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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá analýzou poměrů v distribuční síti 22 kV se zaměřením na vliv rozptýlené 

výroby. V práci je nejdříve představena problematika provozu rozptýlených zdrojů el. energie  

a jejich zpětných vlivů na distribuční soustavu, následně je jejich provoz rozebrán z pohledu 

legislativy. Výpočetní část srovnává dvě konfigurace sítě z hlediska kvality el. energie a její 

ovlivnění rozptýlenými zdroji, pozornost je zaměřena na napěťové poměry, zkratový výkon, 

výkonové poměry, ztráty a flikr. První konfigurací je stav, který odpovídá reálné situaci v síti, 

druhý stav je po vřazení nové rozvodny 110/22 kV do napájené oblasti a celkové změny 

konfigurace sítě. Model sítě a simulace chodu je provedena pomocí programu E-vlivy. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  rozptýlená výroba; distribuční soustava, model sítě; výpočet chodu sítě; 

obnovitelné zdroje; zpětné vlivy výroby; flikr 

 



 

ABSTRACT 

This thesis deals with the issue of power flow analysis in a medium voltage (22kV) distribution 

network with a focus on the influence of distributed energy generation recources. At first the issue 

of operation of distributed energy resources and their reverse effects on the distribution system  

is presented in the thesis. Furtherly there are described their operational conditions from  

the legislation point of view. The part dealing with calculation compares two network 

configurations in terms of power quality and how the power quality is impacted by distributed 

energy resources. The attention is given to voltage conditions, short-circuit power, power 

conditions, losses and flicker. The first configuration corresponds to the real situation  

in the network, the other one is describing the changes after the new 110/22 kV substation 

implementation to the power supply area and the overal change of network configuration.  

The network model and run simulation is done using the E-Vlivy program. 

 

KEY WORDS:  Distributed generation; Distribution system; Network model; Power 

flow calculation; Renewable energy resources; Impact of generation; 

Flicker 
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ÚVOD 
V poslední dekádě zažívá česká energetika rozmach výroby elektrické energie rozptýlené 

výroby z obnovitelných zdrojů, kvůli politice pak především nárůst instalovaného výkonu 

fotovoltaických elektráren. Vzhledem k velikosti instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů, 

připojovacím podmínkám a k nepredikovatelnosti výroby elektrické energie z nich, může jejich 

vliv na distribuční soustavu, do které se tyto zdroje připojují, být značný. Tato práce si dává za cíl 

srovnat vliv rozptýlených zdrojů na distribuční soustavu 22 kV ve dvou různých konfiguracích sítě. 

První konfigurace představuje současný stav v síti, druhá pak situaci po vřazení nové rozvodny  

22 kV a přepojení linek. 

První kapitola se věnuje obecnému popisu zpětných vlivů rozptýlené výroby na distribuční 

soustavu a možné důsledky těchto vlivů. Na to navazuje druhá kapitola, kde jsou popsány limity 

parametrů, které musí výrobny dodržovat, aby mohly být připojeny do distribuční soustavy. 

V další části práce je popsán model sítě. Model je vytvořen v programu E-vlivy. Ve čtvrté 

kapitole je popsána tvorba modelu stávajícího stavu v síti a jsou zde uvedeny výsledky simulace 

chodu sítě v tomto stavu. Pátá kapitola se věnuje popisu změn, které byly v modelu provedeny,  

a jsou zde shrnuty výsledky simulace chodu sítě ve stavu po rekonfiguraci. V této kapitole je rovněž 

zhodnocena možnost navýšení stávajícího odběru o 3 MW na konci jedné z větví,  

a je zde zhodnocena změna poměrů v síti při rovnoměrném růstu zatížení o 10 % a 20 %.   

V šesté kapitole jsou porovnány výsledky chodu sítě ve stávajícím stavu a stavu  

po rekonfiguraci. V této kapitole je také popsána tvorba zjednodušeného modelu pro sledování 

změny hladiny flikru generovaného zdroji, ztrát a útlumu HDO. Součástí této kapitoly je navržení 

technických opatření pro dodržení zpětných vlivů rozptýlené výroby na distribuční soustavu. 

Práce je realizována ve spolupráci se společností E.ON Distribuce, a.s., která je jejím 

zadavatelem. 
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1 STUDIE VLIVŮ DISPERZNÍCH ZDROJŮ NA DISTRIBUČNÍ 

SOUSTAVU 
Pojmem disperzní zdroje, nebo také rozptýlené zdroje výroby elektrické energie, jsou 

označovány většinou obnovitelné zdroje elektrické energie do určitého výkonu, připojené  

do distribuční soustavy. Tyto zdroje nejsou centralizované, vzhledem k potřebě lokálních 

podmínek jsou rozptýlené po určitém prostoru. Velký rozmach decentralizované výroby  

v obnovitelných zdrojích je výsledkem ekonomickým, ekologickým a politickým. Politickým jak 

z důvodu nařízení vlády ČR, tak z důvodu nařízení Evropské unie, kdy má EU za cíl do roku 2020 

vyrábět 20 % spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, do roku 2030 pak 27 %.  

Česká republika měla závazek podílu 8 % výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů do 

roku 2010, který byl splněn. V roce 2016 činil podíl výroby elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů 11 %. [1] 

Mezi disperzní zdroje se řadí fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, malé vodní 

elektrárny, jejichž výroba elektrické energie se mění v závislosti na vnějších vlivech, jako například 

na denní době, intenzitě slunečního záření nebo ročním období. V závislosti na těchto vlivech  

se dodávaný výkon do sítě může měnit až o desítky procent v řádu několik minut. Kvůli závislosti 

těchto zdrojů na počasí, jsou tyto zdroje charakteristické svojí nepredikovatelností. Mezi disperzní 

zdroje se řadí i elektrárny na biomasu a bioplyn, které nejsou závislé na počasí, ale jsou závislé  

na kvalitě a dostupnosti vstupních surovin. Vzhledem k výkyvům dodávaného výkonu je potřeba 

se zabývat vlivy těchto zdrojů na distribuční soustavu, které jsou popsány v této kapitole.  

 

1.1 Zpětné vlivy na distribuční soustavu 

Distribuční soustavy jsou navrženy pro jednosměrný tok výkonu – od zdrojů ke spotřebiteli,  

o tomto stavu můžeme říct, že distribuční soustava je pasivní. Pasivitu distribuční soustavy  

lze splnit u centralizované výroby el. energie. S rozmachem decentralizované výroby (rozptýlených 

zdrojů) a vyvedením jejich výkonu do distribuční soustavy se toky výkonů v distribuční soustavě 

mění, soustava se stává aktivní. S připojováním rozptýlených zdrojů se váží také další vlivy  

na distribuční soustavu, jako například vliv na stabilitu sítě, napětí, kvalitu elektrické energie, 

změnu toku výkonů, funkci ochran, bezpečnost atp. [5] 

 

1.1.1 Vliv na napětí a jeho regulaci 

Stabilita dodávky jednotlivých rozptýlených zdrojů je silně závislá na měnícím  

se počasí (ročním období atd.), čímž ovlivňuje distribuční soustavu. Změny výkonů  

ovlivňují napětí v místě připojení, s čímž souvisí ovlivňování rozložení velikosti  

napětí v jednotlivých uzlech sítě. Provozovatelé distribučních sítí musí udržet napětí 

v požadovaných mezích, podle [6] to lze provést několika způsoby: 

 

• Přepínání odboček u transformátorů 110/22 kV; 

• Přepínání odboček u transformátorů 22/0,4 kV; 

• Regulace jalového výkonu; 

• Kompenzace; 
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• Vřazení regulačního transformátoru nebo autotransformátoru; 

• Rekonstrukce sítě. 

 

Z pohledu provozovatele distribuční sítě je nejvýhodnější uplatnit jednu z prvních třech 

možností. Přepínání odboček u transformátorů 110/22 kV je možností, ovšem pokud se nebavíme 

o extrémních případech, tak napětí u napájecího transformátoru 110/22 kV většinou tolik ovlivněno 

není. Aby nedošlo k příliš častému přepínání odboček, je nastaveno určité pásmo necitlivosti. 

Napětí je nejvíce ovlivněno ve vývodech elektricky vzdálených od napájecího transformátoru, 

takže by bylo z hlediska úrovně napětí vhodné regulovat za pomocí odboček na transformátorech 

22/0,4 kV. Tyto transformátory mají schopnost přepínání odboček pouze v beznapěťovém stavu, 

nelze tedy reagovat na aktuální stav napětí v síti. Regulace jalového výkonu u výroben, jejichž 

výkon je vyveden do VN je možné, tento způsob bude probrán v kapitole 6.4. 

Nejvíce je napětí ovlivňováno při připojování zdrojů (skoková změna napětí), kdy roli hraje 

také způsob připojení jednotlivých zdrojů k distribuční síti (výkonové měniče, asynchronní 

generátory…). Kolísání napětí a rychlé změny napětí v síti mají za následek i některé bezprostředně 

pozorovatelné účinky, jako například kolísání jasu světelných zdrojů - flikr. 

Další ovlivnění napětí zdroji může způsobovat výkonová technika (měniče a střídače), kdy 

dochází k deformaci proudu harmonickými a tím mohou způsobovat harmonické zkreslení napětí 

v distribuční soustavě. [4][6][7]  

 

1.1.2 Změna toku výkonů 

V případě příznivých podmínek pro výrobu z rozptýlených zdrojů může docházet k přebytku 

činného výkonu v distribučních sítích. S tím se váže možné přetížení části soustavy a nežádoucí 

přetoky výkonu do přenosové sítě. Rozdíl výkonu v předávacích uzlech mezi distribuční  

a přenosovou soustavou může být v krajním případě v průběhu dne až několik desítek megawattů, 

což způsobí problémy provozovateli přenosové soustavy. Podmínky pro výrobu z rozptýlených 

zdrojů se můžou měnit velmi rychle a nepředvídatelně, což vyžaduje dostatek regulačního výkonu 

pro udržení bilance výkonů. Množství potřebného regulačního výkonu roste s množstvím 

připojovaných zdrojů do distribuční sítě, vzniká tak nutnost navýšení jeho objemu. V případě 

přetížení části soustavy může v krajním případě vyústit až v rozpad soustavy na ostrovy,  

viz kapitola 1.1.5. 

 

1.1.3 Vliv na stabilitu 

Napěťová a frekvenční stabilita souvisí se schopností soustavy udržet rovnováhu činných  

a jalových výkonů (rovnováha mezi výrobou a spotřebou). Výše bylo rozebráno, že v síti je potřeba 

mít dostatek regulačního výkonu. Problém s rozptýlenými zdroji a jejich vlivem na stabilitu nastává 

v případě poruch nebo nepředvídané dodávky. Pokud v síti není k dispozici dostatek regulačního 

výkonu nastanou problémy s udržením stability, přetížení některých prvků sítě a v krajním případě 

může dojít až k rozpadu sítě na ostrovy.  [4] 
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1.1.4 Rozpad na ostrovy 

Rozpad na asynchronní ostrovy nastane ve chvíli, kdy v důsledku několik faktorů není 

dodržena výkonová bilance, nebo když nastane přetížení části zařízení soustavy (pak je zde 

možnost vybavení ochran a kaskádovitého šíření), a dojde k narušení úhlové, frekvenční nebo 

napěťové stability. Aby v důsledku vlivu rozptýlené výroby došlo až k tomuto krajnímu důsledku, 

musel by být podíl rozptýlené výroby větší než v současné době na území ČR je. Což se ale  

v případě dalšího velkého rozvoje nepredikovatelných zdrojů může nastat, vzhledem k tomu,  

že ostatní zdroje by pak už nestačily kompenzovat jejich proměnlivou výrobu. 

 

1.1.5 Vliv na funkci ochran 

Před připojováním rozptýlené výroby do distribuční soustavy byly úbytky napětí uvažovány 

od napájecí rozvodny a rostoucí podél průběhu vedení, tzn. byl uvažován jeden napájecí bod. S tím 

bylo navrhováno chránění. Ovšem se vřazením zdrojů do distribuční soustavy tento předpoklad 

neplatí.  

S tímto mohou mít problém některé typy ochran. Například nadproudové ochrany, které byly 

navrhovány pro jednosměrný tok proudu. Příspěvek jednoho zdroje je zanedbatelný, ale pokud  

je v oblasti více zdrojů, můžou změnit zkratové poměry a způsobit nesprávnou funkci 

nadproudových ochran. Distanční ochrany mají problém s vyhodnocením zkratů u zdrojů 

připojených přes T-odbočky, kdy ochrana „vidí“ zkrat ve dvojnásobné vzdálenosti, než  

ve skutečnosti je. Zemní ochrany mohou chybně vybavit ve chvíli, kdy je do sítě zdroj připojen 

přes měniče, které generují třetí harmonickou nebo součet ostatních harmonických vyšší než první 

harmonické, ochrany pak chybně detekují zemní spojení.[2][3] 

 

1.1.6 Další vlivy 

Dalšími vlivy na distribuční soustavu jsou například kývaní momentu u točivých strojů, 

přídavné oteplení komponent (kondenzátorů, motorů, filtračních obvodů, transformátorů…), vadná 

činnost přijímačů HDO a elektronického zařízení. Dále pak může dojít ke zhoršení účiníku, zvýšení 

přenosových ztrát a ovlivnění zhášení zemních spojení.  
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2 LEGISLATIVA ČR 
Problematika začleňování malých zdrojů do distribuční sítě se začala ve větší míře řešit  

s rozvojem nepredikovatelných zdrojů, kdy při překročení určité meze jejich podílu ve skladbě 

zdrojů mohou nastat problémy s udržením výkonové rovnováhy a kvality elektrické energie. Tím 

by byla ohrožena spolehlivost soustavy, která je definována dvěma složkami, a to bezpečností  

a adekvátností provozu. Bezpečnost provozu je definována schopností soustavy odolávat poruchám 

typu zkratů a výpadkům jakéhokoli zařízení soustavy. Adekvátnost je dána schopností zajistit 

dodávku výkonu odběratelům a udržováním výkonové rovnováhy v každém okamžiku. 

Nezanedbatelné jsou zpětné vlivy na síť, jejichž hodnoty rušivých emisí musí splňovat limity, 

které jsou uvedeny v příslušné platné normě ČSN, podnikové normě PNE a v Pravidlech 

provozování distribuční soustavy PPDS. V této kapitole jsou popsány podmínky, které musí 

výrobní zdroje splňovat, aby mohly být provozovány a dodávat výkon do distribuční soustavy.  

Kapitola vychází z Pravidel provozování distribučních soustav [7], především pak z čtvrté 

přílohy Pravidla pro provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí provozovatele distribuční 

soustavy [8] a z podnikových norem, konkrétně z PNE 33 3430–0 [9], PNE 33 3430–6 [10],  

PNE 33 3430–7 [11] a PNE 33 3430–8–2 [12]. Pokud se dokumenty vztahují na výrobny  

el. energie na napěťové úrovni nn, VN a 110 kV, tak tato kapitola bude řešit výrobny připojené na 

napěťové úrovni VN a nn, pokud nebude řečeno jinak. 

 

Podle normy PNE 33 3430-0 [9] mají z hlediska zpětných vlivů na síť při paralelním provozu 

výroben význam tyto body: 

• změna napětí 

• změny napětí vyvolané manipulacemi 

• flikr 

• komutační procesy 

• nesymetrie 

• kompenzace jalového výkonu 

• zpětné vlivy na zařízení pro přenos signálů po distribuční síti (HDO) 

 

Podle druhu zdroje vznikají různé zpětné vlivy na síť. Provoz výrobny je přípustný, jestliže 

jsou dodrženy meze daných podmínek.  

 

2.1 ZMĚNA NAPĚTÍ 

Celková relativní změna napětí způsobená všemi provozovanými zdroji nesmí ve společném 

napájecím bodě, v němž se změna napětí nejvíce projevuje, překročit ΔU (vztahující se k napětí  

ve společném napájecím bodě) mez 3 % pro sítě nn a 2 % pro sítě VN. Ve zvláštních případech 

může provozovatel sítě povolit vyšší mezní hodnoty, případně zadat nižší mezní hodnoty, pokud 

to vyžaduje druh a provoz sítě. Současně nesmí být překročen limit ±10 % od hodnoty Un. 
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 Pokud provoz výrobního zařízení není možný z důvodu zvýšení napětí, lze učinit jistá 

opatření: 

• zvýšení zkratového výkonu sítě 

• regulace jalového výkonu (řízení) 

• omezení dodávaného výkonu (jeho maxima). 

 

2.2 ZMĚNY VYVOLANÉ MANIPULACEMI 

Při posuzování změn napětí vyvolaných připojením nebo odpojením jednotek je potřeba vzít 

v úvahu charakter začátku dodávky, který může být s plynulým nárůstem, skokový atd. (podle 

druhu generátoru – dodávka přes měnič nebo střídač, synchronní generátory a asynchronní 

generátory) a může způsobit významnou změnu zatížení.  

Při spínání a vypínání výroben k síti nesmí ve společném napájecím bodě velikost relativní 

změny napětí překročit mez 3 % pro sítě nn a 2 % pro sítě VN, a to v případě, že spínání není 

častější než jednou za 10 minut. Pro zřídka se vyskytující spínání (méně než jednou za den) lze 

povolit vyšší hodnoty, a to 6 % pro sítě nn a 3 % pro sítě VN. 

 

2.3 FLIKR 

Přípustná mezní hodnota dlouhodobého flikru, který smějí celkově produkovat všechny 

výrobny ve společném napájecím bodě je 0,46 (-).  

Pokud provoz zařízení není možný z důvodu překročení mezní hranice, lze učinit tato opatření: 

• zvýšení zkratového výkonu sítě 

• instalace dynamického kompenzačního zařízení 

 

2.4 HARMONICKÉ 

Posouzení z hlediska harmonických je potřebné tehdy, dodávají-li zdroje energii do sítě přes 

střídače nebo měniče frekvence. Harmonické proudy emitované takovými výrobnami udává 

výrobce, např. zprávou o typové zkoušce. Hodnoty jednotlivých mezí pro jednotlivé harmonické 

pro hladinu nn i VN jsou uvedeny v příloze 4. PPDS [8].  

Nejsou-li dodrženy jednotlivé meze pro jednotlivé harmonické, lze učinit několik opatření.  

Na straně distribuční sítě je řešením zvýšení zkratového výkonu sítě. V zařízení uživatele lze 

implementovat sací obvod, nebo aktivně harmonické kompenzovat.   

 

2.5 KOMUTAČNÍ PROCESY 

Periodické poklesy napětí sítě jsou charakteristické pro provoz zdrojů, které dodávají energii 

přes usměrňovače řízené kmitočtem sítě. Mezní hodnotou je hloubka komutačního poklesu, která 

je vyjádřena jako největší odchylka napětí sítě ΔU od okamžité hodnoty napětí základní 

harmonické, vztažená k vrcholové hodnotě napětí základní harmonické. Relativní hloubka 
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komutačních poklesů ve společném napájecím bodě nemá překročit hodnotu 0,05 (-) pro sítě  

nn a 0,1 (-) pro sítě VN.  

Při nedodržení emisních hodnot se usměrňovači předřadí vhodná síťová tlumivka, čímž  

se zvýší komutační reaktance. Dalším řešením je zvýšení zkratového výkonu sítě nebo volba jiného 

druhu usměrňovače. 

 

2.6 ZPĚTNÉ VLIVY NA ZAŘÍZENÍ HDO  

Ovlivnění HDO způsobují převážně výrobny a zařízení pro kompenzaci účiníku. Povolená 

mezní hodnota zvýšení zatížení HDO jsou 2 A pro sítě VN s tím, že musí být dodržená minimální 

přípustná úroveň signálu HDO. Další mezní hodnota je pro rušivé napětí výroben s odpovídající 

frekvencí signálu HDO, kdy je mezní hodnota stanovena na 0,1 % nominálního napětí, aby signál 

HDO nebyl ovlivněn, pro frekvence odpovídající frekvenci signálu HDO ±100 Hz je mezní 

hodnota stanovena na 0,3 % nominálního napětí. 

Při nepřípustném rušení signálu HDO se dají použít hradící členy, což jsou paralelní 

rezonanční obvody naladěné na frekvenci HDO, zapojené mezi zdroj a distribuční síť. 

 

2.7 OVĚŘOVÁNÍ PODMÍNEK V PRAXI 

Kontrolní měření podmínek z této kapitoly není v reálu vždy uskutečnitelné, protože  

se překrývají určitá posuzovaná kritéria jako například změna napětí a flikr se zpětnými vlivy 

ostatních zařízení. Z tohoto důvodu se provádí simulace a výpočty, ze kterých se při posuzování 

vychází. 

Při připojování nových zdrojů do 30 kW se posuzuje připojení dle přílohy 4. PPDS [8],  

u zdrojů větších než 30 kW je požadováno vypracování studie připojitelnosti. 
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3 SITUACE V SÍTI  
Cílem práce je zhodnotit vliv vřazení nové transformovny 110/22 kV a změny konfigurace 

(viz obrázek 3–1) na poměry v síti a zhodnotit zpětný vliv rozptýlené výroby na tyto poměry.  

V současné době je modelovaná oblast napájená ze dvou rozvoden 110/22 kV, rozvodny  

jsou v obrázku označeny jako R1 a R2. Vřazení nové rozvodny R3 by bylo vhodné kvůli dosažení 

hranice transformačního výkonu rozvodny R1, kde pokud nenastane rekonstrukce  

nebo rekonfigurace sítě, nastanou problémy s připojováním nových odběrů. Rozvodna R2 zatím 

nemá problémy s dosažením limitu transformačního výkonu, ale do budoucna by zde problémy  

také nastaly, pokud by do sítě nebyl vřazen nový napájecí bod (rozvodna 110/22 kV).  

V oblasti napájené rozvodnou R1 je podána žádost o navýšení stávajícího odběru o 3 MW,  

k čemuž v současné době není volná kapacita. Mimoto proud ve vývodu z rozvodny R1, který 

napájí oblast zkoumanou v této práci přesahuje doporučenou maximální hodnotu podle směrnic 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., jak bude probráno v kapitole 4.2.3. Co se týká vlivu rozptýlené 

výroby, změna napětí v nejnepříznivějším bodě distribuční sítě 22 kV činí 1,3 %, přičemž hraniční 

hodnotou jsou 2 %. Protože se zkoumá vždy vliv s příspěvkem všech rozptýlených zdrojů,  

tak při připojení dalšího zdroje do blízkosti tohoto bodu by tato hranice mohla být překročena. 
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Obrázek 3—1: Situace v napájecí oblasti 22 kV 

 

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o nutnosti vřazení nové rozvodny do oblasti. 

Rozvodna R3 by měla být vřazena doprostřed oblasti, čímž by bylo možné odlehčit obě rozvodny. 

Primárně v této práci bude snaha o co největší odlehčení rozvodny R1, samozřejmě s ohledem  

na ostatní parametry v síti. 
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Model sítě byl vytvořen v programu E-VLIVY. Tento software zhotovený firmou  

EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o. je určen k simulaci vlivu připojovaných zařízení na úroveň  

a změnu sledovaných parametrů kvality v sítích nn a VN. Účelem tohoto programu  

je poskytnutí analýzy nově vznikajících nebo stávajících sítí a změny, odebrání či přidání  

zařízení do těchto sítí. Další funkcí programu je posouzení zpětných vlivů těchto zařízení a změn 

na soustavu. Výpočetní metody aplikované v programu E-Vlivy vycházejí z norem  

ČSN IEC 1000-2-2, ČSN EN 61000-3-2, ČSN EN 50160 a souboru norem PNE 33 3430. [14] 

Program je pro tuto práci plně vyhovující a umožňuje modelování sítě tak, aby model  

co nejvíce reflektoval reálnou situaci v síti a následně umožnil početní operace k vyšetření poměrů 

v síti a jejich změn. Bohužel výpočetní možnosti programu jsou omezené, a tak pro výpočet  

ztrát, flikru a útlumu HDO musel být vytvořen další, zjednodušený model, který je rozebrán 

v kapitole 7.3. 
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4 MODEL SOUČASNÉHO STAVU A VÝPOČET POMĚRŮ V SÍTI 
Model sítě byl navržen dle podkladů společnosti E.ON Distribuce, a.s. [13]. Modelovaná 

oblast je rozdělena na dvě části, které jsou napájeny ze dvou rozvoden R1 a R2, jak lze vidět  

ve schématu na obrázku 4–2. Vypínače, které jsou rozepnuté, tzn. místa rozpojení vedení a rozhraní 

napájení z jednotlivých rozvoden jsou vyznačeny červeně. Pro lepší názornost je schéma přiloženo 

ve větším formátu samostatně v elektronické příloze této práce. 

V síti byly namodelovány dvě rozvodny 110/22 kV, 225 uzlů, 178 úseků vedení,  

76 transformátorů, 74 zátěží, 36 úsekových spínačů a 9 zdrojů. 

V následujících řádcích bude uvedeno na základě čeho a jak byla síť modelována. 

 

 

Obrázek 4—1: Schéma sítě z programu e-vlivy 

 

4.1.1 Parametry napájecí soustavy 110 kV 

Síť je rozdělena na dvě oblasti, napájené ze dvou rozvoden (R1 a R2), nadřazenou síť 110 kV 

reprezentuje impedance, která je v modelu udána zkratovým výkonem a poměrem R/X, parametry 

napájecích uzlů jsou uvedeny v tabulce 4–1. 

 

Tabulka 4—1: Parametry napájecí soustavy 

Napájecí 

bod 

Uvnt  Uprv  Izkr Sk 
R/X  

 (kV) (kV) (kA) (MVA) 

R1 110 116 6,424 1224 1 

R2 110 116 4,666 889 1 
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4.1.2 Parametry transformátorů 

Transformátory jsou definovány pomocí jmenovitého primárního a sekundárního napětí, 

jmenovitého výkonu a parametry nakrátko. Ručně je možné zadat ostatní štítkové parametry.  

Lze si vybrat transformátory s regulací či bez, při regulaci se definuje počet odboček a regulační 

krok a volí se příslušná odbočka, se kterou následně program počítá. Při výpočtech program 

uvažuje korekční součinitel transformátoru kT, jedná-li se o blokový transformátor. 

4.1.2.1 Transformovny 110/22 kV 

Část sítě napájená z rozvodny R1 je napájena přes regulační transformátor 110 ±8x2%/23 kV 

o výkonů 40 MVA, část napájená z rozvodny R2 je napájena přes regulační transformátor  

110 ±8x2%/23 kV o výkonu 25 MVA, podrobné parametry jsou v tabulce 4–2 níže. 

 

Tabulka 4—2: Parametry transformátorů 

Název 
U1 U2 St Pk uk Zap. 

prim. 

Zap. 

sekun. 

H. 

úhel 

Reg. 

odb. 

Počet. 

odb. 

Krok 

(kV) (kV) (MVA) (kW) (%) (%) 

T101 110 23 40 208,2 10,8 YN yn 0 ANO 8 2 

T102 110 23 25 140 11 YN yn 0 ANO 8 2 

 

4.1.2.2 Transformátory 22/04 kV 

Distribuční transformátory 22/0,4 kV nacházející se v oblasti jsou téměř výhradně 

transformátory o jmenovitém výkonu 250 kVA, 400 kVA nebo 630 kVA. Transformátory mohou 

být regulační a pak mají regulační rozsah 2x2,5 %. Parametry transformátorů byly zadány podle 

štítkových parametrů, případně byly vybrány z databáze softwaru e-vlivy. Vzhledem k množství 

transformátorů jsou jejich parametry uvedeny v elektronické příloze tohoto dokumentu. 

4.1.3 Parametry vedení 

Pro definici vedení je potřeba zadat délku vedení a typ vodiče. Databáze programu obsahuje 

většinu používaných typů vedení s parametry štítkových hodnot. Vedení je definováno pomocí 

napěťové hladiny, druhu (venkovní/kabel), podélného odporu a reaktance na 1 km vedení, příčné 

susceptance na 1 km vedení, maximálního zatěžovacího proudu a délky. Je možné zadat hodnotu 

netočivé složky impedance vedení. 

V modelu je pro kmenové linky použito vedení 110/22AlFe6, případně 95AlFe6. Odbočky 

jsou nejčastěji realizovány vedením 42/7AlFe6 a 35AlFe6. U kabelových přípojek je nejčastěji 

používán kabel 240AXEKCY. Kompletní parametry vedení jsou uvedeny v příloze, stručný 

přehled vedení se nachází v tabulce 4–3, kde je uvedena celková délka a počet vedení. 
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Tabulka 4—3: Parametry vedení 

Druh Typ 
Počet 

úseků 

Celková 

délka 
R X B Imax 

(km) (km-1)  (km-1)  (km-1)  (A) 

Venkovní 

110/22AlFe6 27 17,92058 0,259 0,368 1,46 318 

95AlFe6 15 8,5376 0,301 0,374 1,448 289 

70AlFe6 9 6,66344 0,434 0,391 1,427 225 

70/11-1AlFe6 16 10,48325 0,431 0,383 1,431 225 

50AlFe6 19 12,07074 0,615 0,396 1,407 177 

42/7AlFe6 53 14,64669 0,667 0,421 1,837 163 

35AlFe6 26 5,91289 0,778 0,389 1,339 150 

Kabel 

240AXEKCY 6 1,6461 0,128 0,198 94 506 

120AXEKCY 4 2,04091 0,253 0,469 75 307 

70AXEKCY 3 0,42547 0,443 0,182 63 263 

50 sax 1 0,28668 0,72 0,14 57 245 

 

4.1.4 Zatížení modelované napájecí oblasti 

Zatížení v oblasti bylo namodelováno na základě dat poskytnutých z dispečerského řídicího 

systému ze zimního měření z ledna 2018, kdy bylo měřeno zatížení na vývodech v rozvodnách  

na straně 22 kV. Rozložení zatížení v oblasti bylo rozpočítáno v poměru instalovaných výkonů 

jednotlivých napájených transformátorů programu DAISY Bizon, při výpočtu byla uvažována 

skutečná výroba z rozptýlených zdrojů v čase modelování zátěže. Pro účely nastavení modelu byly 

použity hodnoty z času nejvyššího denního zatížení, protože tento stav reprezentuje 

nejnepříznivější stav v síti. Tedy stav s největším úbytkem napětí ΔU a nejvyšším proudovým 

zatížením vedení. Pokud v tomto stavu parametry vyhovují mezím, které byly probrány 

v předchozí kapitole, pak vyhoví i v ostatních, příznivějších stavech zatížení v síti. Pokud 

parametry daným mezím nevyhovují v tomto nejnepříznivějším stavu, nemusí to znamenat,  

že nevyhovují po 100 % času. 

Maximum denního zatížení ze zimního měření ze dne 17.01.2018 nastalo v 17:30. V tomto 

ročním období je v čase 17:30 tma, lze tedy předpokládat, že v daném okamžiku byl výkon 

fotovoltaických elektráren nulový a výkon ostatních rozptýlených zdrojů je na svém maximu. 

Maximum zatížení ze dne 17.01.2018 pro daný vývod v rozvodně R1 je 199 A, v rozvodně R2 pak 

115 A. Účiník zátěží cosφ je u všech shodně nastaven na hodnotu 0,95 (-). 

Při modelování zatížení bylo přistoupeno k určitým zjednodušením modelu. U některých 

větví, kde byly pouze odběry a žádné zdroje došlo ke sloučení více zátěží v jednu, typicky  

se jednalo o sloučení transformoven v oblasti obcí. K tomuto bylo přistoupeno u větví,  

kde se nepředpokládají napěťové, či jiné změny při vřazení nové transformovny,  

zjednodušené oblasti jsou vyznačené na obrázku 4–3. 
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Obrázek 4—2: Vyznačení sloučených zátěží 

4.1.5 Zdroje rozptýlené výroby 

V řešené oblasti se nachází celkem osm zdrojů, jejichž výkon je vyveden do napěťové hladiny 

22 kV. Celkový výkon rozptýlené výroby v oblasti je 2,411 MW. Všechny zdroje jsou uvedeny 

v tabulce 4–4. 

 

Tabulka 4—4: Zdroje rozptýlené výroby 

Název zdroje 
cos ϕ Regulace 

účiníku 
Pins 

Rozvodna 
(-) (kW) 

FV1 1 ANO 118 R1 

FV2 1 NE 30 R1 

FV3 1 ANO 1000 R1 

FV4 1 ANO 352 R1 

FV5 1 NE 30 R1 

FV6 1 NE 50 R2 

KVE1 0,95 ANO 30 R1 

KVE2 0,95 ANO 100 R2 

BP 0,95 ANO 701 R1 
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4.2 Napěťové, výkonové a proudové poměry při současném stavu 

V této kapitole budou shrnuty výsledky pro model sítě reflektující současný stav. Vzhledem 

k rozsáhlosti modelu zde není uveden detailní výpis výsledků, veškeré výsledky simulace jsou 

uvedeny v elektronické příloze tohoto dokumentu. Byl vybrán reprezentativní vzorek, který 

umožní sledovat rozložení poměrů po kmenových linkách, na začátku a na konci větví, kde jsou 

připojeny zdroje, případně na konci nejrozsáhlejších větví. Větve byly vybrány podle toho, kde  

je očekáván největší rozdíl napětí. Zkoumané větve jsou naznačeny na obrázku 3–4. Rozptýlené 

zdroje jsou připojené do větví V2, V3, V4, V8 a V16. 

 

 

Obrázek 4—3: Označení větví 

 

4.2.1 Napěťové poměry 

Pro analýzu napěťových poměrů byla provedena simulace chodu s maximálním zatížením. 

Byly zkoumány rozdíly napětí jak po průběhu kmenu, tak na začátku a na konci větví.  

Výsledky jsou shrnuty v tabulce 4–5. Výchozí napětí u rozvodny je dáno nastavením  

odboček regulačních transformátoru 110/22 kV, kdy je hodnota napětí nastavena na napětí  

co nejbližší hodnotě 22,8 kV.   

V tabulce je procentuální změna napětí uváděna vzhledem k napětí v rozvodně,  

a ne ke smluvené hodnotě napětí, což je přijatelné vzhledem k tomu, že v další části se tato  

hodnota bude porovnávat s hodnotou také vztaženou k tomuto napětí. Je nutno podotknout,  

že provozovaná úroveň napětí se ve všech modelovaných uzlech na všech vývodech 22 kV 

pohybuje v mezích daných normou (tj. ±10 %). 
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Tabulka 4—5: Napěťové poměry, hodnota ΔU je napětí na konci vedení vztažena k napětí v bodě 

R1, resp. R2 

Napájecí 

rozvodna 
Vývod 

Napětí bez rozptýlené výroby Napětí s rozptýlenou výrobou 

Una začátku (kV) Una konci  (kV) ΔU (%) Una začátku (kV) Una konci  (kV) ΔU (%) 

R1 

R1 22,648 0 22,655 0 

V2 22,305 22,202 1,89 22,358 22,259 1,75 

V3 22,246 22,26 1,63 22,31 22,324 1,46 

V4 21,989 21,92 3,14 22,095 22,025 2,78 

V5 21,763 21,689 4,16 21,917 21,842 3,59 

V8 21,684 21,351 5,65 21,86 21,546 4,9 

R2 

V9 22,438 22,435 1,10 22,44 22,437 1,08 

V13 22,45 22,42 1,16 22,452 22,422 1,14 

V14 22,478 22,417 1,18 22,48 22,423 1,14 

V16 22,626 22,625 0,26 22,625 22,624 0,25 

R2 22,68 0 22,681 0 

 

Vzhledem k tomu, že většina výkonu dodávaná rozptýlenou výrobou je v oblasti napájené 

z rozvodny R1, je rozdíl v rozložení napětí po kmenové lince před a po připojení rozptýlené výroby 

patrný jen u této oblasti, jak lze vidět v grafu na obrázku 4–5. Největší rozdíl v napětí na kmenové 

lince je v bodě připojení posledního vývodu (V8), což je logické vzhledem ke vzdálenosti  

od napájecí rozvodny, a také vzhledem k tomu, že ve vývodu V8 je připojena více než polovina 

výkonu dodávaného z rozptýlené výroby. Výkon, dodávaný rozptýlenou výrobou v oblasti 

napájené z rozvodny R2 je několikanásobně menší, takže změny v grafu na obrázku 4–6 nejsou 

patrné.  

 

 

Obrázek 4—4: Rozložení napětí po kmenové lince napájené z rozvodny R1 
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Obrázek 4—5: Rozložení napětí po kmenové lince napájené z rozvodny R2 

4.2.2 Zkratový výkon sítě 

Pro model byl vypočítán zkratový výkon v každém uzlu, neboť zkratový výkon je důležitým 

parametrem při posuzování zpětných vlivů na síť. Při výpočtu zkratového výkonu se uvažuje 

impedance nadřazené sítě, impedance transformátorů a vedení, vliv připojených přístrojů a zařízení 

lze obvykle zanedbat [9]. 

 

Tabulka 4—6: Hodnoty zkratového výkonu Sk  

Napájecí 

rozvodna 
Vývod 

Sk (MVA) 

na začátku na konci 

R1 

R1 289,16 

V2 174,32 126,13 

V3 156,82 137,77 

V4 112,35 77,31 

V5 83,46 60,98 

V8 74,78 52,24 

R2 

V9 79,71 76,20 

V13 92,49 79,29 

V14 102,70 69,84 

V16 154,91 152,50 

R2 184,03 

 

Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3–6 a graficky znázorněny na obrázcích 4–7  

a 4–8. Hodnoty jsou uvedeny vždy pro kmen v místě připojení vývodu a na konci daného vývodu. 

Zkratový výkon se zmenšuje s elektrickou vzdáleností od napájecí rozvodny. Tomu odpovídá to, 

že v případě oblasti napájené z rozvodny R1 je nejmenší zkratový výkon na konci vývodu V8, což 

je elektricky nejvzdálenější vývod, zároveň se také jedná o nejvíce zatížený vývod s největší 

změnou napětí. V případě oblasti napájené z rozvodny R2 je nejnižší hodnota zkratového výkonu 
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na konci vývodu V14. Ve skutečnosti by měl být nejnižší zkratový výkon na konci vývodu V13, 

protože se jedná o nejrozsáhlejší vývod napájený z rozvodny R2, ovšem vzhledem k vzneseným 

zjednodušením a sloučení větví a zátěží vývodu V13 došlo ke snížení impedance dané větve  

a z toho důvodu je zde vypočítaný zkratový výkon vyšší než v reálu. Tato skutečnost ovšem nemá 

vliv na vyhodnocení změny parametrů v této větvi po vřazení nové transformovny, protože v práci 

bude hodnocena procentuální změna parametrů vztažená k výchozí hodnotě parametrů v modelu. 

 

 

Obrázek 4—6: Průběh zkratového výkonu v oblasti napájené z rozvodny R1 

 

Obrázek 4—7: Průběh zkratového výkonu v oblasti napájené z rozvodny R2 
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4.2.3 Proudové a výkonové poměry 

Denní maximum, uvažované v této práci je 199 A odebíraných z R1 a 114 A z R2. Při modelaci 

zatížení (při kterém se vycházelo z denního maxima ze zimního měření) se uvažovalo s chodem 

bioplynové stanice a kogeneračních jednotek, ale bez chodu fotovoltaických elektráren v oblasti. 

Pro účely této práce je zkoumána změna poměrů při dodávání výkonu rozptýlenou výrobou a bez. 

Proto pokud se v práci hovoří o stavu bez rozptýlené výroby, rozumí se tím, že dodávaný  

výkon ze všech rozptýlených zdrojů je nulový. Potom maximum zatížení činí 219 A  

z rozvodny R1 a 118 A z rozvodny R2. Podle prováděcího předpisu společnosti  

E.ON Distribuce [13] je maximální doporučená hodnota zatížení linky 160 A, což je v případě 

vedení napájeného z rozvodny R1 překročeno. Proudové rozložení je uvedeno v tabulce 4–7, 

znaménko mínus značí dodávku. 

 

Tabulka 4—7: Proudové poměry 

Napájecí 

rozvodna 
Vývod 

Proudové zatížení  

bez rozptýlené výroby 

Proudové zatížení 

s rozptýlenou výrobou 

Ikmen (A)  Ivývod (A) Ikmen (A)  Ivývod (A) 

R1 

R1 219,434 163,746 

V2 219,430 72,511 163,743 69,11 

V3 146,978 2,037 95,104 -18,028 

V4 144,942 37,860 112,791 37,386 

V5 107,125 23,317 75,791 23,317 

V8 81,254 81,253 50,303 50,319 

R2 

V9 5,309 5,308 5,309 5,308 

V13 35,418 19,513 35,418 19,513 

V14 57,172 21,765 54,981 19,614 

V16 67,795 8,042 67,875 6,792 

R2 117,524 114,126 

 

4.2.4 Vliv rozptýlené výroby 

4.2.4.1 Vliv na napětí 

Co se týče vlivu rozptýlené výroby, v následující tabulce je uvedena napěťová změna 

v předávacím místě způsobená příspěvkem všech zdrojů, která (jak bylo rozebráno v kapitole 2.1) 

nesmí přesáhnout 2 % u VN a u nn hodnotu 3 %. Příspěvek je uvažován maximální možný,  

aby bylo možné sledovat změnu napětí pro nejhorší možný stav.  

Zde je rozebrána pouze změna, způsobená zdroji v místě jejich připojení. Změna napětí  

na kmenové lince, kterou vyvolá připojení/odpojení všech zdrojů rozptýlené výroby je rozebrána 

v kapitole 4.2.1. 
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Tabulka 4—8: Změna napětí vyvolaná připojením zdrojů ve společném napájecím bodě (v 

předávacím místě) 

Napájecí 

rozvodna 
Zdroj Vývod 

Strana VN Strana nn 

Upřed_připojením 

(kV) 

Upo_připojení 

(kV) 

ΔU  

(%) 

Upřed_připojením 

(kV) 

Upo_připojení 

(kV) 

ΔU  

(%) 

R1 

FV1 V2 22,174 22,282 0,48 0,403 0,405 0,49 

FV2 V4 21,895 22,061 0,75 0,395 0,398 0,75 

FV3 V8 21,557 21,829 1,25 0,392 0,4 2,00 

FV4 V8 21,556 21,824 1,23 0,392 0,401 2,24 

FV5 V2 22,164 22,273 0,49 0,399 0,401 0,50 

BP V3 22,184 22,324 0,63 0,402 0,416 3,37 

KVE1 V8 21,325 21,582 1,19 0,385 0,39 1,28 

R2 
FV6 V16 22,624 22,624 0,00 0,409 0,41 0,24 

KVE2 V14 22,42 22,427 0,03 0,408 0,408 0,00 

 

Data jsou vynesena v grafu 4–9 viz níže, pro lepší názornost je příslušnou barvou označena 

limitní hodnota ΔU. Ve společném napájecím bodě hodnota ΔU vyhověla u všech zdrojů na straně 

VN, na straně nn překročila limitní hodnotu u bioplynové stanice (BP), která je na vývodu V3,  

o 0,37procentního bodu.  

 

. 

 
Obrázek 4—8: Změna napětí vyvolaná připojením rozptýlených zdrojů v předávacím místě 
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4.2.4.2 Vliv na ztráty 

Vliv rozptýlené výroby na velikost ztrát v celé síti je rozebrán v kapitole 6.3. Je to kvůli tomu, 

že vytvořený model sítě je značně rozsáhlý a výpočetní schopnosti programu E-vlivy jsou v takto 

velkém modelu omezené. Proto je výpočet ztrát proveden ve zjednodušeném modelu, který  

byl vytvořen pro studii flikru. 

Předpoklad je, že ztráty po připojení rozptýlených zdrojů klesnou. Už proto, že vyrobená 

elektrická energie se spotřebuje v blízkosti zdroje a zkrátí se tak přenosová cesta. 
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5 VŘAZENÍ TRANSFORMOVNY A VÝPOČET PŘI NOVÉ 

KONFIGURACI SÍTĚ 
Jak předchozí kapitola napovídala, linka z rozvodny R1 je přetížená. Mimoto rozvodna R1  

je na hranici transformačního výkonu a pokud by nedošlo k rekonfiguraci sítě, nastaly by problémy 

s připojováním nových odběrů, rozvodna R2 se blíží k dosažení hranice transformačního výkonu, 

zde ovšem situace není tak kritická, jak v případě rozvodny R1. Zkratový výkon v elektricky 

nejvzdálenějších místech od rozvoden klesá na kmenové lince pod 75 MVA, což nepříznivě 

ovlivňuje vliv rozptýlené výroby. ΔU v nejkritičtějším místě v síti dosahuje hodnoty až 5,65 %.  

A také, jak bude v následující kapitole rozebráno, je podaná žádost o připojení velkého odběru  

do oblasti (větev V8), k čemuž v tuto chvíli není volná kapacita.  Nejen tyto skutečnosti jsou 

důvodem, proč má být vřazena nová rozvodna R3 110/22 kV. Nová rozvodna bude vřazena mezi 

rozvodny R1 a R2, cílem této kapitoly je vymezit oblast, kterou bude napájet a simulovat chod sítě 

pro vyšetření napěťových, výkonových a proudových poměrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Provedené změny v modelu 

Do modelu byla přidána rozvodna R3, ze které byly vyvedeny čtyři vývody. Zaústění vývodů 

bude podrobněji popsáno v kapitole 5.1.3. V následujících řádcích je popsáno, jaké prvky byly  

do modelu přidány a jejich parametry. 

5.1.1 Parametry nového napájecího bodu 110 kV 

Nový napájecí bod je reprezentován zkratovým výkonem a poměrem R/X. Zkratový výkon 

nově vřazené rozvodny R3 je obdobný, jako u rozvodny R2. Podrobné parametry jsou uvedeny 

v tabulce 5–1. 

 

Tabulka 5—1: Parametry napájecího bodu 

Napájecí 

bod 

Uvnt  Uprv  Izkr Szkr 
R/X  

 (kV) (kV) (kA) (MVA) 

R3 110 116 5 953 1 

 

Obrázek 5—1: Situace vřazení transformovny a změny konfigurace 



  5 Vřazení transformovny a výpočet při nové konfiguraci sítě 

 

32 

5.1.2 Transformovna 110/22 kV 

Transformace je provedena přes regulační transformátor 110 ±8x2%/23 kV o výkonu  

25 MVA, podrobné parametry jsou v tabulce 5–2 níže. 

 

Tabulka 5—2: Parametry transformátoru 

Název 
U1 U2 St Pk Uk Zap. 

prim. 

Zap. 

sekun. 

H. 

úhel 

Reg. 

odb. 

Počet. 

odb. 

Krok 

(kV) (kV) (MVA) (kW) (%) (%) 

T103 110 23 25 140 11 YN yn 0 ANO 8 2 

 

5.1.3 Parametry vedení a zaústění linek 

Z rozvodny R3 jsou vyvedeny čtyři vývody. Vývody jsou realizovány kabelem 240AXEKCY, 

u každého je předpokládaná délka 500 m. Zaústění vývodů je naznačeno na obrázku 5–2, kde jsou 

původní linky vyznačeny čárkovaně modrou barvou a zaústění vývodů z rozvodny R3 je vyznačeno 

červeně. 

Vývod R3-1 je zaústěn do linky V5, ovšem z důvodu nutnosti nezávislého napájení vlastní 

spotřeby rozvodny, které bude realizováno právě z linky V5, bude tento vývod vypnut. 

Vývod R3-2 je zaústěn do kmenové linky, která byla původně napájena z rozvodny R1, 

v dalších kapitolách bude rozebráno vymezení napájeného úseku z tohoto vývodu.  

Vývod R3-3 je zaústěn do kmenové linky, napájené z rozvodny R1 v místě před vývodem V9 

(viz obrázek 4–2), k tomuto místu bude výkon doveden vedením 110/22AlFe6 po trase kmenové 

linky, s délkou přibližně 1500 m, na které dojde k rekonstrukci, při které se vedení zdvojí a linky 

budou vedeny dvojpotahem po jedné trase. 

Vývod R3-4 bude napájet dvě větvě V6, V7 a V8, přičemž větev V8 patří k nejslabším místům 

v síti, na této větvi se nachází velké zatížení, jsou zde připojeny tři zdroje rozptýlené výroby, a jak 

bude rozebráno později, právě v této větvi je požadavek na připojení dalších velkých odběrů. 

 

Obrázek 5—2: Zaústění linek z rozvodny R3 
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5.2 Vymezení napájené oblasti 

Pro vymezení napájené oblasti byly vypočítány napěťové, výkonové a proudové poměry pro 

několik možných konfigurací sítě. Bylo nutné vymezit oblast tak, aby nová rozvodna byla vhodně 

zatížená, a aby proudové rozdělení v oblasti bylo vyhovující, tj. aby nedošlo k přetížení linek. 

Zároveň bylo přihlíženo ke zkratovému výkonu vzhledem k vlivu rozptýlené výroby a v neposlední 

řadě k úbytkům napětí.  

Problémem bylo mj. napájení vlastní spotřeby nové rozvodny 110/22 kV, které musí být 

provedeno nezávisle z linky 22 kV. K tomuto účelu byla zvolena linka V5, která byla částečně 

napájena z rozvodny R2. V novém zapojení bude celá linka V5 napájena z rozvodny R2 tak,  

aby z ní mohlo být realizováno napájení vlastní spotřeby, jak je naznačeno na obrázku 5–3. 

Problémem je, že elektrická vzdálenost trasy vedoucí od rozvodny R2 přes linku V5 až k rozvodně 

R3 je značná, takže zkratový výkon v nejkritičtějším místě klesá téměř k hranici 40 MVA, jak bude 

rozebráno níže. Ovšem vzhledem k potřebě co nejvíce odlehčit rozvodnu R1 není možné  

bez rekonstrukce realizovat napájení vlastní spotřeby z této rozvodny. 

Primárním cílem bylo odlehčit rozvodnu R1, s ohledem na velikost zkratového výkonu  

a připojené zdroje byla oblast napájená z rozvodny R1 zredukovaná pouze na jednu větev (V2), 

kde se nacházejí dvě fotovoltaické elektrárny. Nutno podotknout, že při plném výkonu tamních 

zdrojů se vyrobená elektrická energie spotřebuje ve větvi (i při minimu zatížení), a tak nedojde 

k přetokům elektrické energie do vyšší napěťové hladiny přes transformátor v rozvodně R1.  

 

 

Obrázek 5—3: Vymezení napájené oblasti po rekonfiguraci 

 

Vymezení oblasti napájené z rozvodny R2 souviselo s elektrickou vzdáleností vývodů  

od rozvodny R3, tedy se zkratovým výkonem v síti. To je z toho důvodu, že v oblasti před  

vývodem V16 v budoucnu dojde k připojení zdroje o přibližném výkonu 980 kW [13]. Kvůli 

dodržení zpětných vlivů na síť je potřeba mít v místě připojení takto velkých zdrojů dostatečný 

zkratový výkon. Zároveň, vzhledem k podaným žádostem o připojení odběrů, byla snaha  

o co největší odlehčení rozvodny R2, která z důvodu vlastního napájení rozvodny R3 větví V5 

bude navíc zatížena odběry ve větvi V5, které dosud byly napájeny z rozvodny R1 (23,3 A)  
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a navíc vlastní spotřebou rozvodny R3. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem,  

a po výpočtech několika konfigurací, bylo rozhodnuto, rozvodna R2 bude napájet větev V5, V15 

a V16, jak je naznačeno na obrázku 5–3. 

Oblast, napájená z rozvodny R3 je vymezena výše uvedenými skutečnostmi. Potenciál 

rozšíření napájené oblasti je v oblasti velký. Linky V4 a V14 pokračují, ale jsou napájeny z druhé 

strany a jsou rozepnuté v určitém místě úsekovým spínačem. Vzhledem ke změně proudových 

poměrů a zkratového výkonu (viz další kapitoly) je možné sepnutím a rozepnutím dalších 

úsekových spínačů tuto oblast rozšířit a tím tak více zatížit rozvodnu R3.  

5.3 Napěťové, výkonové a proudové poměry po rekonfiguraci 

V této kapitole budou shrnuty výsledky výpočtů po vřazení transformovny a přepojení sítě. 

Stejně jako v kapitole 4.2 jsou zde uvedeny výsledky pouze pro vybraná místa v síti, pro které byly 

provedeny výpočty i v původním stavu. 

5.3.1 Napěťové poměry 

Pro analýzu napěťových poměrů byla, stejně jako u výchozího stavu, provedena simulace 

chodu s maximálním zatížením. V tabulce 5–3 jsou uvedeny hodnoty napětí bez dodávaného 

výkonu z rozptýlené výroby a s ním, procentuální změna napětí na konci vývodu vztažena 

k hodnotě napětí u rozvodny. 

 

Tabulka 5—3: Napěťové poměry v síti, ΔU vztažena k hodnotě napětí u napájecí rozvodny 

Napájecí 

rozvodna 
Vývod 

Napětí bez rozptýlené výroby Napětí s rozptýlenou výrobou 

na začátku na konci ΔU (%) na začátku na konci ΔU (%) 

R1 
R1 22,796 0 22,797 0  

V2 22,671 22,567 1,00 22,677 22,577 0,97 

R3 

R3-1 0 0 0 0 

R3-2 23,002 0 23,033 0 

V4 22,908 22,836 0,72 22,985 22,913 0,52 

V3 22,905 22,903 0,43 23,016 23,031 0,01 

R3-3 23,002  0 23,033 0 

V9 22,871 22,868 0,58 22,904 22,901 0,57 

V13 22,809 22,779 0,97 22,843 22,813 0,96 

V14 22,791 22,729 1,19 22,827 22,769 1,15 

R3-4 23,002 0 23,033 0 

V8 22,905 22,552 1,96 23,03 22,634 1,73 

R2 

R2 22,743 0 22,743  0 

V5 22,738 22,078 2,92 22,739 22,079 2,92 

V16 22,734 22,733 0,04 22,735 22,734 0,04 

  

 

V této konfiguraci sítě jsou kmenové linky napájené z rozvoden R1 a R2 krátké a je na ně 

napojen nízký počet větví, takže dochází k zanedbatelným úbytkům napětí. Vliv rozptýlené výroby 

na napětí na kmenové lince je také zanedbatelný.  
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Při pohledu na graf na obrázku 5–4 lze vidět, že největší rozdíl napětí je u vývodu R3–4 v místě 

připojení větvě V8, v této větvi je připojena více než polovina výkonu z rozptýlené výroby. Rozdíl 

napětí je ale vzhledem ke vzdálenosti od rozvodny malý. 

 

 

Obrázek 5—4: Rozložení napětí po kmenových linkách napájených z rozvodny R3 

5.3.2 Zkratový výkon sítě 

Hodnoty zkratového výkonu v tabulce 5–4 jsou uvedeny vždy pro kmen v místě připojení 

vývodu a na konci daného vývodu. Kritické místo je na konci vývodu V5, což ale (jak již bylo 

řečeno výše) je z důvodu nutnosti napájení vlastní spotřeby rozvodny R3, které je realizováno skrze 

tuto větev. Na obrázku 5–5 jsou uvedeny grafy zkratového výkonu pro rozvodnu R3. 

   

 

Obrázek 5—5: Průběhy zkratového výkonu po vývodech rozvodny R3 

Tabulka 5—4: Hodnoty zkratového výkonu Sk 

Napájecí 

rozvodna 
Vývod 

Sk (MVA) 

na začátku na konci 

22,7

22,8

22,9

23

23,1

1 2 3 4

U
(k

V
)

Pořadí vývodu (-)

R3-2, bez rozptýlené výroby R3-2, s rozptýlenou výrobou V3-3, bez rozptýlené výroby

V3-3, s rozptýlenou výrobou R3-4, bez rozptýlené výroby R3-4, s rozptýlenou výrobou

50

100

150

200

1 2 3

Sk
(M

V
A

)

Pořadí vývodu

R3-2

R3-2 - kmen V3 V4

50

100

150

200

1 2 3 4

Sk
(M

V
A

)

Pořadí vývodu

R3-3

R3-3 - kmen V19

V13 V14

50

100

150

200

1 2

Sk
(M

V
A

)

Pořadí vývodu

R3-4

R3-4 - kmen V8



  5 Vřazení transformovny a výpočet při nové konfiguraci sítě 

 

36 

R1 
R1 289,16 

V2 174,41 126,13 

R3 

R3-1 182,18 

R3-2 182,18 

V4 117,23 80,42 

V3 90,82 84,05 

R3-3 184,01 

V9 117,91 111,13 

V13 98,46 83,85 

V14 89,06 63,15 

R3-4 184,01 

V8 144,12 81,51 

R2 

R2 184,01 

V5 181,13 42,15 

V16 154,91 152,50 

 

 

5.3.3 Proudové a výkonové poměry 

Pro výpočet proudových poměrů bylo, stejně jako u výpočtu stávajícího stavu, uvažováno 

s denním maximem, kdy zatížení celé oblasti, nyní napájené ze tří rozvoden je přibližně 340 A. 

Proudové rozložení po rekonfiguraci sítě je uvedeno v tabulce 5–5. 

Zatížení rozvodny R3 činí přibližně 190 A, což je asi 7 MW. Rozvodna ještě rozhodně  

má potenciál k vyššímu zatížení, jak bylo řečeno v kapitole 5.2. Vyšší zatížení rozvodny bude 

řešeno i v kapitole 5.4, kde se bude řešit zvyšování zatížení sítě. 
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Tabulka 5—5: Proudové poměry v síti 

Napájecí 

rozvodna 
Vývod 

Proudové zatížení bez 

rozptýlené výroby 

Proudové zatížení 

s rozptýlenou výrobou 

Ikmen (A) Ivývod (A) Ikmen (A) Ivývod (A)  

R1 
R1 73,819 70,081 

V2 73,819 73,819 70,081 70,08 

R3 

R3-1 0 0 

R3-2 41,418 20,088 

V4 41,626 39,57 20,085 38,409 

V3 2,113 2,1 -18,57 -18,573 

R3-3 57,727 55,608 

V9 57,752 5,383 55,626 5,397 

V13 41,648 19,721 39,494 19,756 

V14 21,933 21,95 19,805 19,818 

R3-4 88,279 55,171 

V8 85,577 85,574 52,567 52,565 

R2 

R2 83,827 82,545 

V16 10,679 8,096 9,389 6,824 

V5 73,146 23,611 73,156 23,612 

 

5.3.4 Vliv rozptýlené výroby 

Vliv rozptýlené výroby na napěťové poměry v síti ve společném napájecím bodě je shrnut 

v následující tabulce 5–6 a pro lepší názornost graficky zobrazen na obrázku 5–6. Vliv rozptýlené 

výroby na napětí v kmenové lince je shrnut v kapitole 5.3.1. 

 

Tabulka 5—6: Změna napětí vyvolaná připojením zdrojů ve společném napájecím bodě 

Napájecí 

rozvodna 
Zdroj Vývod 

Strana VN Strana nn 

Upřed_připojením 

(kV) 

Upo_připojení 

(kV) 

ΔU  

(%) 

Upřed_připojením 

(kV) 

Upo_připojení 

(kV) 

ΔU  

(%) 

R1 
FV1 V2 22,590 22,600 0,04 0,411 0,411 0,00 

FV5 V2 22,587 22,597 0,04 0,406 0,406 0,00 

  FV2 V4 22,872 22,950 0,34 0,416 0,417 0,24 

R3 

FV3 V8 22,834 22,931 0,42 0,415 0,421 1,43 

FV4 V8 22,833 22,926 0,41 0,415 0,421 1,43 

BP V3 22,903 23,031 0,56 0,415 0,43 3,49 

KVE1 V8 22,588 22,671 0,37 0,408 0,409 0,24 

KVE2 V14 22,732 22,773 0,18 0,413 0,414 0,24 

R2 FV6 V16 22,733 22,734 0,00 0,411 0,412 0,24 
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Pro napěťovou změnu platí, že napěťová změna v předávacím místě nesmí být vyšší než 2 % 

pro VN a 3 % pro nn. Pro lepší názornost jsou tato maxima vyznačena v grafu příslušnou barvou. 

Ve společném napájecím bodě hodnota ΔU vyhověla u všech zdrojů, co se týče strany VN.  

Na straně nn byla překročena limitní hranice 2 % u bioplynové stanice (BP) o 0,49procentního 

bodu.  

 

 

Obrázek 5—6: Změna napětí vyvolaná připojením zdrojů v předávacím místě 

 

5.4 Zvyšování zatížení sítě 

V oblasti bude po rekonfiguraci a vřazení nové rozvodny připojen nový odběr o velikosti  

3 MW, respektive se bude jednat o navýšení stávajícího odběru 2 MW na 5 MW. Tento odběr  

je v oblasti konce větve V8. Nejprve bude testováno, zda se dá navýšit stávající odběr beze změn 

v síti. Pokud by se ukázalo, že není možné navýšit odběr, bez přetížení některých linek nebo 

nedodržení napěťových poměrů, bude navrženo jiné řešení. Dále bude zkoumán vliv celkového 

růstu zatížení o 10 % a 20 % na parametry v síti. 

5.4.1 Navýšení stávajícího odběru 

Navýšení stávajícího odběru ze 2 MW na 5 MW je situováno na konec větvě V8, podle žádosti 

o připojení [13].  Rozvodna R3 má dostatečnou volnou kapacitu pro takový odběr. Větev V8 po 

vřazení rozvodny má v místě připojení navyšovaného odběru zkratový  

výkon 81 MVA, což je dostatečná hodnota a je tedy předpoklad, že napěťová změna by mohla být 

ve stanovených mezích. Zatížení větve V8 činí 86 A, větev V8 je tvořena lanem 70/11-1AlFe6, 

které má doporučenou zatížitelnost [13] 115 A. 

V tabulce 5–7 jsou uvedeny napěťové poměry před a po navýšení odběru. Změna napětí, 

vyvolaná připojením odběru je v předávacím místě 2,74 %. Mez pro změnu napětí, způsobenou 

připojením odběru je pro tento typ odběru na této napěťové hladině 3 % [9], takže z tohoto  

hlediska je připojovací podmínka splněna. V tabulce hodnota ΔU udává změnu napětí ve srovnání  
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s napájecí rozvodnou. Hodnoty napětí jsou pro stav bez připojených rozptýlených zdrojů  

(tj. nejnepříznivější stav v síti), pokud by se vyšetřoval stav s připojenou rozptýlenou výrobou, 

hodnota ΔU by byla nižší. 

 

Tabulka 5—7: Změna napětí po navýšení odběru (3 MW) bez připojené rozptýlené výroby 

 

Před připojením odběru Po připojení odběru 

U (kV) ΔU (%) U (kV) ΔU (%) 

Přípojnice 23,002 0 22,849 0 

Předávací místo 22,552 1,96 21,933 4,01 

 

Navýšení odběru o 3 MW znamená zvýšení zatížení sítě asi o 81 A. Simulací v modelu bylo 

zjištěno, že po takto velkém navýšení dojde k přetížení kmenové linky, která je realizována lanem 

110/22 AlFe, s doporučenou zatížitelností 160 A [13], přičemž by proud dosahoval hodnoty  

až 169 A. Hodnota 169 A je pro provoz sítě bez připojené rozptýlené výroby a pro maximum  

ze zimního měření, reflektuje tedy zatížení pro nejnepříznivější stav v síti. S maximálním 

příspěvkem rozptýlené výroby by tento proud klesnul na 135 A. Větev V8 je realizována lanem 

70/11-1 AlFe6 s doporučenou zatížitelností 115 A [13], proud v této větvi by po navýšení odběru 

překračoval hranici 166 A. Došlo by k přetížení linky větve V8, proto nelze navýšit odběr bez 

učinění opatření v síti. 

 

Tabulka 5—8: Změna proudových poměrů při navýšení odběru 

Místo 

Před připojení 

odběru 

Po připojení 

odběru 

I (A) I (A) 

Přípojnice  187,4 267,6 

Kmen 88,27 169,2 

Větev V8 85,58 166,5 

Odběr 42,57 124,1 

 

Řešením přetížení vedení větve V8 by bylo posílit vedení, ale to by vzhledem k celkovému 

proudovému zatížení vedení a umístění navyšovaného odběru na konci větve není ideální řešení. 

Umístění navyšovaného odběru je asi 4 km vzdušnou čarou od rozvodny R3, mezi rozvodnou 

a místem odběru se nachází nezastavěná, zemědělská využívaná půda. Proto se nabízí řešení  

pro tohoto odběratele vybudovat od rozvodny přímou cestu kabelovým vedením.  

Pro simulaci bylo zvoleno kabelové vedení 70AXEKCY délky 4 km.  Po navýšení bude odběr  

5 MW, což je přibližně 125 A.  Rozdíl napětí ΔU by po navýšení odběru pak činil 0,73 %. Toto 

řešení je určitě vhodnější než posílení stávajícího vedení. Díky kabelové spojce také dojde 

k výraznému odlehčení větve V8. Větev V8 pokračuje, ale je napájena z druhé strany dalším 

z vývodů rozvodny R1, který není součástí modelu v této práci. Po realizaci kabelového napájení 

odběru a odlehčení větve je zde možnost pro rozšíření napájené oblasti z rozvodny R3. 
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5.4.2 Globální růst zatížení 

Pro zkoumání celkového vlivu růstu zatížení na poměry v síti byl model upraven tak,  

aby maximum zatížení globálně a rovnoměrně vzrostlo o 10 % a následně o dalších 10 %. V modelu 

byla provedena simulace chodu pro vyšetření poměrů v síti. Cílem bylo zjistit, jestli se nějaká linka 

nepřetíží nebo jestli nedojde k úbytkům napětí nad stanovenou mez. 

Při zvýšení zatížení o 10 % nedošlo k přetížení žádného z vedení, rozdíl změny napětí měl 

v nejkritičtějším místě sítě při neuvažování rozptýlené výroby – na konci větve V5 hodnotu  

3,31 % (oproti předchozím 2,92 %). Vliv rozptýlené výroby na napětí na straně VN mírně vzrostl, 

ale nejvyšší zaznamenaná změna po připojení byla u bioplynové stanice (BP), a to změna 0,564 %, 

oproti předchozím 0,555 %, což je v daných mezích.  

Pokud se uvažuje s dalším globálním navyšováním zatížení sítě o dalších 10 %  

(tj. dohromady o 20 %), tak také nedošlo k přetížení žádného z vedení, ačkoli u větve V8  

se hodnota zatížení blížila k hraničnímu doporučenému maximálnímu zatížení vedení daného typu. 

U této větve se počítá s odlehčením, díky kabelové propojce (viz předchozí kapitola), což ale 

v modelu pro vyšetření zatížení sítě nebylo zahrnuto. Pokud kabelová propojka bude realizována, 

tak ani při 20 % nárůstu zatížení nedojde k přetížení žádného z vedení. Rozdíl změny napětí ΔU 

byl, při neuvažování rozptýlené výroby, největší na konci větve V5, a to s hodnotou 3,64 % (oproti 

předchozím 2,92 %). Vliv rozptýlené výroby na straně VN opět mírně vzrostl, nejvyšší 

zaznamenaná změna po připojení rozptýlené výroby byla u bioplynové stanice (BP) s hodnotou 

0,585 % (původně 0,555%), což je také v daných mezích.  

Po simulaci lze tedy říct, že síť je dostatečně dimenzovaná na růst zatížení o 10 %. Ve všech 

sledovaných parametrech a ve všech sledovaných bodech byly změny malé a všechny parametry 

byly v daných mezích. V případě růstu zatížení o 20 % síť také ve všech sledovaných parametrech 

vyhoví, v případě, že se provede kabelová propojka řešená v předchozí kapitole. Je také dobré 

dodat, že rozdíl změny napětí ΔU má v nejnepříznivějším bodě ve stavu bez rozvodny (tj. stávající 

stav) hodnotu 5,65 %, po rekonfiguraci je v nejnepříznivějším bodě při růstu zatížení o 20 % změna 

napětí s hodnotou 3,64 %. Simulace proběhla pro ideální stav, kdy se výkon zvyšuje rovnoměrně 

po celé síti, což v reálné situaci nenastává. Proto je nutné připojování velkých odběrů posuzovat 

zvlášť. 
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6 SROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A STAVU PO 

REKONFIGURACI SÍTĚ 
Tato kapitola se věnuje srovnání stávajícího stavu a stavu po vřazení rozvodny R3. Srovnávány 

jsou napěťové změny, proudové změny a změny zkratového výkonu. Další část kapitoly  

je zaměřena na vliv rozptýlené výroby v předávacím místě. V poslední části kapitoly je rozebráno 

zjednodušení modelu pro studii změn ztrát v síti a pro studii flikru a jeho změn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Změna poměrů v síti 

V této části jsou srovnávány poměry v síti ve stávajícím stavu a po vřazení nové rozvodny  

110/22 kV a rekonfiguraci sítě. Poměry jsou srovnávány pro denní maximum, a protože jsou 

hodnoceny vztažné hodnoty, tak je předpoklad, že i u minima zatížení by poměry mezi stávajícím 

stavem a stavem po rekonfiguraci byly obdobné. 

 

6.1.1 Napěťové změny 

Pro vyhodnocení napěťových změn bylo zvoleno srovnání úbytků napětí na konci větví, 

vztažené k hodnotě napětí u napájecí rozvodny. V grafu na obrázku 6–2 jsou graficky shrnuty 

výsledky změny pro jednotlivé konce sledovaných větví, modrou barvou jsou vyznačeny změny 

ve stávajícím stavu, oranžovou pak po vřazení rozvodny a rekonfiguraci sítě. 

V síti došlo k výraznému snížení úbytků napětí, na konci všech vývodů jsou úbytky napětí 

nižší po rekonfiguraci, pomineme-li vývod V14, u kterého nedošlo ke změně. Ve stávajícím stavu 

byl největší úbytek napětí vzhledem k napájecí rozvodně na konci větve V8 s hodnotou 5,65 %,  

a to v případě, že z připojených zdrojů není dodáván žádný výkon. V nové konfiguraci se tento 

úbytek sníží na 1,96 %, to znamená téměř trojnásobné zlepšení. Největší úbytek napětí v nové 

konfiguraci nastává na konci vývodu V5, ale jak již bylo řečeno v kapitole 5, tento vývod  

je problematický z důvodu napájení vlastní spotřeby rozvodny R3. I přesto, že je tento úbytek 

v nové konfiguraci nejvyšší, tak oproti stávajícímu stavu klesnul z hodnoty 4,16 % na 2,92 %, 

bereme-li v úvahu stav bez připojených zdrojů.   

Při pohledu na graf si lze ještě všimnout toho, že rozdíly v napětí mezi stavem s a bez připojené 

rozptýlené výroby se po rekonfiguraci zmenšily. Což je jednak důsledek rozdělení napájecí oblasti, 

Obrázek 6—1: Změna konfigurace v napájené oblasti 
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tzn. v každém bodě se posuzuje příspěvek všech zdrojů zaráz a po rekonfiguraci sítě se zdroje 

rozdělí do tří napájecích oblastí, oproti stávajícím dvěma oblastem.  Pak je to taky důsledek změny 

zkratového výkonu v síti. 

 

 

Obrázek 6—2: Srovnání změn ΔU, ΔU značí procentuální úbytek napětí na konci větve vztažený 

k napětí u napájecí rozvodny 

 

6.1.2 Změny zkratového výkonu v síti 

Vzhledem k tomu, že zkratový výkon je přímo úměrný elektrické vzdáleností od rozvodny  

a rozvodna R3 je přidána přímo doprostřed oblasti, tak je předpoklad zvýšení zkratového výkonu. 

Musí se ovšem přihlédnout k rozdílným zkratovým výkonům rozvoden. Zatímco rozvodna  

R2 a R3 mají téměř shodné zkratové výkony (889 MVA a 952 MVA), rozvodna R1 má zkratový 

výkon přibližně o třetinu vyšší (1124 MVA).  

V grafu na obrázku 6–3 jsou graficky shrnuty výsledky změny zkratového výkonu na kmenové 

lince v místě připojení jednotlivých větví (vyznačeno modrou barvou) a na konci dané větve 

(vyznačeno oranžovou barvou), a to vždy ve stávajícím stavu a při změně konfigurace.  

Zkratový výkon ve větvích V2 a V16 zůstal stejný, protože tyto větve jsou ve stávajícím stavu 

i po rekonfiguraci napájeny ze stejných rozvoden. U větve V3 došlo ke snížení zkratového výkonu, 

to je, jak bylo řečeno výše, kvůli vyššímu zkratovému výkonu rozvodny R1, oproti rozvodně R3, 

která je po rekonfiguraci napájecí rozvodnou pro tuto větev. U větve V14 došlo také ke snížení 

zkratového výkonu, a to kvůli elektrické vzdálenosti od rozvodny po rekonfiguraci. Vývod V5  

je nyní napájen z druhé strany, takže na konci vývodu klesnul zkratový výkon, protože elektrická 

vzdálenost je po rekonfiguraci větší, což vede ke snížení zkratového výkonu až k hranici 40 MVA. 

V ostatních sledovaných místech v kmenové lince i na koncích vývodů došlo ke zvýšení 

zkratového výkonu, což přispěje ke zmenšení zpětných vlivů rozptýlených zdrojů na soustavu. 
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Obrázek 6—3: Srovnání velikostí zkratového výkonu po kmenové lince a na koncích větví 

 

6.1.3 Proudové a výkonové změny 

Jak bylo řečeno v kapitole 5.2 primárním cílem vřazení nové rozvodny R3 bylo odlehčení 

rozvodny R1 a možnost připojení nových zátěží (viz kap. 5.4). 

V tabulce 6–1 je uvedeno srovnání zatížení jednotlivých rozvoden, pro srovnání je uvažován 

stav s nejvyšším možným zatížením, tj. je uvažováno s denním maximem ze zimního měření a bez 

příspěvku z rozptýlené výroby. V této konfiguraci rozvodna R3 bude mít zatížení přibližně 7 MW, 

čímž dojde k významnému odlehčení rozvodny R1 o téměř 5,5 MW. Pokud bychom uvažovali 

s výkonem dodávaných zdroji v dané oblasti, zatížení rozvodny R3 bude přibližně 5 MW, čímž  

se odlehčí rozvodna R1 o 3,5 MW. Rozvodna R2 je v obou uvažovaných stavech odlehčena  

shodně o 1,2 MW. 

 

Tabulka 6—1: Srovnání zatížení rozvoden při denním maximu bez uvažování rozptýlené výroby 

Napájecí 

rozvodna 

Stávající 

zatížení 

Zatížení po 

rekonfiguraci 
Rozdíl v zatížení 

(A) (A) (A) (MW) 

R1 219 74 -146 -5,39 

R2 118 84 -34 -1,24 

R3 0 188 188 6,95 

 

V následujícím grafu je uvedeno rozložení proudů po kmenové lince v místě připojení větví, 

rozložení proudů po rekonfiguraci výrazně přispívá ke snížení ztrát v síti. Po rekonfiguraci  
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se proudy tekoucí kmenovou linkou sníží, což dává prostor k připojování dalších odběrů  

a celkového růstu výkonu v síti. 

 

 

Obrázek 6—4: Srovnání rozložení proudů po kmenové lince v místě připojení větví 

 

6.2 Změna vlivu rozptýlené výroby 

Při porovnání vlivu rozptýlené výroby na změnu napětí je porovnávána velikost relativní 

změny napětí, způsobená všemi provozovanými zdroji ve společném napájecím bodě, v němž  

se změna nejvíce projevuje. Jak již bylo řečeno, relativní změna napětí ΔU nesmí ve společném 

napájecím bodě překročit 2 % na straně VN a na straně nn hranici 3 %. Vliv rozptýlené výroby  

na relativní změnu napětí v celé síti (na koncích vývodů) je řešen v kapitole 6.1.1. 

V grafu na obrázku 6–5 jsou znázorněny relativní změny napětí v nejkritičtějších místech,  

tj. v předávacích místech. Změny byly zkoumány před a po připojení všech zdrojů zároveň,  

jak udává legislativa. V grafu je modrou barvou označena změna napětí pro stranu VN, včetně 

vyznačení příslušné hranice a oranžovou barvou změna napětí na straně nn, stejnou barvou  

je vyznačena i její hranice.  

Na straně VN se změna ΔU bez připojených zdrojů a s připojenými zdroji ve všech 

sledovaných bodech snížila, průměrně je hodnota změny menší 4,3x. Nejvyšší hodnota relativní 

změny tvořila před rekonfigurací 1,25 % a po rekonfigurací je nejvyšší hodnota změny 0,56 %. 

Výjimku tvoří předávací místo kogenerační jednotky KVE2, kde došlo ke zvýšení relativní změny 

napětí, což je z důvodu vyšší elektrické vzdálenosti od rozvodny po rekonfiguraci sítě a tím pádem 

menšímu zkratovému výkonu.  

Na straně nn se změna ΔU bez připojených zdrojů a s připojenými zdroji snížila průměrně 2x. 

V místě připojení bioplynové stanice (BP) se na straně nn hodnota ΔU zvýšila o 0,12 %. V tomto 

-30

0

30

60

90

120

150

180

210

R1 V2 V3 V4 V8 V9 V13 V14 V16 R2

I (
A

)

Stav po rekonfiguraci, bez rozptýlené výroby Stav po rekonfiguraci, s rozptýlenou výrobou

Stávající stav bez rozptýlené výroby (R1) Stávající stav s rozptýlenou výrobou (R1)

Stávající stav bez rozptýlené výroby (R2) Stávající stav s rozptýlenou výrobou (R1)



  6 Srovnání stávajícího stavu a stavu po rekonfiguraci sítě 

 

45 

bodě se tedy vřazení nové transformovny projevilo negativně, neboť ΔU vzrostla. Na straně nn 

v obou konfiguracích sítě změna napětí nevyhoví mezím, stanoveným v kapitole 2.  

Stejně jako u změny na straně VN došlo u kogenerační jednotky KVE2 ke zvýšení relativní 

změny napětí i na straně nn, a to ze stejného důvodu. U všech ostatních sledovaných bodů došlo 

k významnému snížení relativní změny napětí. 

 

 

Obrázek 6—5: Procentuální změna ΔU v místě připojení rozptýlených zdrojů 

 

6.3 Studie flikru, ztráty, útlum HDO 

Vhledem k rozsahu modelu sítě a možnostem výpočetního programu E-VLIVY není možné 

v tomto modelu spočítat ztráty a vliv flikru ve sledovaných stavech. Bylo tedy nutné přistoupit  

ke zjednodušení modelu.  

Zjednodušení modelu spočívalo v první fázi ve sloučení zátěží a odboček větví. Po určení 

bodů, ve kterých se budou sledovat změny flikru byly sloučeny i některé větve podél kmenu,  

ve kterých nejsou připojeny žádné zdroje. Při zjednodušování byl kladen důraz na sledování úrovně 

zkratového výkonu na koncích větví a v místech připojení zdrojů, neboť zkratový výkon  

je důležitým parametrem při sledování změny flikru.  
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Obrázek 6—6: Schéma z programu E-VLIVY pro výpočet ztrát a flikru 

 

6.3.1 Vliv rozptýlené výroby na ztráty 

V tabulce 6–2 níže je uvedeno porovnání ztrát v síti před připojením rozptýlené výroby a po 

připojení. V tabulce jsou uvedeny vždy sumy ztrát v celé oblasti, napájené ze dvou, resp. tří 

rozvoden. U výpočtu ztrát není modelována rozsáhlá nn síť, takže reálné jsou ztráty jiné, ale pro 

porovnání rozdílů jsou výsledky dostačující.  

Výpočet ztrát byl počítán pro stav s maximálním zatížením sítě. Příspěvek rozptýlené výroby 

byl uvažován ve svém maximu, který v síti – vzhledem k tomu, že více než polovina výkonu  

z rozptýlených zdrojů je zastoupena fotovoltaickými elektrárnami – nenastane, nebo nastane na 

velmi krátkou dobu, protože typický průběh dodávky z FVE dosáhne maxima jen během 

slunečného dne, krátkodobě kolem poledne. Při výpočtu byl uvažován účiník dodávky roven 1. 

Během maximální dodávky výkonu z rozptýlených zdrojů dochází ke spotřebě přímo u výroby 

a ke zvýšení úrovně napětí v celé síti, je tedy logické, že ztráty musí klesnout. Napětí v síti je sice 

korigováno odbočkami transformátorů 110/22 kV, ale jak bylo rozebráno v kapitole 4.2.1 a 5.3.1, 

změna napětí způsobená dodávkou z rozptýlených zdrojů v oblasti se u napájecího transformátoru 

110/22 kV téměř neprojeví. Jak je uvedeno v tabulce níže, ztráty výkonu v obou konfiguracích 

skutečně klesly.  

V síti po rekonfiguraci došlo k menším rozdílům napětí mezi stavy s a bez připojené 

rozptýlené výroby, když vyjdeme ze vzorce pro výpočet ztrát, tak ztráty jsou přímo úměrné 

kvadrátu proudu, jehož rozdíly se po rekonfiguraci taky zmenší. Z toho vyplývá, že rozdíl ztrát  

se po rekonfiguraci musí zmenšit, což se simulací potvrdilo. Rozdíl ztrát je znatelnější ve stávající 

konfiguraci (rozdíl ztrát činného výkonu je ve stávající konfiguraci asi 8x vyšší). 

Tabulka 6—2: Srovnání ztrát v síti 

Ztráty 

Stávající stav Stav po rekonfiguraci 

Bez rozptýlené 

výroby 

S rozptýlenou 

výrobou 

Rozdíl 

(%) 

Bez rozptýlené 

výroby 

S rozptýlenou 

výrobou 

Rozdíl 

(%) 

ΔP 

(kW) 
349,44 268,208 -23,25 257,77 249,992 -3,02 

ΔQ 

(kVAr) 
909,823 814,836 -10,44 915,465 913,895 -0,17 
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6.3.2 Flikr 

Pro vyšetření šíření a útlumu flikru v síti a jeho příspěvkem od jednotlivých zdrojů byly 

namodelovány „generátory rušení“. Tyto generátory injektují flikr do sítě v místě připojení 

každého zdroje. Aby byl výsledek vypovídající, všechny generátory mají shodný výkon. Program 

e-Vlivy umožňuje modelaci flikru s různým druhem změny (plynulé změny, trojúhelníkové pulsy, 

pravoúhlé pulsy atd.) a pro druh změny se volí doba trvání a počet změn za periodu 10 minut. 

Vyšetření vlivu změny konfigurace sítě na úroveň flikru v síti proběhlo pro maximální 

zatížení v síti, které jako v předcházejících kapitolách reflektuje stav maxima ze zimního měření  

a pro minimální zatížení, které bylo zvoleno jako 10 % z hodnoty maxima.  

Co se týká samotných generátorů, bylo zvoleno, že generují pravoúhlé pulsy, aby byl zjištěn 

nejhorší možný stav. Účiník cosφ nabývá hodnot 1 a -0,9 (dodávka jalového výkonu). Výkon 

generátorů, počet a délka trvání pulsů byly zvoleny s ohledem na co nejlepší interpretaci výsledků, 

bylo nutné zvolit takové hodnoty, aby zaznamenaná změna byla vypovídající. V této kapitole 

nejsou uvedeny konkrétní hodnoty flikru, protože se jedná o testovací model, kde byla čísla volena 

bez ohledu na skutečný příspěvek flikru od jednotlivých zdrojů. Výsledky jsou tedy shrnuty pouze 

jako vztažné hodnoty, aby bylo možné sledovat změnu, která nastane po rekonfiguraci sítě. 

Soubory i s číselnými hodnotami jsou uvedeny v elektronické příloze této práce. 

Simulací v modelu bylo ověřeno, že velikost zatížení sítě nemá na úroveň flikru šířeného  

a generovaného zdroji žádný vliv. Dále bylo simulací zjištěno, že při účiníku dodávky cosφ = 1  

je příspěvek k celkové úrovni flikru v síti průměrně 3x nižší než při účiníku cosφ = -0,9. 

 

  

Obrázek 6—7: Schéma oblasti 

 

Při pohledu na schéma na obrázku 6–7 je jasné, že co se týká úrovně příspěvku flikru  

ve sledovaných místech na kmenové lince, které zůstala napájena ze stejných rozvoden  

i po rekonfiguraci sítě, tak tato úroveň se sníží. Toto se týká sledovaných vývodů V2, V15 a V16. 

Je to proto, že zkratový výkon v těchto místech zůstane stejný, takže příspěvek k úrovni flikru  

od zdrojů připojených v těchto větvích bude stejný, nicméně v nové konfiguraci k úrovni hodnoty 

flikru nebudou přispívat další zdroje, které budou připojeny do oblasti napájené z rozvodny R3. 

Rozdíl, který můžeme vidět číselně vyjádřený v tabulce 6–3 u vývodů V2 a V16, je tedy pouze 

velikost příspěvku zdrojů, které po rekonfiguraci k této velikosti nepřispívají. 
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Tabulka 6—3: Změna úrovně příspěvku flikru po průběhu kmenové linky v místě připojení větví 

Místo 

vývodu 

cosφ = 1 cosφ = -0,9 

Rozdíl příspěvku úrovně flikru  

(stav po rekonfiguraci vztažený ke 

stávajícímu stavu)  

(%) 

V2 -66,7 -70,9 

V3 10,1 12,5 

V4 -116,2 -48,5 

V6 -450,8 -151,1 

V8 -384,1 -143,9 

V10 -40,9 -15,6 

V13 3,7 4,4 

V14 19,6 14,3 

V16 -18,9 -26,0 

 

Hodnota velikosti flikru v síti, způsobená zdroji el. energie se ve sledovaných bodech  

na kmenové lince zvětšila v místě připojení větví V3, V13 a V14, to souvisí se zkratovým výkonem 

v síti. Toto bylo komentováno již v kapitole 6.1.2 a je to kvůli menšímu zkratovému výkonu,  

buď kvůli větší elektrické vzdálenosti, nebo kvůli menšímu zkratovému výkonu napájecí rozvodny 

v nové konfiguraci. To, že flikr (způsobený zdroji) nepřímo úměrně souvisí s velkostí zkratového 

výkonu lze pozorovat na v grafu na obrázku 6–8.  

V ostatních sledovaných bodech se úroveň flikru v síti snížila. Rozdíl mezi stávajícím stavem 

a stavem po rekonfiguraci je větší při účiníku cosφ = 1, je ovšem nutno říct, že při účiníku  

cosφ = -0,9 je hodnota flikru několikanásobně vyšší. 

 

 

Obrázek 6—8: Úroveň příspěvku flikru od zdrojů po průběhu kmenové linky pro cosφ = 1 
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Pokud jsou srovnávány hodnoty flikru, způsobené zdroji v předávacích místech  

(viz tabulka 6–4), tak si lze všimnout, že největší rozdíl mezi stávajícím stavem  

a stavem po rekonfiguraci je u zdrojů FV3, FV4 a KVE1, což jsou všechno zdroje připojené  

ve vývodu V8, který je ve stávajícím stavu kritickým místem v síti. Opět se jedná o příspěvky  

všech zdrojů v daném předávacím místě.  

 

Tabulka 6—4: Změna úrovně příspěvku flikru v předávacím místě zdroje (strana VN) 

Zdroj Větev 

cosφ = 1 cosφ = -0,9 

Rozdíl příspěvku úrovně flikru  

(stav po rekonfiguraci vztažený ke 

stávajícímu stavu)  

(%) 

FV1 V2 -9,0 -24,7 

FV2 V4 -68,7 -35,9 

FV3 V8 -163,1 -101,0 

FV4 V8 -156,9 -98,5 

FV5 V2 -9,0 -24,7 

FV6 V14 -14,0 -23,2 

KVE1 V8 -150,0 -97,0 

KVE2 V16 11,3 9,9 

BP V3 17,5 15,6 

 

 

Z provedených simulací vyplynulo, že v síti dojde ke znatelnému snížení úrovně flikru 

způsobeného příspěvkem zdrojů.  Celkový příspěvek všech zdrojů se v celé oblasti průměrně sníží 

2,2x pro účiník cosφ = 1 a 1,5x pro účiník cosφ = -0,9. Úroveň příspěvku k celkové hladině flikru 

v síti je při účiníku cosφ = -0,9 je průměrně 3x vyšší, než při účiníku cosφ = 1. Ze simulací dále 

vyplynulo, že velikost zatížení sítě nemá vliv na velikost a šíření hodnoty flikru v síti.  

Vřazení nové rozvodny 110/22 kV bude mít na úroveň flikru v síti veskrze pozitivní vliv. 

Souvisí to se zvýšením zkratového výkonu v kritických místech sítě, protože zkratový výkon  

je nepřímo úměrný velikosti flikru.  

6.3.3 Útlum HDO 

Modelovaná síť byla testovaná na změnu ovlivnění signálu HDO rozptýlenými zdroji. 

V programu E-vlivy byla zvolena frekvence signálu HDO 216,7 Hz. V programu je defaultně 

nastaveno, že signál HDO se šíří z napěťové hladiny 110 kV, tj. útlum signálu u napájecích 

rozvoden 110/22 kV je nulový. Podle [10] je přípustné snížení úrovně signálu HDO způsobené 

výrobními zařízeními v napěťové hladině VN 5 %. Simulací bylo zjištěno, že tento limit je v celé 

modelované oblasti splněn (včetně ostatních limitů uvedených v [10] ). Z provedených simulací 

vyplynulo, že signál HDO bude po vřazení nové rozvodny a rekonfiguraci sítě méně tlumen 

(největší rozdíl v tlumení signálu HDO byl zaznamenán ve větvi V8, kde byl rozdíl 0,84 %)  

a vřazení nové transformovny se tak pozitivně projeví i na tomto parametru. 
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6.4 Technická opatření pro dodržení zpětných vlivů rozptýlené 

výroby 

Po vřazení rozvodny a změně konfigurace byly dodrženy všechny parametry zpětných vlivů 

rozptýlené výroby. Jediným parametrem, který nevyhověl limitům, byla změna napětí na straně nn  

u bioplynové stanice (BP) po připojení rozptýlených zdrojů. V této kapitole budou navržena 

technická opatření, která se dají aplikovat, pokud nejsou dodrženy limity parametrů zpětných vlivů 

rozptýlené výroby.  

6.4.1 Regulace napětí pomocí jalového výkonu  

Napětí úzce souvisí s jalovým výkonem, tyto veličiny jsou na sobě v el. sítích silně závislé. 

Zatímco toky činných výkonů a frekvence jsou parametry, které se regulují celosystémově, napětí 

a jalový výkon jsou parametry regulované lokálně. Jedna z možností jak regulovat napětí  

je regulovat tok jalového výkonu v uzlech pomocí zdrojů rozptýlené výroby. Zdroje rozptýlené 

výroby jsou schopné svými regulačními vlastnostmi lokálně ovlivňovat napětí, a to regulací 

účiníku. Regulační rozsah je definován ve čtvrté příloze PPDS [8], která praví, že jalový výkon 

musí být řiditelný u výroben od instalovaného výkonu 100 kVA a regulace je v rozsahu účiníku 

0,9 induktivního (dodávka Q) až 0,9 kapacitního (spotřeba Q). Pokud dodávají jalový výkon, napětí 

roste, pokud spotřebovávají jalový výkon, napětí klesá. 

Simulací bylo vyšetřeno, jak velký regulační rozsah mají zdroje v oblasti. V modelu byl 

upravován účiník u zdrojů, které podle [12] musí mít regulaci účiníku a byla sledována procentuální 

změna napětí. V simulaci účiník nabývá hodnot 0,9 ind., 1 a 0,9 kap. Výsledky jsou shrnuty 

v tabulce 5–5, kde jsou uvedeny změny napětí v místě připojení zdrojů, kde je změna nejvíce 

znatelná. Regulační rozsah byl testován s příspěvkem všech zdrojů naráz. Regulační schopnost 

závisí na velikosti zdroje, největší regulační rozsah má fotovoltaická elektrárna FV3 s výkonem  

1 MW (+0,38% a -0,43 %).  Změna se může zdát procentuálně malá, ovšem když  

se vezme v potaz, že celková změna napětí, vyvolaná připojením této FVE je 0,42 %, pak  

je regulační rozsah poměrně značný.  

 

Tabulka 6—5: Regulační rozsah zdrojů v předávacím místě 

Zdroj Větev 

cos φ =1 cos φ =0,9 cos φ = -0,9 

U 

(kV) 

U  

(kV) 

ΔU 

(%) 

U  

(kV) 

ΔU 

(%) 

FV1 V2 22,6 22,592 0,04 22,608 -0,04 

FV3 V8 22,907 22,821 0,38 23,004 -0,43 

FV4 V8 22,902 22,822 0,35 22,993 -0,40 

KVE1 V8 22,648 22,571 0,34 22,735 -0,39 

KVE2 V16 22,755 22,703 0,23 22,815 -0,26 

BP V3 22,974 22,903 0,31 23,054 -0,35 

 

Ve sledovaném bodě v místě připojení bioplynové stanice napětí po připojení rozptýlené 

výroby stoupne a rozdíl napětí překročí na straně nn horní mez podle [9] 3 %. Bioplynová stanice 

má instalovaný výkon 701 MW, musí tedy mít regulaci účiníku. Změna  

napětí vlivem regulace na straně VN je uvedena v tabulce 6–5. Na straně nn je regulační  
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rozsah +3,23 % a -3,83 %. Napětí po připojení bioplynové stanice na straně nn překročilo mez  

o 0,48 % při účiníku 0,95. Regulací účiníku lze dosáhnout snížení napětí do požadovaných mezí. 

Při simulaci byl sledován vliv regulace zdrojů na napětí na přípojnici u rozvoden. V oblasti 

napájené z rozvodny R1 se po rekonfiguraci nachází pouze jeden zdroj, po regulaci se rozdíl napětí 

na přípojnici u rozvodny R1 projeví změnou napětí o ±0,02 % (jednotky voltů). V oblasti napájené 

z rozvodny R2 se po rekonfiguraci nenacházejí žádné zdroje, které by podle [12] měli povinnost 

regulace. V oblasti napájené z rozvodny R3 se nachází většina regulovatelných zdrojů, rozdíl 

napětí po regulaci zdrojů na přípojnici je +0,19 % a -0,23 % (desítky voltů). 

6.4.2 Regulace napětí pomocí kompenzačních a dekompenzačních zařízení 

Kompenzační a dekompenzační zařízení jsou alternativou pro regulaci napěťových poměrů 

v místě překročení požadované meze napětí v případech, kdy připojené zdroje nemají dostupnou 

regulaci účiníku. Kompenzační či dekompenzační zařízení se připojí do větve, do které je vyveden 

výkon zdroje bez regulace účiníku, pokud možno co nejblíže předávacímu místu, aby byla zajištěna 

dostatečná funkce zařízení. Kompenzační a dekompenzační zařízení se umisťují do oblastí 

elektricky vzdálených od napájecí rozvodny 110/22 kV, protože blízko napájecího uzlu je velký 

zkratový výkon a ovlivnění kompenzačním zařízením není výrazné. Dalším důvodem, proč se tato 

zařízení neumisťují do blízkosti rozvoden 110/22 kV je, že případná regulace napětí se může 

provést přepínáním odboček transformátoru 110/22 kV. Změna účiníku, vyvolaná kompenzačním 

či dekompenzačním zařízením může být skoková nebo plynulá. Zařízení s plynulou regulací 

účiníku je pro sítě VN nákladné, a proto se používá zařízení se skokovou změnou účinku s předem 

definovanými skoky. 

6.4.3 Další technická opatření pro dodržení zpětných vlivů zdrojů 

Většina zpětných vlivů přímo souvisí se zkratovým výkonem v síti, proto řešením pro dodržení 

zpětných vlivů může být zvýšení zkratového výkonu v síti. V předchozích kapitolách se ukázalo, 

že díky vřazení nové rozvodny 110/22 kV se mj. zvedne v oblasti zkratový výkon, protože  

se zmenší elektrická vzdálenost od rozvodny. Zkratový výkon v síti 22 kV lze zvýšit i výměnou 

napájecího transformátoru 110/22 kV za transformátor s vyšším jmenovitým výkonem nebo nižším 

napětím nakrátko, případně rekonstrukcí vedení a zvýšením jeho průřezu. Zvýšení zkratového 

výkonu má pozitivní vliv na úroveň flikru v síti, změny napětí a úroveň harmonických  

a meziharmonických. Další technická opatření k potlačení nežádoucích zpětných vlivů zdrojů byla 

naznačena v kapitole 2. 
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7 ZÁVĚR 
 

V této práci byla řešena problematika vlivu rozptýlených zdrojů na poměry v distribuční  

síti 22 kV. Pro analýzu poměrů byl vypracován model sítě, kde se testovaly změny vlivů 

rozptýlených zdrojů na poměry po vřazení nové transformovny 110/22 kV a rekonfiguraci sítě. 

V práci byla nejdříve představena problematika provozu rozptýlených zdrojů el. energie  

a jejich možných zpětných vlivů na distribuční soustavu, následně byl jejich provoz a připojovací 

podmínky rozebrány z pohledu legislativy.  

Pro výpočetní část byl vytvořen model sítě v programu E-vlivy. Model byl vytvořen tak, aby 

co nejvěrněji reflektoval reálné poměry v síti,  modelované zatížení odpovídá maximu zatížení  

ze zimního měření tohoto roku. V práci je model detailně popsán, včetně parametrů všech prvků. 

V síti byly namodelovány dvě rozvodny 110/22 kV, 225 uzlů, 178 úseků vedení,  

76 transformátorů, 74 zátěží, 36 úsekových spínačů a 9 zdrojů. Simulací byly vyšetřeny poměry 

v síti – napěťové, proudové, zkratového výkonu a vlivu rozptýlených zdrojů na napětí. Poměry 

byly zhodnoceny s ohledem na legislativu a vnitřní předpisy společnosti E.ON Distribuce. 

V další fázi byl model upraven, do modelované oblasti byla přidána nová rozvodna 110/22 kV. 

Prvním úkolem bylo navrhnout zaústění vývodů z této nové rozvodny a vymezit napájenou oblast. 

Oblast byla vymezena s ohledem na napěťové poměry, proudové poměry a poměry zkratového 

výkonu. Druhým úkolem bylo vyšetřit poměry v síti, zhodnotit globální růst zatížení na poměry 

v síti a zhodnotit možnost navýšení jednoho stávajícího odběru o 3 MW, případně navrhnout řešení 

připojení tohoto odběru. Poměry v síti byly zhodnoceny s ohledem na legislativu a vnitřní předpisy 

společnosti E.ON Distribuce. Globální růst zatížení v síti byl zvolen 10% a 20%, u navýšení 

zatížení o 10 % nedošlo k žádným problémům, u navýšení o 20 % byla zaznamenána hraniční 

hodnota proudu (doporučené maximální hodnoty) v jedné z větví. Při navýšení stávajícího odběru 

o 3 MW došlo k přetížení jak kmenové linky, tak vedení ve větvi. Jako řešení byl navržen kabelový 

propoj od nové rozvodny přímo k navyšované zátěži, čímž se zamezí zvýšení zatížení stávajících 

linek. 

Srovnání obou konfigurací bylo řešeno v šesté kapitole. Simulací bylo zjištěno, že po vřazení 

nové transformovny 110/22 kV výrazně klesnou úbytky napětí, ve většině míst v síti stoupne 

zkratový výkon a dojde k výraznému odlehčení stávajících napájecích rozvoden, čímž se vytvoří 

volná kapacita pro připojování dalších zátěží. Vliv připojení zdrojů v oblasti na napětí u většiny 

zdrojů znatelně poklesnul, jen u jednoho zdroje na straně nn se změna napětí zvětšila a byla mimo 

meze dané PPDS. V této kapitole byl stávající stav a stav po rekonfiguraci srovnáván i z hlediska 

vlivu a útlumu hladiny flikru, generovaného zdroji v oblasti, ztrát a útlumu HDO. Z důvodu 

rozsáhlosti modelu a výpočetní kapacitě programu E-vlivy musel být pro tyto výpočty vytvořen 

další, zjednodušený model sítě. Hladina flikru v síti souvisí se zkratovým výkonem v síti, v modelu 

se potvrdily teoretické předpoklady a hladina příspěvku flikru od zdrojů v nové konfiguraci značně 

klesla. Ztráty byly hodnoceny jako vztažný rozdíl ztrát před a po připojení zdrojů ve stávajícím 

stavu a po rekonfiguraci, protože v nové konfiguraci klesnul rozdíl napětí před a po připojení 

zdrojů, tak klesnul i rozdíl ztrát a ztráty se celkově po rekonfiguraci zmenšily. Útlum HDO  

po rekonfiguraci také citelně klesnul. V této kapitole byla dále navržena technická opatření  
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pro dodržení zpětných vlivů rozptýlené výroby na distribuční soustavu, pozornost byla věnována 

především možnosti regulace napětí pomocí spotřeby nebo dodávky jalového výkonu zdroji  

(tj. regulací účiníku). 

Závěr práce je tedy takový, že vřazení nové rozvodny a rekonfigurace sítě bude mít veskrze 

pozitivní vliv na všechny sledované parametry v síti. Stavba této rozvodny by se měla uskutečnit 

buď na konci tohoto roku, nebo na začátku roku příštího. Přínosem této práce je tvorba podrobného 

modelu, který může být dále využíván společností E.ON Distribuce, a.s. pro studie připojování 

zátěží či zdrojů a je možné jej dále rozšiřovat. Dalším přínosem je vymezení napájené oblasti, 

navržení řešení připojení navýšeného odběru a navržení technických opatření pro dodržení 

zpětných vlivů zdrojů na distribuční soustavu.  

 

 

 

 

 

 



Použitá literatura  

 

54 

POUŽITÁ LITERATURA 
 

[1] ERÚ. Roční zpráva o provozu ES 2016 [online]. [cit. 2018-01-09]. 

 

[2] VIJETA, K. Protection of distributed generation connected distribution system.2012 

International Conference on Advances in Power Conversion and Energy Technologies 

(APCET). ISBN 978-1-4673-2043-6/12.  

 

[3] BARI, N.A., S. JAWAL. Smart and adaptive protection scheme for distribution network 

with distributed generation: A scoping review. 2016 International Conference on Energy 

Efficient Technologies for Sustainability (ICEETS). ISBN 978-1-4673-9925-8 

 

[4] TLUSTY, Josef. DISTRIBUTED GENERATION STABILITY ANALYSIS IN CENTRAL 

BOHEMIA DISTRIBUTION NETWORKS. 20. Konference ČK CIRED. 2009. 

 

[5] MASTNÝ, Petr. Obnovitelné zdroje elektrické energie. Praha: České vysoké učení 

technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04937-2. 

 

[6] TOMAN, Petr. Provoz distribučních soustav. Praha: České vysoké učení technické v 

Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04935-8.  

 

[7] PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. PPDS: Pravidla provozování 

distribučních soustav. 2016. Dostupné z: https://www.eon-distribuce.cz/dokumenty-ke-

stazeni/elektrina-2/predpisy/pravidla-provozovani-distribucni-soustavy/ppds-2016-

pravidla-provozovani-distribucni-soustavy-

ppds/PPDS%2016%PRAVIDLA%PROVOZOVANI%DISTRIBUCNI %SOUSTAVY.pdf 

 

[8] PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. PPDS: Příloha 4.Pravidla pro 

provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí provozovatele distribuční soustavy. 2017. 

Dostupné z: https://www.eon-distribuce.cz/dokumenty-ke-stazeni/elektrina-2/predpisy/ 

pravidla-provozovani-distribucni-soustavy/priloha-4-k-ppds-2016-pravidla-pro-paralelni-

provoz-zdroju/Priloha_c_4_Pravidla_pro_paralelni_provoz_vyroben_a_akumulacnich_ 

zarizeni_se_siti_PDS_new.pdf 

 

[9] PNE 33 3430–0: Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů a zdrojů distribučních 

soustav. 5. vydání. 2015. Dostupné z: https://www.csres.cz/Upload/PNE%333430-

0%5.vydani%definitivni%zneni.pdf 

 

[10] PNE 33 3430–6: Omezení zpětných vlivů na hromadné dálkové ovládání. 3. vydání. 2011. 

Dostupné z: https://www.csres.cz/Upload/PNE%333430-6%3vydani%.pdf 

 



Použitá literatura  

 

55 

[11] PNE 33 3430–7: Charakteristiky napětí elektrické energie ve veřejné distribuční síti.  

4. vydání. 2011. Dostupné z: https://www.csres.cz/Upload/PNE%333430-7kn.pdf 

 

[12] PNE 33 3430–8–2: Požadavky pro připojení do distribučních sítí – Část 8–2: Sítě VN.  

1. vydání. 2015. Dostupné z: https://www.csres.cz/Upload/PNE%333430-8-2%tisk.pdf 

 

[13] Podklady společnosti E.ON Distribuce, a.s. 

 

 

[14] BALOUN, Michal, František KYSNAR a Ondřej STAŠEK. E-Vlivy: Manuál k programu. 

České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB, s.r.o. 

 


