl ve stanovených mezích 

- Vodiče odolávaly dynamickým a tepelným účinkům zkratových proudů 

Dimenzování vedení podle přípustného oteplení 

Zahřívání vodiče je důsledkem procházejícího proudu. V ustáleném stavu se teplo vyvinuté 

ve vodiči rovná předanému teplu do jeho okolí a je přímo úměrné teplotnímu rozdílu mezi 

vodičem a okolím Δυ. Teplota vodiče nesmí dlouhodobě překročit stanovenou hodnotu, při 

které by docházelo ke zkracování délky ţivota vodiče. Izolace vodičů není tak odolná, jako 

vodiče sami, proto je nejvyšší dovolená teplota vodiče dána druhem izolace (u izolovaných 

vodičů). Výrobce udává pro kaţdý typ a způsob uloţení vodiče jejich jmenovitou proudovou 

zatíţitelnost In. Dovolené proudové zatíţení vodiče Iz se tedy vypočítá podle vztahu[23][31]: 

z 1 2 i n...I k k k I   ,  (7.6) 

kde  

In je jmenovité proudové zatíţení vodiče [A], které vyplývá z určitého typu, 

průřezu a referenčního způsobu uloţení. 

ki jsou přepočítávací součinitelé [-], odvíjející se od způsobu uloţení vodiče, jeho 

seskupení, okolní teplotu, tepelné odpory půdy atd. 

Dimenzování vedení s ohledem na hospodárnost 

Podstatou hospodárnosti je dimenzovat vedení tak, aby investiční a provozní náklady byly 

co nejmenší. Cílem je stanovit hospodárný průřez vedení, kterému odpovídá minimum 

celkových nákladů, při určité předpokládané ţivotnosti vedení a předpokládanému 

zatíţení[23][31]. 

Dimenzování vedení s ohledem na mechanické namáhání 

Při montáţí nebo provozu musí být vodiče schopny odolat určitému mechanickému 

namáhaní. U vnitřního rozvodu se většinou vyskytuje největší mechanické namáhání při 

ukládání vodičů v rámci instalace nebo následkem zkratových proudů[23][31]. 

Dimenzování vedení podle dovoleného úbytku napětí 

U rozvodu elektrické energie vedením dochází vlivem průchodu proudu k úbytkům napětí 

na vedení a tedy k poklesu napětí na spotřebiči. Pro většinu spotřebičů (motorických a 

odporových) je maximální kolísání napětí ±5 % Un. Napětí v jednotlivých místech rozvodu, 
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jeho úbytky a odchylky, se určují běţnými metodami řešení ustáleného stavu sítí. Úbytek napětí 

se vypočte podle vzorce[23][31]: 

cos sinU R I X I           (7.7) 

v rozvodech při cos 0,5    

2( sin cos )
cos sin

2

R I X I
U R I X I

 
 

    
          (7.8) 

v rozvodech při cos 0,5   

kde 
l

R
S

    je elektrický odpor vodiče [Ω], 

 X   je reaktance vodiče [Ω]. 

Dimenzování vedení s ohledem na účinky zkratových proudů 

Zkratový proud způsobuje tepelné a mechanické namáhání vodičů. Silové účinky se 

většinou projeví v místech, kde jsou vodiče pevně uloţeny, například jako přípojnice na 

izolátorech. Výpočet síly mezi dvěma rovnoběţnými vodiči se dá určit ze vztahu[31]: 

2
72.10

I
F l

a

   ,   (7.9) 

kde I je proud protékající vodiči [A], 

 a je jejich vzájemná vzdálenost [m], 

 l je jejich délka [m]. 

Podrobnější metody, týkajících se účinků zkratových proudů, se nacházejí v ČSN EN 

60865-1 – Zkratové proudy - Výpočet účinku a ČSN 38 1754 – Dimenzování elektrického 

zařízení podle účinku zkratových proudů[31]. 

7.3 Jištění vodičů 

Hlavní zásady pro volbu jistících prvků[23]: 

1. Jádro jištěného vodiče nebo kabelu při nadproudech způsobených přetíţením nebo 

zkratem nesmí překročit dovolenou teplotu. 

2. V prostředích, kde je stanovena nejvyšší dovolená teplota povrchu, nesmí povrch 

vedení tuto teplotu překročit při přetíţení a je-li to v příslušné normě výslovně 

uvedeno i při zkratu. 

3. Při normálním provozu nesmí nastat neţádoucí působení jistících prvků. 

4. Jistící prvky mají odpojit při svém působení jen postiţenou část vedení. 

Ochrana proti přetíţení 

Účel jistících prvků spočívá v přerušení přetíţeného vodiče dříve, neţ dojde k 

neţádoucímu překročení oteplení izolace, spojů, koncovek nebo okolí. Musí tedy platit[23][31]: 

B N ZI I I     (7.10) 

Z

N

Z

NI K I

I
K

I

 


   (7.11) 
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kde IZ je dovolené proudové zatíţení [A], 

IN je jmenovitý proud jistícího prvku nebo zvolené proudové nastavení u 

nastavitelných prvků [A], 

IB je skutečné zatíţení vedení [A], v podkapitole 7.2 označován jako Iz, 

K je součinitel pro přiřazení zohledňující typ, uloţení, seskupení vodičů včetně 

teploty okolí [-]. 

Přesné přiřazení jistících prvků lze provádět podle normy ČSN 33 2000-5-523 ed.2[31]. 

Selektivita při jištění 

Principem selektivity je, aby poruchu nebo přetíţení vypínal ochranný prvek, který je 

k místu poruchy nebo přetíţení nejblíţe[31]. 

Nejčastější jistící přístroje v obvodech NN – pojistky, jističe a nadproudové relé[31]. 

7.4 Shrnutí kapitoly 

Kapitola se v první části zabývá výpočtovým zatíţením. V další části se pojednává o 

dimenzování vodičů s ohledem na zásady správného dimenzování. Na závěr je řešeno jištění 

vedení.
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8 NÁVRH HLAVNÍ ROZVODNY ADMINISTRATIVNÍ 

BUDOVY 

8.1 Základní údaje 

Návrh rozvodny vychází z tab. 8-1. Rozvodna bude napojena na distribuční síť o 

jmenovitém napětí 22 kV. Z distribuční sítě povedou dvě paralelní větve do dvou rozváděčů 

VN (označení RVN1 a RVN2). V rozvodně budou umístěny dva transformátory o jmenovitém 

výkonu 630 kVA (označení TR1 a TR2). Paralelní chod transformátorů nebude provedený, 

proto nebudou pole hlavního rozváděče propojeny. V následujících podkapitolách jsou uvedeny 

zvolená zařízení, pouţitá v elektrickém rozvodu budovy. 

Pro druhý řádek tab. 8-1 bude vysvětlen princip zálohy DA a UPS. DA zálohuje 

poţadovaných 50 kW z 350 kW instalovaného výkonu. V záloze DA je uţ zahrnutý potřebný 

zálohovaný výkon pro UPS. 

Tab. 8-1 Zadané vstupní hodnoty 

Označení 

rozváděče 

Instalovaný 

výkon 
Soudobost Záloha UPS Záloha DA 

[kW] [-] [kW] [kW] 

RT
1) 

175 0,75 25 25 

R1
1)

 350 0,75 5 50 

R2
1)

 135 0,5 5 15 

R3
2)

 135 0,5 5 15 

R4
2)

 135 0,5 5 15 

R5
2)

 135 0,5 5 15 

R6
2)

 135 0,5 5 15 

RS
2)

 175 1 25 25 

1)
 Napájeno z TR1 

2)
 Napájeno z TR2 

8.1.1 Jmenovité napětí a druhy sítí 

Tab. 8-2 Druhy sítí 

Typ sítě Pouţití 

3 AC 50 Hz, 22 kV/IT Rozvodna 22 kV 

3/PEN AC 50 Hz, 230/400V/TN-C Silový rozvod k podruţným rozváděčům 

3/N/PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S Elektrická instalace v budově 

2 DC 24V/TN Řídicí soustava 
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8.1.2 Vnější vlivy 

Před návrhem rozvodny, respektive elektroinstalace se musí vypracovat dokument o 

vnějších vlivech, neboť se z něho posléze vychází u pravidelných a mimořádných revizí. Vnější 

vlivy svojí přítomností předurčuji jednotlivé prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem, elektrickým či elektromagnetickým polem. Na kaţdé elektrické zařízení působí jeho 

okolí a naopak. V elektrotechnických předpisech se toto působení definuje jako vnější vlivy. 

Zajištění základních podmínek bezpečnosti při provozní spolehlivosti elektrického zařízení 

musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3[30]. 

Pro řešenou rozvodnu jsou určeny podstatné vnější vlivy AG2, AH2, AM5, AM6, AQ2, 

BA5, BC3, BE2N. 

8.1.3 Uzemňovací soustava 

Při provozu rozvodných a elektrických zařízení se musí dbát na bezpečnost osob a věcí, 

které přicházejí do styku s jednotlivými částmi rozvodné soustavy a rozvodného zařízení. 

Z toho důvodu se uzemňují určité části silnoproudého rozvodu. Uzemnění je tedy vodivé 

spojení určitého místa elektrického rozvodu se zemí. Zpravidla se uzemňují uzly elektrických 

zdrojů (generátory), transformátorů a konstrukce elektrických strojů. Část uzemnění, které je 

uloţeno v zemi a zajišťuje s ní dobré vodivé spojení, se nazývá zemní elektroda. Část mezi 

uzlem a zemničem se označuje jako zemní svod[16]. 

Uzemňovací soustava se provede dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2, ČSN 33 3201 a ČSN 33 

2000-4-442 ed.2 a bude společná pro zařízení VN a NN. Mříţová zemnící soustava bude 

zhotovena z pásku FeZn 30x4 mm spolu s ekvipotenciálním prahem. Vše vodivé bude 

propojeno na společný potenciál. Po výstavbě se musí následně provést revize[4]. 

8.1.4 Ochranné pospojování 

Všechny neţivé vodivé části v prostoru rozvodny se připojí na uzemňovací soustavu kvůli 

vyrovnání potenciálu. Všechny spoje budou provedeny velmi pečlivě s minimálním 

přechodovým odporem. Provedení a barevné značení odpovídají poţadavkům platných 

norem[16]. 

8.2 Kabel VN 22 kV 

Proudy procházející kabely: 

 
3 3 3

p

p1 3

n

175.10 0,75 350.10 0,75 135.10 0,5
12,74

3 cos 3 22.10 0,95

P
I A

U 

    
  

   
  (8.1) 

 
3 3

p

p2 3

n

5 135.10 0,5 175.10 1
14,16

3 cos 3 22.10 0,95

P
I A

U 

   
  

   
  (8.2) 

Jako VN kabel byl vybrán 3x 22-AXEKVCEY 12,7/22 (25) kV 1 x 150 RM/25. Výrobcem 

udávaná proudová zatíţitelnost 300 A (tab. 8-3) je postačující pro předpoklad odolnosti proti 

účinkům zkratových proudů[11].  
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Tab. 8-3 Technické údaje VN kabelu 22-AXEKVCEY 12,7/22 (25) kV 1 x 150 RM/25[11] 

Počet ţil x 

průřez jádra 

Proudová 

zatíţitelnost 

při teplotě 

jádra 65 °C v 

zemi 

Proudová 

zatíţitelnost 

při teplotě 

jádra 65 °C 

na vzduchu 

Proudová 

zatíţitelnost 

při teplotě 

jádra 90 °C 

na vzduchu 

Max. 

zkratový 

proud jádra 

během 1 s při 

počáteční 

teplotě 65 °C 

Max. 

zkratový 

proud jádra 

během 1 s při 

počáteční 

teplotě 90 °C 

[mm
2
] [A] [A] [A] [kA] [kA] 

1 x 150/25 300 300 370 15,6 14,2 

8.3 Rozváděč VN 22 kV 

Jako rozváděče VN byly zvoleny rozváděče typu Unifluorc od firmy Areva. V tuzemsku 

tento rozváděč distribuuje firma Power-Energo. Rozváděč Unifluorc má výhodu v kompaktním 

provedení a disponuje malými rozměry vzhledem ke jmenovitému napětí 22 kV. Tento 

modulární vzduchový rozváděč vyuţívá plynu SF6 v odpínačích. Kabely a sběrnice jsou 

vzájemně izolovány. Ovládání spínacích a vypínacích prvků se provádí ručně pomocí 

ovládacích pák. Vypínače a odpínače mohou být ovládány dálkově za pomocí motorových 

pohonů. Rozváděč se skládá ze tří polí. Jedná se o pole přívodu, pole měření a pole vývodu 

(transformátorové)[25][27]. 

Základní údaje: 

Typ rozváděče:   Unifluorc 

Jmenovité napětí:   25 kV 

Provozní napětí:   22 kV 

Jmenovitý proud přípojnic: 630 A 

Zkratový proud:   16 kA / 1 s 

Rozměry (Š x V x H)  1500 x 1670 x 980 mm 

Přívodní pole  

Přívodní pole s vakuovým vypínačem obsahuje odpínač a uzemňovač. S vypínačem, 

odpínačem a uzemňovačem můţe manipulovat pouze oprávněná osoba, proto jsou tyto části 

vybaveny zámky. Ovládat odpínač lze pouze tehdy, kdyţ je vypínač rozepnutý a 

naopak[25][27]. 

Pole LS (FLUVAC CB): 

Rozměry (Š x V x H)   375 x 1670 x 980 mm 

Vakuový vypínač FLUVAC, odpínač a uzemňovač (vše izolované SF6) 

Systém přípojnic 630 A 

Přepěťová ochrana 

Připojovací místa pro kabely 

Kontakty pro řídicí systém 
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Měřící pole 

Pole je vybaveno měřícími transformátory proudu a napětí. Funkcí pole je obchodní 

měření, dispečerské měření a měření ochrany[25][27]. 

Pole RM/R (UNIFLUORIC M): 

Rozměry (Š x V x H)  750 x 1670 x 980 mm 

Systém přípojnic 630 A 

Měřící transformátor proudu (3 KS) CTS 25 25/5/5A 10/10VA TP 0,2S/0,5S  

Měřící transformátor napětí (3 KS) VTS 25 22000/√3 100/√3 100/√3 10/10 VA TP 0,5/0,5  

Kontakty pro řídicí systém 

Transformátorové pole 

Transformátorové pole se skládá z odpínače a uzemňovače. Pohon odpínače je 

mechanického typu, se střádačem energie. Pak jsou zde nainstalovány tři pojistky. Kaţdá 

pojistka je umístěna do příslušného drţáku pojistek, nacházející se v kabelovém prostoru v 

blízkosti odpínače a drţáku svorek. Pojistky můţou být vyjmuty / zasunuty po otevření 

přístupových dveří od kabelového prostoru, ale díky mechanickému vzájemnému blokování 

pouze při rozepnutém odpínači a při sepnutém uzemňovači (stav uzemněné pojistky). Poloha 

pojistek zajišťuje snadnou výměnu a spolehlivý zásah prostřednictvím úderníku. Zařízení 

zajišťuje automatické rozepnutí odpínače, poté uvolní ovládací pruţinu, kdyţ je přepálena jedna 

nebo více pojistek. Toto ústrojí se spustí úderníkem pojistky. Jak stav pojistek, tak stav nataţení 

pruţin jsou signalizovány příslušnými mechanickými ukazateli na panelu řídicí 

jednotky[25][27]. 

Pole SF (UNIFLUORIC T1): 

Rozměry (Š x V x H)  375 x 1670 x 980 mm 

Systém přípojnic 630 A 

Odpínač a uzemňovač 

Pojistky (3 KS) 40 A 

Vývodový uzemňovač 

Připojovací místa pro kabely 

Kontakty pro řídicí systém 

Zvolení VN pojistky 

Jmenovitý proud pojistky závisí na[27]: 

- provozním napětí 

- výkonu transformátoru 

Podle obr. 8-1 se zvolí pojistky o jmenovité hodnotě proudu 32 A. Pojistky s jmenovitou 

hodnotou proudu 40 A nebudou vybrány, z důvodu následné nutnosti dimenzovat kabel na větší 

průřez. 
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Obr. 8-1 Výběr pojistky[27] 

8.4 Transformátor 

Transformátor je elektrický netočivý stroj slouţící k přeměně elektrické energie opět na 

elektrickou. Vyrábí se v širokém rozsahu výkonů, nejrůznějšího provedení a pouţití. 

Instalovaný výkon odběru se určí pomocí rovnice (7.5): 

3 3 3 3

T

175.10 0,75 350.10 0,75 135.10 0,5 5 175.10 1
953,95

1 0,95
S kVA

       
 


  (8.3) 

n Tn S S   →
3 32 630.10 953,95.10       (8.4) 

3 31260.10 953,95.10    (8.5) 

kde Sn je jmenovitý výkon jednoho transformátoru [VA], 

 n je počet transformátorů [-]. 

Rozvodna bude disponovat dvěma transformáty o jmenovitém výkonu 630 kVA. Pro návrh 

byly zvoleny transformátory DTTHIL 630/20 dodávané firmou Elpro-Energo. V tab. 8-4 jsou 

uvedeny základní údaje. Jedná se o suchý transformátor zalitý v pryskyřici uloţený ve skříni 

s krytím IP21[15]. 

Tab. 8-4 Základní parametry transformátoru DTTHIL 630/20[15] 

Typ 
Sn P0 Pk75°C uk75°C LpA D Š V m 

[kVA] [W] [W] [%] [dB] [mm] [mm] [mm] [kg] 

DTTHIL 630/20 630 1250 4950 4 49 2300 1150 1900 2350 
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8.5 Motorgenerátor 

V případě delšího výpadku dodávky elektrické energie je vhodné do provozu aplikovat 

záloţní zdroj, tedy motorgenerátor. Pro návrh motorgenerátoru se vychází z tab. 8-1. Celkový 

poţadovaný výkon pro zálohu činí 175 kW. K tomuto výkonu se připočítá zhruba jedna třetina 

pro případné budoucí rozšíření a také, aby nedošlo k nedovolenému přetěţování. Pro provoz byl 

vybrán dieselagregát Broadcrown BCJD 275-50 dodávaný firmou Silektro. Základní parametry 

jsou uvedeny v tab. 8-5.  Další vlastnosti dieselagregátu Broadcrown jsou[28]: 

- Motor:   John Deere 

- Alternátor:  NewAge Stamford 

- řídící panel:  DeepSea Electronic 

- jmenovité napětí: 3x230V/400V 

DA můţe operovat dvěma pracovními cykly a to[28]: 

- Prime power – je určen pro nepřetrţitý provoz. Výhodou je moţnost 10% přetíţení 

po dobu 1 hodiny během 12-ti hodinového cyklu 

- Standby power - má pracovní reţim s maximální dobou provozu 500 hodin ročně, 

maximální doba nepřetrţitého provozu 300 hodin, není dovoleno přetěţování. 

Tab. 8-5 Základní parametry dieselagregátu Broadcrown BCJD 275-50[28] 

Typ 
Prime Výkon Standby Výkon Spotřeba D Š V m 

Objem 

nádrţe 

[kVA] [kW] [kVA] [kW] [l/h] [mm] [mm] [mm] [kg] [l] 

BCJD 

275-50 
250 200 275 220 54 3060 1180 1780 2510 350 

Podrobnou cenovou nabídku za vybraný DA lze vidět v tab. 8-6.  

Tab. 8-6 Ceny jednotlivých komponentů dieselagregátu BCJD 275[28] 

Název Typ KS Cena celkem 

Motorgenerátor BCJD 275-50 1 559 900 Kč 

Regulace otáček Elektronická 1 25 000 Kč 

Předehřev motoru Předehřev motoru - standard 1 5 500 Kč 

Dobíjení startovací baterie 

 

1 2 000 Kč 

Tlumič hluku výfuku BC - Tlumič výfuku resident. -24 dB 1 5 300 Kč 

Automatická regulace napětí SX 460 AVR 1 -   Kč 

Retenční vana Integrovaná (MG s kapotou) 1 24 500 Kč 

Řídicí panel BC 7510 Digital. s automatikou 1 51 100 Kč 

Automatika startu ATS (4P) s detekcí poruchy sítě 1 69 200 Kč 

Kapota BC kapota 1 113 100 Kč 

Kabelové trasy ATS - MG 

 

1 51 100 Kč 

Montáţ a další sluţby 

 

1 47 700 Kč 

Cena celkem 

  

954 400 Kč 
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8.6 UPS 

Návrh elektrické rozvodny je řešen dvěma variantami, které se liší v umístění UPS. Ve 

variantě A se nachází UPS u podruţných rozváděčů. Varianta B disponuje rozváděčem RUPS, 

který má instalovanou výkonnější UPS, pokrývající poţadovanou zálohu všech podruţných 

rozváděčů. Záloha pro rozváděč RT je určena pro rozváděč RPO a bude mít v obou variantách 

vlastní UPS. V rámci ekonomického porovnání se musí doba zálohování obou variant přibliţně 

shodovat. V tab. 8-7 a tab. 8-8 lze pozorovat výchozí doby zálohování, dané následujícími 

vybranými prvky.  

Tab. 8-7  Varinta A – Lokální UPS 

Rozváděč Poţadovaná záloha Výkon UPS [kW] Doba zálohování 

- [kW] [kW] [min] 

RT(RPO) 25 32 64,8 

R1 5 6,4 64,9 

R2 5 6,4 64,9 

R3 5 6,4 64,9 

R4 5 6,4 64,9 

R5 5 6,4 64,9 

R6 5 6,4 64,9 

RS 25 32 64,8 

Tab. 8-8  Varianta B – Centrální UPS 

Rozváděč Poţadovaná záloha Výkon UPS [kW] Doba zálohování 

- [kW] [kW] [min] 

RT(RPO) 25 32 64,8 

RUPS 55 72 57,7 

Pro rozváděč RPO (obě varianty) a rozváděč RS (varianta A) byla zvolena APC Smart-

UPS VT 40 kVA 400 V. K dosaţení zhruba 1 hodiny zálohování při výkonu 25 kW je z obr. 8-

2 výchozí křivka D. To znamená, ţe UPS musí být ještě doplněna dvěma bateriovými moduly 

podle výrobce[2].  
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Obr. 8-2 Graf pro dobu provozu Smart-UPS VT 40 kVA 400 V[2] 

Rozváděče R1 aţ R6 (varianta A) budou vybaveny APC Smart-UPS RT 8000 VA 230 V. 

Jednotlivé UPS budou doplněny o tři kompatibilní bateriové moduly[2].  

Pro RUPS (varianta B) byla vybrána APC Symmetra PX 64 kW, doplněna dvěma 

bateriovými moduly[2]. 

V příloze B jsou uvedeny všechny technické údaje ke zmíněným UPS a bateriovým 

modulům. 

8.7 Shrnutí kapitoly 

V první části kapitoly jsou uvedeny vstupní hodnoty, z kterých v podstatě celý návrh 

rozvodny vychází. Musí se postupovat podle příslušných norem a brát v úvahu riziko vnějších 

vlivů. Měla by být provedena kvalitní uzemňovací soustava spolu s ochranným pospojováním. 

V dalších částech kapitoly byly vybrány konkrétní prvky elektrického rozvodu budovy, tj. 

rozváděč VN, kabel VN, transformátor, dieselagregát a UPS. 
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9 NÁVRH HLAVNÍHO SCHÉMATU NAPÁJENÍ 
V rámci návrhu elektrické rozvodny administrativní budovy byly vypracovány dvě varianty 

hlavního napájení, řečeno uţ v podkapitole 8.6. V příloze E je nakresleno schéma hlavního 

rozvodu varianty A s lokálním rozmístěním UPS a v příloze F naopak schéma hlavního rozvodu 

varianty B s centrální UPS. 

Pro výpočty kabelů a spínacích prvků byl pouţit software Sichr od firmy OEZ[22]. 

9.1 Ekonomické zhodnocení obou variant 

Ceny spínacích prvků a skříní byly brány z Konfigurátoru OEZ s ceníkem platným od 

1.9.2012. Ceny kabelů byly získány z velkoobchodů Draka, 230voltu a El-mat, pojistkové 

vloţky z  EB Shop a UPS od firmy APC. Ceny rozváděče vysokého napětí, transformátoru a 

dieselagregátu byly zjištěny od jednotlivých obchodních zástupců distributorů vybraných 

zařízení. 

V příloze C se nachází přibliţný rozpočet silového elektrického rozvodu. Nebyla do něj 

promítnuta cena montáţí, řídicí, ochranné a silové prvky v podruţných rozváděčích, tedy 

elektroinstalace v jednotlivých patrech. V tab. C-1 jsou shrnuty prvky shodné pro obě varianty. 

V tab. C-2 jsou ceny k variantě A a v tab. C-3 k variantě B. 

V tab. 9-1 je provedeno finanční porovnání. Ceny společných prvků jsou výsledkem součtu 

všech zařízení (tj. rozváděče VN, transformátory, dieselagregát, kabeláţ, spínací prvky a skříně 

s příslušenstvím rozváděčů) společných pro obě varianty z tab. C-1. Další poloţky v tab. 9-1 se 

týkají uţ rozdílné základní elektroinstalace a jsou čerpány z tab. C-2 a tab. C-3. 

Tab. 9-1 Ekonomické srovnání variant A a B 

 Varianta A Varianta B 

Cena společných prvků  3 969 027 Kč 3 969 027 Kč 

Kabely 52 240 Kč 73 337 Kč 

Jističe, odpínače a pojistky 23 950 Kč 36 199 Kč 

Skříň -  Kč 21 328 Kč 

UPS 1 829 226 Kč 2 327 481 Kč 

Cena celkem (bez DPH) 5 872 442 Kč 6 427 372 Kč 

Lokální rozmístění UPS, tedy varianta A, je levnější o 554 930 Kč neţ záloţní systém 

s centrální UPS. 

9.2 Výhody a nevýhody  

a) Výhody s lokálním rozmístěním UPS 

- levnější realizace 

- levná výměna v případě vadné lokální UPS 

- snadnější instalace 

- dodává výkon bez přerušení 

b) Nevýhody s lokálním rozmístěním UPS 

- údrţba 
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c) Výhody s centrální UPS 

- údrţba 

d) Nevýhody s centrální UPS 

- draţší realizace 

- další značná investice v případě vadné UPS 

- zřízení poţárně odolných tras a kabelů 

9.3 Přepínaní mezi RH a RDA v podruţných rozváděčích 

Při přerušení dodávky energie z distribuční sítě dochází k přepnutí přívodu u podruţných 

rozváděčů z hlavního rozváděče RH na přívod rozváděče dieselagregátu RDA. Z tohoto 

uspořádání je nutné kontrolovat napětí na přívodu do RH, kde daný signál poskytuje potřebnou 

informaci o stavu sítě řídicímu panelu u dieselagregátu, který ho pak uvádí do chodu.  

Za normálního provozu budou DO napájeny z distribuční sítě. 

V příloze G se nachází silové a řídicí liniové schéma přepínání mezi RH a RDA. Za 

normálního provozu budou fáze L1, L2 a L3 aktivní a bude se na nich vyskytovat napětí. Cívky 

relé KA1, KA2 a KA3 jsou nabuzeny a jejich kontakty jsou sepnuty. Cívka u stykače KM1 je 

taktéţ nabuzena a jeho pomocný kontakt je sepnutý, potom lze tedy vidět kontrolku HL1 

rozsvícenou, která signalizuje stav napájení z distribuční sítě. Pomocné kontakty relé KA3 a 

stykače KM1 jsou začleněny i v 6. řádku, které jsou za normálního provozu rozepnuty. 

Při výpadku elektrické energie dochází k okamţitému nastartování dieselagregátu, který 

začne dodávat potřebnou energii zátěţím, připojených na přípojnici DO. V tomto stavu se 

napětí nevyskytuje na fázích, a tudíţ dochází k rozepnutí kontaktů u relé KA1, KA2 a KA3. 

V 6. řádku dochází k sepnutí kontaktu KA3 a KM1. Za těmito kontakty následuje časové relé 

KT2, kterému lze nastavit čas, za jak dlouho má sepnout jeho pomocný kontakt. Pouţívá se 

v případě oddálení napájení ze záloţního zdroje, neboť nelze ihned přepnout celou zálohovanou 

zátěţ v budově v jeden okamţik na dieselagregát. Doba rozběhu DA bývá zpravidla něco kolem 

15 sekund a následné připínání dalších zátěţí probíhá v 15 aţ 30 sekundových rozestupech.  Za 

pomocným kontaktem KT2 je cívka stykače KM2, která po nabuzení rozepne kontakt před 

cívkou relé KT2 a dojde k sepnutí paralelního pomocného kontaktu k časovému relé. Také 

dochází k sepnutí kontaktu před kontrolkou HL2, která začne informovat okolí o stavu napájení 

DO z DA. Stykače KM1 a KM2 jsou vzájemně mechanicky blokovány, tzn. zapnutý je vţdy jen 

jeden. 

Přechod napájení z DA zpět na síť je provedeno tak, ţe na L1, L2 a L3 jsou cívky relé opět 

nabuzeny a dochází k sepnutí, respektive rozepnutí kontaktů. Ve fázi L3 se ještě nachází 

zkušební tlačítko, po jehoţ stisknutí dochází ke zkoušce funkčnosti napájení z dieselagregátu.  

9.4 Shrnutí kapitoly 

Problematikou kapitoly bylo vyřešit otázku hlavního napájecího schématu. Variant můţe 

být spousta, např. přepínání mezi přívodem a záloţním zdrojem v hlavním rozváděči nebo 

v jednotlivých podruţných rozváděčích, do záloţního systému zařadit centrální nebo lokální 

UPS. Nakonec byla zvolena varianta s přepínáním v podruţných rozváděčích a byly k ní 

vypracovány návrhy s lokální a centrální UPS. Kaţdá z těchto variant má své výhody a 

nevýhody, proto nelze jednoznačně říct, která je lepší. Na závěr je zde také vysvětleno 

přepínání mezi hlavním a záloţním přívodem v podruţných rozváděčích.  
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10 ZÁVĚR 
Práce se zabývá problematikou dodávky elektrické energie administrativní budovy. 

V elektrickém rozvodu budovy se můţou vyskytovat méně či více důleţité zařízení, vyţadující 

určitou kvalitu a spolehlivost napájení. Na distribuční síť se nelze stoprocentně spoléhat, proto 

se často aplikují záloţní zdroje do rozvodného systému objektu.  

V práci jsou podrobně popsány náhradní zdroje, které se dělí na statické a motorické. 

Zástupcem statických náhradních zdrojů jsou technologicky vyspělé UPS. Jejich nesmírnou 

výhodou je okamţitá reakce při přerušení dodávky elektrické energie a zálohování alespoň 

důleţitých zátěţí. Nevýhodou je však jejich krátkodobé pouţití, zatímco rotační náhradní 

zdroje, jejichţ zástupcem je motorgenerátorem, umějí dodávat elektrickou energii neomezeně 

za cenu spotřebovaného paliva. Nevýhodou u rotačních náhradních zdrojů zpravidla bývá 

pomalejší nástup při výpadku. Je tedy důleţité znát moţnosti těchto zařízení a zvolit systém, 

kde se tyto zařízení budou navzájem doplňovat. 

V současnosti se vyvíjí zařízení jako DRUPS, které dokáţe filtrovat rušení či výkyvy ze 

sítě. Jeho výhodou je okamţitý přechod na záloţní reţim, neboť setrvačník dokáţe dodat 

generátoru potřebnou energii, neţ soustrojí začne pohánět spalovací motor. 

 Řídicím systémem při přerušení dodávky je tzv. APZ. Výběrem výkonných prvků lze 

ovlivnit jeho výslednou podobu. Nejčastěji se aplikují jističe či stykače nebo se pouţije ATS, 

jehoţ různé provedení a funkce byly podrobně popsány. 

V rámci projektové činnosti se pouţívá pro rychlé zhotovení návrhu software, který šetří 

čas u zdlouhavých a pracných výpočtů dimenzování a jištění vedení (např. program Sichr od 

firmy OEZ, který byl téţ vyuţit při zpracování návrhu elektrické rozvodny). 

Praktická část práce se zabývá návrhem konkrétních prvků elektrické rozvodny 

administrativní budovy a hlavním elektrickým rozvodem v budově, vycházejí ze zadaných 

výkonů jednotlivých rozváděčů. Jedná se o sedmipodlaţní budovu, která obsahuje šest 

rozváděčů pro jednotlivá patra, dále rozváděč technologie, který také napájí rozváděč poţární 

ochrany, a rozváděč střechy. Dalším kritériem návrhu bylo zvolení dvou transformátorů, kde 

kaţdý z nich bude napájet příslušný okruh. V rozvodně bude umístěn před kaţdým 

transformátorem rozváděč vysokého napětí. Pro hlavní rozváděč to znamená, ţe bude mít dvě 

nepropojené pole, neboť se nepočítá s paralelním chodem transformátorů. Poţadavkem 

elektrického rozvodu v administrativní budově bylo také navrhnout záloţní systém. Byl vybrán 

dieselagregát, který dokáţe zálohovat budovu skoro 6,5 hodiny. Přepínání mezi přívodem 

z distribuční sítě a dieselagregátem bude probíhat v podruţných rozváděčích. Pro záloţní 

systém byly vypracovány dvě varianty, kde u první se počítá s lokálními UPS, které budou 

umístěny u podruţných rozváděčů, a druhá varianta je řešena pomocí centrální UPS. Obě tyto 

varianty mají své klady a zápory, proto není zcela jednoznačné, která varianta je výhodnější. 

Vypracovaný finanční návrh obou variant ukazuje, ţe pořizovací cena je přibliţně o půl milionu 

levnější u lokálního rozmístění UPS, takţe z pohledu investora by bylo toto kritérium nejspíš 

klíčové.  
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