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Anotace 

 
Předkládaná diplomová práce analyzuje dopad obnovitelných zdrojů energie (OZE) na 

kvalitu napětí v distribuční soustavě NN. Práce se zabývá především vlivem fotovoltaických 

elektráren, jelikož jejich počet v posledních letech v České republice výrazně vzrostl a tím i 

nároky na řízení distribuční soustavy.  

Teoretická část se soustředí na současný stav využívání OZE v ČR i v Evropě. Dále jsou 

rozebrány hlavní požadavky na kvalitu napětí z hlediska normy ČSN EN 50160. Praktická 

část práce vyhodnocuje odchylky napětí a flikr konkrétních sítí NN poskytnutých společností 

E.ON. Jedná se o analýzu měřící kampaně na 23 sítích, která probíhala v letech 2011 až 2013. 

Cílem je zjistit, zda jsou dodrženy parametry kvality napětí, tedy zda nedochází k předpětí 

nebo podpětí a jestli je v normě flikr. Závěrem jsou navrženy konkrétní technické možnosti 

pro stabilizaci napětí v distribuční síti a diskutován jejich přínos. 
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Impact of distributed generation on distribution network operation 

  

Abstract 

 
This Master thesis analyses the impact of renewable energy sources (RES) on the voltage 

quality in low-voltage distribution system. The thesis pursues mainly the effect of 

photovoltaic power plants due to the increase of their numbers in the Czech Republic in the 

last few years. That has caused higher demand on the distribution network control.  

The theoretical part is focused on the current usage of RES in the Czech Republic as well 

as in Europe. Furthermore the major requirements for voltage quality with respect to EN 

50160 standard are discussed. The practical part evaluates voltage variations and the flicker of 

specified networks provided by the E.ON company. There are analysed results of monitoring 

of 23 networks between 2011 and 2013. The aim is to find out whether voltage quality 

parameters (voltage variations and flicker) comply with the standard. Finally the specific 

technical options for stabilizing distribution network voltage are proposed and their benefits 

are discussed. 
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Seznam použitých zkratek  
ČSN EN  harmonizovaná česká technická norma 

DS  distribuční soustava 

DTR  distribuční transformátor 

DTS  distribuční transformační stanice 

EPIA  European Photovoltaic Industry Association 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

EWEA  European Wind Energy Association 

FVE  fotovoltaické elektrárny 

HRT   hladinový regulátor transformátoru 

NN   nízké napětí 

OZE  obnovitelné zdroje energie 

PDS  provozovatel distribuční soustavy 

PNE  podniková norma energetiky 

PPDS  pravidla provozování distribuční soustavy 

THD  celkový činitel zkreslení napětí 

VE  vodní elektrárna 

VN  vysoké napětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopad rozptýlené výroby na provoz distribučních sítí     Tomáš Havel  2014 
 

 - 11 - 

Úvod 
V posledních letech zažila energetická soustava v České republice velký nárůst výkonu 

z obnovitelných zdrojů energie. Distributoři čelili nebývalému zájmu o připojování zejména 

fotovoltaických elektráren. Tato skutečnost s sebou přináší nové provozní problémy, které se 

dosud v distribuční síti nevyskytovaly. Stále častěji se setkáváme s problematikou kvality 

napětí, kdy jednotlivé sítě nevyhovují požadavkům normy ČSN EN 50160. Především se 

jedná o výskyt přepětí či vysoké míry kolísání napětí označované pojmem flikr. Vzniklé 

přepětí vadí nejen provozovatelům FVE, ale také negativně ovlivňuje kvalitu napětí 

v neprospěch odběratelů, což vede k reklamacím zákazníků.  

 Cílem práce je zmapovat současný stav na poli OZE a rozebrat legislativní požadavky 

kladené na distributora elektřiny s ohledem na kvalitu dodávky napětí. Dále provést praktické 

posouzení provozu vybraných výroben a rozebrat technické možnost, které má distributor pro 

stabilizaci napětí v distribuční síti. 
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1  Současný stav obnovitelných zdrojů energie 

1.1 Definice obnovitelných zdrojů energie 

Termín obnovitelné zdroje energie (OZE) je v současné době často využíván 

v nejrůznějších oblastech. Setkáváme se s ním v souvislosti s hrozbou vyčerpání fosilních 

paliv, znečištěním životního prostředí i politikou Evropské unie zaměřenou na jejich podporu.  

Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona o životním prostředí (17/1992 Sb.) 

je: „Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně 

nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka.“  

1.2 Rozdělení OZE 

Obnovitelné zdroje energie můžeme podle původu rozdělit do dvou skupin:  

 Primárním zdrojem energie je Slunce − energie slunečního záření, větru, vody a 

energie v biomase. 

 Primárním zdrojem energie není Slunce − geotermální energie a energie přílivu a 

odlivu způsobená převážně gravitačním působením Měsíce. 

1.2.1 Solární energie 

Pro efektivní výrobu elektřiny je důležitá dostatečná intenzita a doba slunečního záření. 

Energie slunečního záření na území ČR je přibližně 620 W/m2, krátkodobě může dosáhnout 

až hodnoty 1000 W/m2. Intenzita v průběhu dne kolísá podle toho, jaké je zrovna počasí. 

Velký význam při plánování využití slunečního záření hraje jeho rozložení v jednotlivých 

ročních obdobích. Jak ukazuje obrázek 1.1, v zimě, kdy se spotřebuje nejvíce energie 

na vytápění, je slunečních paprsků nejméně a naopak v létě je jich nadbytek. Tento problém 

lze řešit akumulací energie, avšak čím déle budeme chtít energii akumulovat, tím větší budou 

náklady a také ztráty. Doba slunečního záření v tuzemsku je přibližně 1300–1800 hodin 

ročně. 
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 Z obrázku 1.2 je vidět, že největší intenzita dopadajícího záření v České republice je 

na jižní Moravě. Nejhorší podmínky jsou naopak v severních Čechách.  

 

 

Obr. 1.1 Denní průběh záření ve střední Evropě (duben) a rozložení sluneční energie 

během roku, převzato z [1] 

Obr. 1.2 Roční suma dopadajícího slunečního záření v ČR, převzato z [1] 
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1.2.2 Vodní energie 

Ze všech obnovitelných zdrojů je v České republice nejvíce využívána vodní energie. 

Z celkového potenciálu vodní energie ČR je využito asi 45 %. Technicky využitelný potenciál 

vodních toku činí 3 380 GWh/rok. Vodní elektrárny se dělí na malé s výkonem do 10 MW 

(v EU do 5 WM) a velké (nad 10 MW). Výstavba velkých vodních elektráren je však 

z ekologického hlediska problematická. V dlouhodobém horizontu by se proto jejich podíl 

neměl příliš měnit. Meziroční výkyvy jsou způsobeny spíše počasím a množstvím srážek.  

Velké vodní elektrárny jsou kromě Dalešic, Mohelna a Dlouhých Strání umístěny 

na Vltavě. Malé vodní elektrárny slouží především jako sezónní zdroje energie, jelikož průtok 

vody kolísá v závislosti na počasí. Jejich výhodou je pokrytí vlastní spotřeby a možnost 

prodeje elektřiny do sítě distributorů. 

 

1.2.3 Biomasa 

Biomasu lze definovat jako látku biologického původu, jedná se o hmotu všech 

pozemských organismů. Může být jak rostlinného, tak i živočišného původu, včetně 

organických odpadů. 

Z energetického hlediska se v ČR využívají zejména:  

 Zbytky z lesnictví a dřevařského průmyslu (kůra, větve, odřezky, piliny, hobliny). 

 Zbytky ze zemědělské a potravinářské výroby (sláma, zvířecí exkrementy). 

 Energetické plodiny I. a II. generace. Do I. generace patří řepka, palma olejná, 

pšenice, kukuřice (výroba bioethanolu) nebo žitovec.  

Obr. 1.3 Průběh průtoku vody v roce, převzato z [1] 
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Ke II. generaci řadíme topoly, vrby, energetický šťovík či proso. 
 

V roce 2012 se u nás vyrobilo 1 803 GWh elektřiny z biomasy a v následujících letech se 

počítá s největším nárůstem výroby z tohoto obnovitelného zdroje. K biomase je však nutné 

přistupovat jako k omezenému obnovitelnému zdroji energie, neboť její potenciál je omezen 

produkční schopností organismů, prostorem a využitím biomasy k jiným, než energetickým 

účelům.  

1.2.4 Větrná energie 

Větrné elektrárny využívají sílu větru pro výrobu elektřiny. Pro stavbu větrných 

elektráren jsou nejvýhodnější přímořské oblasti a horské hřebeny. Z tohoto důvodu nemá 

Česká republika tak velký potenciál pro rozvoj větrné energetiky, jako jiné země EU. Pouze 

1,6 % území ČR je z hlediska povětrnostních podmínek vhodné pro stavbu větrných 

elektráren. Většinou se jedná o výše položené oblasti, které však často patří mezi chráněné 

krajinné oblasti, což komplikuje povolení ke stavbě. Jedná se o Krušnohorsko, Jesenicko a 

Českomoravskou vrchovinu. Větrné elektrárny mají řadu odpůrců z důvodu hluku a narušení 

vzhledu krajiny, dále je riziko úhynu migrujících ptáků, z tohoto důvodu by se neměly 

umísťovat v trase tažných ptáků. V současné době pracují u nás větrné elektrárny na zhruba 

50 lokalitách s vhodnými povětrnostními podmínkami. 

1.3 Využití OZE v ČR 

Význam OZE v české energetice roste, každoročně stoupá vyrobené množství elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů (viz graf 1.1), i podíl celkové vyrobené energie. V roce 2012 

bylo z OZE vyrobeno 8 056 GWh elektrické energie, což odpovídá 9,2 % podílu celkového 

množství elektřiny vyprodukované v ČR (v roce 2011 byl tento podíl 8,3 %). Nárůst v roce 

2012 je způsoben zejména zvýšením výroby elektřiny z bioplynu o 58,4 % díky zprovoznění 

nových bioplynových stanic, naopak u elektřiny z fotovoltaiky nastal oproti předchozím 

čtyřem rokům, kdy meziroční výroba vzrůstala několikanásobně, mírný pokles (o 1,5 %). 

Tento stav je způsoben zastavením nových instalací FVE po roce 2011 díky změně dotační 

politiky a výkupních cen elektřiny. Meziročně také vzrostlo o 7,5 % množství elektřiny 

vyrobené z biomasy a o 4,8 % z větrných elektráren. Stejně tak vzrostla výroba elektřiny 

z vodních elektráren (o 8,5 %), zde jsou však obvyklé meziroční výkyvy díky proměnným 

hydrologickým podmínkám. Cílem SPŽP ČR je dosažení 15% podílu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů do roku 2030. 
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Graf 1.1 Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v ČR, převzato z [3] 

 

ERÚ vydává výroční zprávy v červnu následujícího roku, souhrnné údaje za rok 2013 

tedy nebyly v době psaní diplomové práce k dispozici. Měl jsem však k dispozici data za rok 

2013 ze společnosti E.ON, které uvádím v příloze 2. Jedná se o všechny OZE připojené do 

distribuční soustavy E.ON, drtivá většina z nich jsou však fotovoltaické elektrárny. Z grafů 

v příloze 2 je patrné, že nárůst nových FVE se téměř zastavil a celková instalovaná kapacita 

už se mezi roky 2012 a 2013 zvýšila jen o 3 MW. Do distribuční sítě společnosti E.ON jsou 

v současné době připojeny OZE o instalovaném výkonu 1027 MW. Téměř polovina FVE na 

území ČR je tedy připojena do DS E.ON. 

1.4 Využití OZE v porovnání s ostatními zeměmi EU 

Fotovoltaické výrobny tvoří v současnosti 9 %, tj. 80 000 MW instalovaného výkonu 

ze všech zdrojů energie na území EU. V roce 2000 to přitom bylo méně než 1 %. 

Česká republika se řadí na špičku ve výrobě solární energie v Evropě. Vyšší výkon z FVE 

na obyvatele mají pouze v Německu a v Itálii. Poměr celkového instalovaného výkonu a 

výroby na obyvatele jsem shrnul do tabulky 1.1. Jak je vidět z meziročního srovnání, v ČR 

dochází k ustálení situace, naopak v Rakousku jsou FVE na vzestupu a tento trend pokračuje 
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i v Německu a Itálii. Německo je největším producentem elektrické energie z fotovoltaických 

elektráren v Evropě, jak názorně dokládá i mapa v příloze 3, navzdory tomu, že na jihu 

Evropy jsou podmínky osvitu příznivější. 

Tabulka 1.1 Instalované výkony FVE v Evropě, zpracováno na základě [4] 

 Německo Itálie Španělsko ČR Slovensko Rakousko Polsko 
2011 

Celkový 
instalovaný 

výkon [MW] 
24 807 12 923 4 889 1 959 508 188 3 

2012 
Celkový 

instalovaný 
výkon [MW] 

32 411 
(+31 %) 

16 361 
(+27 %) 

5 166 
(+6 %) 

2 072 
(+6 %) 

523 
(+3 %) 

418 
(+122 %) 

7 
(+133 %) 

Výkon na 
obyvatele [W] 398 273 110 196 95 50 0,1 

pozn.: údaj v závorce uvádí meziroční změnu 

 

Vodní energie v Evropě tvoří důležitý zdroj elektřiny. V roce 2013 byl ve všech 

členských státech Evropské unie instalován celkový výkon 140 058 MW z vodních elektráren. 

To tvoří 16 % v celkovém energetickém mixu a nejvíce z obnovitelných zdrojů. V posledních 

letech však nových vodních děl přibývalo minimálně, což dokazuje tabulka 1.2, ve které jsem 

shrnul nárůst instalovaných výkonů za posledních 10 let. Tato stagnace způsobila, že celkový 

podíl elektřiny z vodních elektráren v energetickém mixu klesl oproti roku 2000 o 5 %. 

Největšími producenty elektrické energie z vodných elektráren v přepočtu na obyvatele jsou 

Rakousko a Švédsko. V absolutním množství vyrobené energie vévodí Francie. 

 

Tabulka 1.2 Instalované výkony vodních elektráren v Evropě, zpracováno na základě [16] 

 Francie Itálie Španělsko Německo Švédsko Rakousko ČR 
2003 

Celkový 
instalovaný 

výkon [MW] 
24 947 20 660 18 043 9 397 16 098 11 004 2 026 

2012 
Celkový 

instalovaný 
výkon [MW] 

25 000 
(+0,2 %) 

21 752 
(+5 %) 

18 550 
(+3 %) 

11 185 
(+19 %) 

16 411 
(+2 %) 

12 541 
(+14 %) 

2 029 
(+0,1 %) 

Výkon na 
obyvatele [W] 382 366 403 139 1 717 1 492 193 

pozn.: údaj v závorce uvádí změnu oproti roku 2003 
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Stejně jako fotovoltaické elektrárny zažily v posledních deseti letech velký boom i větrné 

elektrárny. V současné době mají 13% podíl na energetickém mixu v Evropě a 

pravděpodobně brzy svým instalovaným výkonem předčí vodní elektrárny. V absolutních 

číslech to je 117 288 MW z větrných zdrojů. V poslední době zaznamenaly velký nárůst 

nových větrných elektráren Velká Británie, Polsko a Rakousko (viz tab. 1.3). Největší 

instalovaný výkon je však v Německu a největší výkon na obyvatele ve Španělsku.  
  

Tabulka 1.3 Instalované výkony větrných elektráren v Evropě, zpracováno na základě [15] 

 Německo Španělsko Velká Británie Francie Polsko Rakousko ČR 
2012 

Celkový 
instalovaný 

výkon [MW] 
30 989 22 784 8 649 7 623 2 496 1 377 260 

2013 
Celkový 

instalovaný 
výkon [MW] 

33 730 
(+9 %) 

22 959 
(+1 %) 

10 531 
(+22 %) 

8 254 
(+8 %) 

3 390 
(+36 %) 

1 684 
(+22 %) 

269 
(+4 %) 

Výkon na 
obyvatele [W] 

420 498 170 126 88 200 26 

pozn.: údaj v závorce uvádí meziroční změnu 
 

Výše popsané skutečnosti dokládá graf 1.2, na kterém je vidět, jak výrazně se změnil 

energetický mix v Evropě v posledním desetiletí. Instalovaný výkon OZE se zvedl z 24,5 % 

v roce 2000 na 39,6 % v roce 2013, to je nárůst o 61 %. 
 

 
Graf 1.2 Změna energetického mixu v EU mezi lety 2000 a 2013 –  

celkové instalované výkony v [MW] a [%], upraveno na základě [15] 
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1.5 Porovnání energetické výtěžnosti  

 Fotovoltaické elektrárny 

Během dne dochází vlivem oblačnosti ke značným výkyvům dodávaného výkonu 

na FVE. To je zobrazeno na obrázcích v příloze 1, které porovnávají dodávku činného výkonu 

za slunečného a oblačného počasí. Počet slunečných dnů pak má rozhodující vliv na roční 

objem dodané energie z FVE, jejíž výše je rozhodující pro investora. 

Z tabulky 1.4 vidíme, že realizované větší FVE s instalovaným výkonem kolem 1 MW 

dokáží z jedné instalované kW vyrobit přibližně 1000 kWh elektrické energie, tuto hodnotu 

udávají i výrobci a je tedy pravdivá. Je však potřeba vzít na vědomí skutečnost, že k výrobě 

panelu o instalovaném výkonu 1 kW je potřeba cca 3000 kWh elektrické energie. Panel tedy 

přibližně za 3 roky vyrobí tolik energie, kolik se spotřebovalo při jeho výrobě (křemík je 

energeticky náročný na výrobu).  

Tabulka 1.4 Výtěžnost FVE větších výkonů v ČR, data z [14] 

instalovaný výkon [kW] Rok tis.kWh/rok kWh/kW/rok 
2009 1067 1185 900 
2010 1027 1141 
2009 1076 1132 950 
2010 990 1042 
2009 1132 913 1240 
2010 1059 854 

 

 Větrné elektrárny 

Tabulka 1.5 ukazuje, že větší větrné elektrárny dokáží z jedné instalované kWh vyrobit 

za rok v průměru 2000 kWh elektrické energie (závisí také na místních podmínkách). Je to 

tedy přibližně 2x více, než dokáží vyrobit fotovoltaické výrobny.  

Tabulka 1.5 Výtěžnost větších větrných parků v ČR, data z [14] 

instalovaný výkon [kW] rok tis.kWh/rok kWh/kW/rok 
2008 5256 1752 
2009 5947 1982 3000 
2010 6264 2088 
2008 9199 2299 
2009 8747 2186 4000 
2010 8405 2101 

 

První kapitola vychází z těchto zdrojů: [1, 2, 3, 4, 14, 15] 
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2 Zásady pro posouzení připojitelnosti zdrojů k distribuční 
síti 

2.1 Legislativa distribuce elektrické energie 

Povinnost distributora elektřiny zajišťovat kvalitu dodávek napětí dle prováděcího 

předpisu ukládá energetický zákon 458/2000 Sb. Prováděcím předpisem se rozumí vyhláška 

540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. 

 Charakteristiky napětí v místech připojení uživatelů z veřejných distribučních sítí 

za normálních provozních podmínek popisuje norma ČSN EN 50160 ed. 3, která je českou 

verzí evropské normy EN 50160. Nejdůležitější poznatky z této normy shrnuje tabulka 2.1.  

Připojování zdrojů k distribuční síti je dále upraveno dle Pravidel provozování 

distribučních soustav (PPDS). PPDS vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v 

distribuci elektrické energie. Jsou schvalovány Energetickým regulačním úřadem a navazují 

na Pravidla provozování přenosové soustavy. 

2.2 ČSN EN 50160 

Tabulka 2.1 Požadavky na kvalitu elektrické energie v sítích NN dle ČSN 50160, edice 3, 

zpracováno na základě [11, 12] 
 

Průběžné jevy: 

Čtyřvodičové trojfázové 

soustavy 
Un = 230 V, mezi fází a uzlem 

Velikost 

napájecího napětí Třívodičové trojfázové 

soustavy 
Un = 230 V, mezi fázovými vodiči 

a) propojené systémy 
50 Hz ± 1 % během 99,5 % roku, 

50 Hz + 4 %/-6 % po 100 % času 
Kmitočet sítě 

b) ostrovní systémy 
50 Hz ± 2 % během 95 % týdne, 

50 Hz ± 15 % po 100 % času 

Un ± 10 % pro 95 % průměrných efektivních hodnot 

určených v měřicích intervalech 10 minut během 

každého týdne 
Odchylky 

napájecího napětí 
Nemají přesáhnout 

Un +10 %/-15 % pro všechny průměrné efektivní 

hodnoty určené v měřicích intervalech 10 minut 
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Rychlé změny 

napětí 
Do 10 % Un 

Dlouhodobá míra vjemu flikru PIt ≤ 1 po 95 % času v 

libovolném týdenním období 

Normální podmínky 

Zpětná složka (základní) napájecího napětí v rozsahu 

0 až 2 % sousledné složky pro 95 % desetiminutových 

středních efektivních hodnot zpětné složky 

v libovolném týdenním období 

Nesymetrie 

napájecího napětí 

Jednofázový nebo 

dvoufázový odběr 
Nesymetrie až do 3 % 

Harmonická 

napětí 

Dle tabulky 1 uvedené 

v ČSN EN 50160 na str. 

14 

V libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot 

napětí každé harmonické ≤ hodnotě uvedené 

v tabulce 

Činitel 

harmonického 

zkreslení THD 

Harmonické do řádu 40 THD ≤ 8 % pro 95 % měření ve třech fázích 

Úrovně napětí 

signálů v 

napájecím napětí 

Od 95 kHz do 148,5 kHz 

až do 1,4 V 

V rozmezí 1 % až 9 % UN pro nosné kmitočty signálu 

od 0,1 do 100 kHz měřeného po 3 s v 99 % dne 

≤ hodnotám dle obr. 1 v ČSN 50160, str. 14 
 

Napěťové události (informační hodnoty): 

Dlouhá přerušení 

napájecího napětí 
Delší než 3 minuty 

Roční četnost do 10 (někdy až 50). Typické hodnoty 

nelze udat. 

Krátká přerušení 

napájecího napětí 

Do 1 minuty  

(příp. 3 minut) 

Několik desítek až několika stovek za rok. Přibližně 

70 % těchto přerušení je kratších než 1 s. 

Dočasná přepětí o 

síťovém kmitočtu 

mezi živými vodiči 

a zemí 

Max. 440 V  

v sítích 230/400 V 

Při poruše na VN straně transformátoru se může 

vyskytnout přepětí do 1,5 kV (efektivní hodnota) na 

straně NN. 

Krátkodobé 

poklesy 

napájecího napětí 

Pod 90 % Un 
Několik desítek až jeden tisíc za rok. Většinou kratší 

než 1 s.  

Přechodná přepětí 

mezi živými vodiči 

a zemí 

Obecně do 6 kV 

Nejčastěji vyvolány atmosférickým přepětím, 

spínacími manipulacemi nebo činností pojistek. 

Trvání do několika milisekund nebo kratší. 
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2.3 Odchylky napájecího napětí 

Vyjadřují povolené poklesy či zvýšení napětí vůči jmenovitému napětí, které nemají vliv 

na poškození spotřebičů připojených k síti. Mají ale vliv na jejich životnost, nejnáchylnější 

jsou klasické žárovky. Zvýšením napětí o 10 % se sníží životnost žárovky o 74 % a zářivky 

o 25 %. Odchylky napětí nejsou žádoucím jevem, ale úplně odstranit je nelze. 

Dle Pravidel provozování distribučních soustav, přílohy 3, jsou dovolené odchylky 

napájecího napětí pro sítě NN [10]: 

1) +10/-10 % od jmenovité hodnoty (207 až 253 V) u 95 % měřících intervalů. 

2)  +10/-15 % od jmenovité hodnoty (195,5 V až 253 V) pro 100 % měřících intervalů. 

3)  V sítích VN a 110 kV ± 10 % od jmenovité (dohodnuté) hodnoty u 99 % měřících 

intervalů.  

4) V sítích VN a 110 kV ± 15 % od jmenovité (dohodnuté) hodnoty u 100 % měřících 

intervalů.  

 Tyto požadavky na dovolené odchylky napětí graficky zobrazuje obrázek 2.1. 

 
Obr. 2.1 Dovolené odchylky napájecího napětí NN, převzato z [18] 

2.4 Zvýšení napětí 

Základním kritériem pro posouzení připojitelnosti z hlediska zpětných vlivů je zvýšení 

napětí. Odchylka napětí vyvolaná provozem připojených výroben v nejnepříznivějším případě 

(přípojném bodě) nesmí překročit ve srovnání s napětím bez jejich připojení tyto hodnoty:

umax VN,1102 % pro výrobny s přípojným místem v síti VN a 110 kV (2.4a)

umax NN3 % pro výrobny s přípojným místem v síti NN  (2.4b)

Tyto změny platí pro připojení všech zdrojů na dané napěťové hladiny. Když je vyčerpá 
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jeden zdroj, nelze již další připojit. V minulosti často toto pravidlo zpracovateli studií 

připojitelnosti nebylo respektováno. Úroveň napětí musí být posouzena s ohledem na výši 

skutečné hodnoty napětí v předávacím místě.  

2.5 Změna napětí při spínání 

Změny napětí v přípojném bodě vyvolává připojování nebo naopak odpojování 

jednotlivých výrobních zařízení. Musí být dodrženy následující podmínky, jinak jsou tyto 

změny posouzeny jako nepřípustné zpětné vlivy: 

umax VN2 % (2.5a) 

umax NN3 % (2.5b) 

Platí za předpokladu, že ke spínání nedochází častěji, než jednou za 1,5 minuty. Při málo 

častém spínání, například jednou denně, může provozovatel distribuční soustavy povolit větší 

změny napětí, dovolí-li to poměry v síti.  

Dále, pokud dochází současně ke spínání zdrojů v sítích VN a NN, nesmí být dle ČSN 

EN 50 160 překročeny limity napětí ±10 % v předávacím místě zdroje. Stejně jako 

v předchozím bodě se úroveň napětí posuzuje s ohledem na výši skutečné hodnoty 

v předávacím místě. 

Pro výrobny v síti 110 kV platí hodnoty maximální změny napětí pro normální provoz 

0,5 % (spínání jedné výrobní jednotky – např. jeden generátor), 2 % (spínání celého zařízení – 

např. větrný park). Pro poruchový provoz a změnu napětí při spínání celého zařízení je 

maximální změna napětí 5 %.  

2.6 Výjimky pro výrobny s obnovitelnými zdroji 

(1) Výrobny s obnovitelnými zdroji mohou být zproštěny povinnosti primární regulace. 

(2) Podle schopností konvenčních výrobních zařízení při vzniku náhlé výkonové 

nerovnováhy v důsledku rozdělení sítí, vytvoření ostrovů a k zajištění obnovy provozu, musí 

výrobny s obnovitelnými zdroji užívat takové řídící a regulační charakteristiky, které 

odpovídají současnému stavu techniky. 1 

 

 

                                                

 
1 Pravidla provozování distribučních soustav - příloha č. 4, str. 33 
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2.7 Zpětné vlivy OZE na napájecí síť 

Z důvodu nutnosti zabránit rušení zařízení dalších odběratelů je potřeba omezit zpětné 

vlivy místních výroben. Při posuzování se vychází z PNE 33 3430. 

Pokud je poměr zkratového výkonu sítě SkV ke jmenovitému výkonu celého zařízení SrA 

větší než 500, mohou být výrobny připojeny bez další kontroly zpětných vlivů. 

Při individuálním posouzení výroben ve společném napájecím bodě se vyhodnocují 

následující parametry: 

2.7.1 Flikr 

Pojmem flikr (flicker) se označuje kolísání napájecího napětí. Dynamické změny zatížení 

u odběratelů nebo spínání v síti způsobují rychlé změny napájecího napětí, což má 

za následek kolísání napětí. Kolísání napětí způsobuje změnu světelného toku, to se projeví 

problikáváním svítidel u odběratelů, žárovky jsou nejvíce citlivé na kolísání napětí. Flikr je 

tedy důsledek kolísání napětí a má vliv na psychickou pohodu člověka, tedy únavu, pracovní 

nasazení, atd.  

Pro hodnocení se využívá míra vjemu flikru (blikání) P, která se dále rozděluje 

na krátkodobou (jedna hodnota se získává pod dobu každých 10 minut) a dlouhodobou (jedna 

hodnota se získává pod dobu každých 2 hodin).  

Šíření flikru v síti - směrem do nižších napěťových hladin se kolísání bude přenášet 

ve stejné míře (charakter kolísání bude stejný), směrem do vyšších napěťových hladin dochází 

k útlumu flikru. Na vyšších hladinách se v menší míře projeví vliv rušícího zařízení, kdežto 

do nižších hladin stejně. Intenzita flikru se bude v paprskových sítích zmenšovat od místa 

zařízení, které ho vyvolá (přípojného bodu), směrem k napáječi sítě v poměru zkratového 

výkonu SkV v přípojném bodě ke zkratovému výkonu SkX ve sledovaném bodě X,  

viz vzorec 2.7a [20]. 

stiV
kX

kV
stiX P

S
S

P   (2.7.1a) 

Pst − míra vjemu krátkodobého flikru ve sledovaném bodě sítě X nebo přípojném bodě V  
SkV  − zkratový výkon v přípojném bodě V  
SkX  − zkratový výkon ve sledovaném bodě sítě X  
i  − index pro jednotlivé přístroje, eventuelně zařízení uživatele sítě. 

Opatření pro omezení flikru:  

 snížení výkyvů zatížení elektrických zařízení (setrvačníky, snížení rozběhových proudů) 

 snížení impedance sítě, připojení do místa s větším zkratovým výkonem 

 dynamická kompenzace účiníku (při špatné kompenzaci dochází ke zhoršení flikru) 
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2.7.2 Proudy vyšších harmonických 

Vyšší harmonické jsou celistvé násobky jmenovité frekvence sítě 50 Hz (harmonická 1. 

řádu), především 5, 7 a 11 řádu, tedy 250, 350 a 550 Hz. Při posuzování kvality sítě se 

v současné době bere v potaz rozsah do 40. harmonické. Příliš velký obsah vyšších 

harmonických vede k tomu, že citlivé elektronické stanice nebudou fungovat bezchybně. 

Dokonce mohou být poškozené i nechráněné kompenzační stanice jalového proudu.  

Vyšší harmonické značně zvyšují pořizovací náklady na elektrickou energii, zvyšují 

ztráty na přenosových cestách, náklady způsobené větším zatížením jalovým výkonem a 

nutností předimenzovat komponenty. Kvůli tomuto dodatečnému zatížení se mohou dokonce 

přístroje přehřát a vypadnout z provozu. 

Zdroji vyšších harmonických jsou všechna zařízení, které při sinusovém napájecím napětí 

odebírají nesinusový průběh proudu, tzv. nelineární zátěž. Jedná se o polovodičové měniče 

(usměrňovače, střídače), spínané zdroje, kompaktní zářivky, elektrické pece (neodporové). 

V napájecím napětí se také mohou vyskytnout interharmonické s frekvencí jinou, než je 

celistvý násobek základní harmonické, například signál HDO (183,3 až 283,3 Hz).  

Veličina definující zkreslení sinusového signálu se nazývá celkový činitel zkreslení napětí 

a značí se THD (total harmonic distortion). Dále pak procentní velikost jednotlivých 

harmonických, vztaženo na velikost základní harmonické. 

Harmonické frekvence lze omezit třemi způsoby:  

1. Pasivním filtrem – LC obvod naladěný na jednu harmonickou frekvenci, harmonické 

proudy se uzavírají přes tento obvod. Pro více harmonických je potřeba více LC obvodů. 

Jednoduché a finančně nejméně náročné řešení.  

2. Izolačními transformátory s vinutím zapojeným do trojúhelníka, kde se uzavírá 

3. řád harmonické frekvence a její liché násobky jako 9., 15. apod., a tím tuto frekvenci 

izoluje od napájecí sítě.  

3. Aktivními filtry, které kromě harmonických dokážou kompenzovat i flikr a řídit 

jalový výkon, jsou však nejdražší.  

 

Druhá kapitola vychází z těchto zdrojů: [5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20] 
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3 Praktické posouzení provozu 
Tato kapitola je zaměřena na dodržení dovolených odchylek napětí dle normy ČSN EN 

50160 na základě analýzy konkrétních měření, jejíž způsob je popsán v níže.  

Ve sledovaných parametrech odchylek napětí norma požaduje dodržení odchylky ±10 % 

jmenovitého napětí Un. Číselně se tedy jedná o rozsah 207 až 253 V. Měření se provádí 

za normálních provozních podmínek v intervalech 10 minut a odchylky musí být dodrženy 

pro 95 % průměrných efektivních hodnot během každého týdne. Zároveň platí druhá 

podmínka, kdy musí být dodržena odchylka +10 %/-15 % jmenovitého napětí Un (195,5 až 

253 V) pro všechny průměrné efektivní hodnoty určené v měřicích intervalech 10 minut.  

3.1 Data 

Od společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., jsem prostřednictvím svého konzultanta 

Ing. Martina Kašpírka, Ph.D. obdržel data ze 23 blíže nespecifikovaných sítí nízkého napětí, 

na kterých jsou nasazeny FVE. Měření probíhala vždy v distribuční transformační stanici 

(DTS) a na připojené fotovoltaické elektrárně. Data jsou za roky 2011 – 2013, sítě jsou 

označeny číselně, toto značení jsem zachoval. Měření společností E.ON probíhalo na těchto 

sítích v období měsíců duben-srpen v roce 2011, březen-červenec v roce 2012 a leden-březen 

v roce 2013, až na dvě výjimky probíhala všechna měření ve stejném čase na DTS i FVE.  

3.2 Způsob vyhodnocení 

Analýzu dat jsem provedl pomocí programu Microsoft Excel. Z každého měření jsem 

vybral vždy nejnižší a nejvyšší hodnotu napětí Un ze všech tří fází. Například v síti číslo 2 

z roku 2011 se jedná o 1014 hodnot v každé fázi, minimum je 1008 hodnot, aby byla splněna 

podmínka týdenního měření. Tyto hodnoty jsem vynesl pro každý rok zvlášť do tabulek, které 

jsou uvedeny níže. V těchto tabulkách jsem červeně vyznačil nevyhovující odchylky napětí. 

Dále jsou v tabulkách uvedena přesná data měření. Na základě těchto tabulek jsem zpracoval 

grafy, které porovnávají, zda se po provedení opatření u nevyhovujících sítí v dalších letech 

situace zlepšila.  
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3.3 Výsledky 

Do tabulky 3.1 jsem zpracoval naměřená data z roku 2011. Nejdéle měření probíhalo 

na sítích 31 a 38 (14 dnů), na všech sítích byla splněna podmínka minimálně týdenního 

měření (1008 měřících intervalů). 

Tabulka 3.1 Maxima a minima napětí při měření v roce 2011 

2011 
číslo min U [V] max U [V] 
sítě DTS FVE DTS FVE 

období měření 

2 228,95 224,63 241,29 244,051 15.7-22.7. 
3 237,63 236,81 245,47 245,62 29.4.-11.5. 
4 231,03 225,87 243,89 246,88 1.4-11.4. (FVE 1.4-8.4.) 
5 208,54 226,89 243,79 246,26 4.5-12.5. 
6 233,76 223,41 243,2 247,6 4.5-12.5. (FVE 26.4.-4.5.) 
7 236,31 218,8 243,96 255,22 1.7-8.7. 
9 237,37 218,187 246,45 249,868 11.5-23.5. 

10 238,68 229,374 251,42 251,747 18.5-26.5. 
11 233,38 216 240,55 246,62 26.5.-6.6. 
13 234,56 229,642 243,25 247,004 9.5-17.5. 
16 238,681 233,311 251,031 255,058 30.5.-7.6. 
19 235,96 230,716 245,63 250,405 15.6-23.6. 
20 232,9 229,732 242,45 244,319 20.5-27.5. 
21 235,92 226,04 244,96 248,6 10.5-19.5. 
22 234,89 219,72 243,29 248,78 5.4-13.4. 
25 237,7 235,28 245,25 249,26 22.4-29.4. 
27 237,02 227,75 244,64 245,96 20.5-31.5. 
31 243,56 238,949 254,07 254,253 22.7.-4.8. 
32 233,12 221,57 242,09 248,09 11.7-19.7. 
34 228,8 223,646 243,43 244,051 14.7-22.7. 
35 244,1 237,03 251,38 258,11 2.6-10.6. 
36 235,55 229,63 245,17 253,08 12.5-20.5. 
38 227,00 222,79 248,00 258,85 29.4.-11.5. 

 

Graf 3.1 zobrazuje nejvyšší hodnoty průměrných efektivních napětí (tzv. RMS napětí) 

v tomto roce. Normě ČSN 50160 nevyhověly sítě č. 7, 16, 35, 36, 38. V těchto pěti případech 

je přepětí, překračující hodnotu 110 % Un vyznačenou vodorovnou červenou čarou, 

prokazatelně způsobeno provozem FVE, protože v DTS je napětí v normě. U sítě číslo 31 je 

přepětí ve FVE i DTS, zde je tedy chybně nastavená odbočka na distribučním transformátoru 

a přepětí není způsobeno provozem FVE. Největší odchylka je v síti č. 38, a to 112,5 % Un. 
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Graf 3.1 Maximální odchylky napětí U100%max v DTS a FVE NN v roce 2011 

Z hlediska podpětí všechny sítě vyhověly normě ČSN EN 50160 (U ≥ 90 % Un), aby byly 

lépe vidět rozdíly mezi maximy a minimy napětí na FVE, vynesl jsem tyto hodnoty do grafu 

3.2. Velké změny napětí jsou taktéž nežádoucí. Největší rozdíl mezi maximem a minimem 

napětí je u sítí 7 (15,8 % Un = 36,4 V) a 38 (15,7 % Un = 36 V). Všechny hodnoty absolutních 

rozdílů napětí jsem kvůli velikosti grafu uvedl v příloze 5. 
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Graf 3.2 Poměrný rozdíl krajních hodnot napětí v místě připojení FVE v roce 2011 
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V sítích číslo 7, 16, 31, 35, 36 a 38, ve kterých bylo měřením v roce 2011 prokázáno 

přepětí, byla společností E.ON provedena nápravná opatření. Jednalo se o přenastavení 

regulačních odboček na distribučním transformátoru tak, aby došlo ke snížení napětí a bylo 

vyhověno normě ČSN EN 50160. Ve všech 23 sítích bylo v roce 2012 provedeno měření 

znovu, aby se ověřila účinnost těchto opatření. 

Hodnoty z těchto měření jsem zpracoval podobně jako v předchozím případu do tabulky 

3.2.  

Tabulka 3.2 Maxima a minima napětí při měření v roce 2012 

2012 
číslo min U [V] max U [V] 
sítě DTS FVE DTS FVE 

období měření 

2 228,85 222,572 239,13 242,082 5.4-13.4. 
3 239,88 236,25 245,79 245,89 13.3-22.3. 
4 232,25 224,76 244,875 247,08 21.3-29.3. 
5 233,7 224,76 242,425 247,08 7.3-19.3. 
6 234,975 222,07 242,6 248,33 7.3-19.3. 
7 229,07 213,05 237,91 249 4.4-12.4. 
9 238,591 212,37 246,556 251,121 3.5-14.5. 

10 238,323 230,268 248,078 246,109 27.3.-4.4. 
11 232,506 210,669 240,381 243,603 4.4-16.4. 
13 231,7 225,794 245,81 247,809 18.4-27.4. 
16 232,058 225,973 245,214 247,72 15.5-23.5. 
19 231,52 224,899 241,46 245,572 2.3-13.3. 
20 230,48 226,86 240,22 240,95 5.3-13.3. 
21 229,96 219,082 244,43 245,214 28.3.-5.4. 
22 236 209,25 244,14 247,52 5.3-13.3. 
25 237,62 235,17 244,64 247,29 22.3.-3.4. 
27 239,75 231,08 245,13 247,3 3.4-11.4. 
31 233,69 223,914 247,16 247,541 13.4-23.4. 
32 232,05 215,48 242,23 246,32 23.3.-3.4. 
34 228,08 222,89 243,06 245,55 4.4-17.4. 
35 230,84 229,821 239,1 258,549 6.5-16.5. 
36 230,67 213,98 238,48 245,17 28.6.-10.7. 
38 226,2 225,95 233,48 244,41 15.6-28.6. 

 

Z grafu 3.3 je zřejmé, že v roce 2012 odchylky v DTS již vyhověly ve všech 23 sítích. 

V sítích č. 7, 16, 31, 36 a 38 se již na FVE NN přepětí nevyskytovalo, nápravná opatření tedy 

byla účinná. Jedna síť však nevyhověla normě ani v roce 2012, u sítě číslo 35 bylo změřeno 

přepětí i přes změnu odbočky. Mez pro Umin (207 V) nebyla překročena nikde. 
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Graf 3.3 Maximální odchylky napětí U100%max v DTS a FVE NN v roce 2012 
 

 Maximální rozdíl mezi minimem a maximem napětí byl naměřen, jak je vidět z grafu 

3.4, u sítě č. 9 (16,8 % Un = 38,75 V) a sítě č. 22 (16,6 % Un = 38,27 V). Jedná se o ještě větší 

rozdíl než v roce 2011. 
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Graf 3.4 Poměrný rozdíl krajních hodnot napětí v místě připojení FVE v roce 2012 
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V roce 2013 probíhalo na těchto sítích měření začátkem roku, protože bylo potřeba zjistit 

dopad na spodní meze napětí v zimních měsících. Vyhodnocením dat jsem zjistil, že v jednom 

případě, konkrétně u sítě 21 na FVE NN, bylo změřeno napětí 206,82 V. Data jsou uvedená 

v tabulce 3.3. V tomto případě se nejedná o porušení normy ČSN EN 50160, protože jde jen o 

jednu hodnotu (nejnižší), ale 95 % průměrných efektivních hodnot určených z měření, které 

trvalo 9 dnů, bylo v normě. Jelikož tento stav netrval déle, než 5 % času, je tedy povolena 

odchylka -15 % Un (min. 195,5 V). Odchylky napětí tedy nebyly v tomto období překročeny. 

Maximální rozdíly mezi minimem a maximem napětí byly však podobné, jako v předchozích 

letech, konkrétně 15,2 % Un (35 V) u sítě č. 9 a 14,6 % Un (33,5 V) u sítě č 21 – viz graf 3.5. 

To je dáno následkem nižších hodnot Umin. 
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Graf 3.5 Poměrný rozdíl krajních hodnot napětí v místě připojení FVE v roce 2013 
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Pro rok 2013 jsem měl také k dispozici data z měření flikru. Měří se flikr krátkodobý, 

značeno Pst a dlouhodobý Plt. Dle ČSN EN 50160 musí být po 95 % času, v libovolném 

týdenním období, dlouhodobá míra vjemu flikru Plt ≤ 1. Krátkodobá míra vjemu flikru není 

v ČSN upravena, dle PNE 33 3430-2 je však také limitní hodnota Pst ≤ 1 za stejných 

podmínek. V tabulce 3.3 jsem uvedl jak hodnoty flikru, tak i limitních napětí. 
 

Tabulka 3.3 Flikr, maxima a minima napětí při měření v roce 2013 

2013 

číslo min U [V] max U [V] krátkodobý 
flikr (Pst) 

dlouhodobý 
flikr (Plt) 

sítě DTS FVE DTS FVE DTS FVE DTS FVE 

období 
měření 

2 240,38 235,728 249,98 249,868 0,231 0,51 0,203 0,476 6.2-15.2 
3 239,4 235,51 245,43 245,42 0,16 0,324 0,15 0,304 18.1-25.1 
4 232,52 213,3 241,98 240,8 0,325 1,29 0,308 1,25 14.1-25.1 
5 231,06 226,075 241,66 243,025 0,246 0,51 0,365 0,51 22.2-4.3 
6 232,953 218,875 241,455 245,5 0,152 1,11 0,393 1 25.1-6.2 
7 228,73 223,1 237,46 241,17 0,189 1,353 0,21 1,296 4.3-12.3 
9 237,38 209,31 245,07 244,35 0,325 1,609 0,553 1,365 14.2-25.2 

10 238,44 228,34 247,25 244,75 0,198 0,522 0,19 0,538 6.2-14.2 
11 233,28 211,76 240 242,22 0,275 0,86 0,277 0,767 29.1-6.2 
13 231,89 224,86 241,5 244,05 0,293 0,783 0,295 0,725 5.3-18.3 
16 238 223,65 250,75 249,16 0,328 1,011 0,377 1,013 12.3-20.3 
19 232,27 222,47 239,81 242,51 0,27 1,022 0,27 1,013 4.1-14.1 
20 230,27 226,26 238,85 237,71 0,212 0,251 0,265 0,288 14.1-22.1 
21 233,88 206,821 243,64 240,292 0,207 0,958 0,211 x 3.1-11.1 
22 235,74 215,44 243,7 246,1 0,291 2,319 0,273 1,798 4.2-12.2 
25 238,77 237,36 246,914 246,57 0,153 1,156 0,21 1,11 21.2-4.3 
27 238,52 228,56 245,16 245,68 0,158 0,376 0 0,372 12.2-21.2 
31 234,94 218,276 242,96 241,097 0,263 0,512 0,305 0,538 21.1-28.1 
32 232,8 215,14 241,08 245,28 0,223 0,632 0,18 0,63 30.1-7.2 
34 229,7 226,778 243,38 243,245 0,575 0,643 0,577 1,07 13.3-20.3 
35 230,18 229,71 238,31 238,83 0,187 0,713 0,172 0,614 22.1-29.1 
36 229,195 224,05 237,428 242,275 0,475 1,89 0,457 1,75 4.1-14.1 
38 225,77 221,68 232,9 235,72 0,208 0,966 0,194 0,995 3.1-14.1 

 



Dopad rozptýlené výroby na provoz distribučních sítí     Tomáš Havel  2014 
 

 - 33 - 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 16 19 20 21 22 25 27 31 32 34 35 36 38

Ps
t, 

Pl
t [

-]

Číslo sítě

Pst DTS Plt DTS Pst FVE Plt FVE

 
Graf 3.6 Vyhodnocení flikru v roce 2012 

Z grafu 3.6 je pak zřejmé, že sítě FVE NN č. 4, 6, 7, 9, 16, 19, 22, 25 a 36 nevyhovují 

z hlediska krátkodobého vjemu flikru (Pst) a sítě FVE NN č. 4, 7, 9, 16, 19, 22, 25, 34 a 36 

z hlediska dlouhodobého vjemu flikru (Plt). K překročení limitní hodnoty 1 pro flikr tedy 

došlo v případě dlouhodobé i krátkodobé míry vjemu flikru u 9 z 23, což je 39 % sítí FVE 

NN. U DTS nebyl překročen dovolený flikr ani v jednom případě. 

S dosaženými výsledky vyhodnocení měření na těchto sítích koresponduje i analýza 

společnosti E.ON provedená na více než 3000 týdenních měření provedených v letech 2006-

2010. Výsledek je uveden v grafu 3.7, z kterého je vidět, že v 30,1 % sítí nebyl dodržen 

v normě flikr a 9,5 % sítí nevyhovuje z hlediska odchylek napětí.  
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Graf 3.7 Nevyhovující parametry kvality napětí v DS E.ON v letech 2006-2010, převzato z [19] 

3.4 Vývoj parametrů kvality napětí 

V grafu 3.8 je shrnut vliv nápravných opatření na maximální hodnoty napětí na svorkách 

FVE NN, po přednastavení odboček na DTS po měření v roce 2011 vyhověly všechny sítě, 

kromě sítě č. 35. V roce 2013 byly odchylky v normě i na této síti, měření však probíhalo 

v zimních měsících, kdy nebyl takový osvit, jako v letních měsících. 
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Graf 3.8 Maxima napětí na svorkách FVE v letech 2011 – 2013 
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3.5 Výpočet úbytku napětí na nevyhovující síti 

Maximální odchylka napětí v síti číslo 35 nevyhovovala normě ČSN EN 50160 ani po 

nápravných opatřeních provedených po měřící kampani v roce 2011 a tento problém přetrval i 

do roku 2012. Z tohoto důvodu jsem se spočítat pro tuto síť úbytek napětí, abych zjistil, zda je 

splněna podmínka daná PPDS popsaná v kapitole 2.4, tedy zvýšení napětí maximálně o 

3 % Un pro výrobny s přípojným místem v síti NN. Schéma sítě číslo 35 poskytnuté 

společností E.ON je na obrázku 3.8. 

 
Obr. 3.8 Schéma sítě číslo 35 [17] 

Výchozí hodnoty pro tuto síť jsou uvedeny v tabulce 3.4. Připojený zdroj nemá způsobit 

zvýšení napětí stanovené příslušnou normou. Toto lze vyšetřit při uvažování sítě bez zatížení 

pouze s připojeným zdrojem, v našem případě fotovoltaickým zdrojem15 kW. 
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Tabulka 3.4 Parametry sítě č. 35 

úsek kabel RK [Ω/km] XK [Ω/km]  l [km] R [Ω] X [Ω] 
2 - 3 70AYKY50 0,442 0,073 0,083 0,037 0,0061 
3 - 4 35AlFe6_35 0,970 0,302 0,222 0,215 0,0670 
4 - 5 35AlFe6_35 0,970 0,302 0,258 0,250 0,0779 
5 - 6 35AlFe6_35 0,970 0,302 0,075 0,073 0,0227 
6 - 8 16AYKY16 1,935 0,082 0,006 0,012 0,0005 

 

Postup výpočtu: 
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 Výpočet úbytku k uzlu U8 (cos φ =1): 

A
U

P
I

N

651,21
14003

15000
cos3







 


 

VIXIRU SSS 069,006151,210032,01651,2100032,0sincos    

VIXIRU 794,00651,210061,01651,21037,0sincos 323232     

VIXIRU 662,40651,21067,01651,21215,0sincos 434343     

VIXIRU 418,50651,210,07791651,21250,0sincos 545454     

VIXIRU 575,10651,210,02271651,21073,0sincos 656565     

VIXIRU 251,00651,210,00051651,21012,0sincos 868686     

Celkový úbytek v bodě U8: 

VUUU SiC 771,12069,0251,0575,1418,5662,4794,0    

%53,5100
400

771,123100
3

% 






n

C
FVESC U

U
u  

Změna napětí:  

%53,553,50%%%  FVESCFVEBEZCC uuu  

 

Tímto výpočtem jsem ověřil, že výrobna nesplňuje požadavek PPDS na umax NN3%. 

Situace je způsobena tím, že zdroj byl připojen v začátku fotovoltaického boomu 

bez posouzení výpočtu. Na základě podobných zkušeností distributoři později posuzovali 

všechny výrobny, aby k takovým situacím již nedocházelo. V tomto případě je na 

distributorovi, aby si podle smlouvy vynutil od provozovatele FVE dodržování pravidel 

provozovaní distribuční soustavy. Další možností by bylo v úseku U3 až U6 místo 

venkovního vodiče 35AlFe6 použít kabel 70AYKY50, který je použit již v předchozím úseku. 

Poté by úbytek napětí byl 2,78 %, jak jsem spočítal v příloze 3, a PPDS by byla splněna. Tato 

varianta by však byla ekonomicky náročná. 

 
Třetí kapitola je zpracována na základě dat [17]. 
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4 Regulace napětí 
V České republice se v současnosti používají dva základní principy regulace napětí 

v distribuční soustavě na straně VN. Jedná se o regulaci na konstantní napětí a o tzv. regulaci 

s kompaundací (regulaci s proměnlivým napětím). 

4.1 Regulace na konstantní napětí 

Jedná se o regulaci bez ohledu na zatížení, tato metoda se používá ve společnosti E.ON, 

z toho důvodu se jí budu věnovat v dalším průběhu práce podrobněji. Následující úvaha 

odhaduje velikost napětí v síti 22 kV a je zachycena na obrázku 4.1. Napětí na výstupu 

transformátoru 110/22 kV je za běžných podmínek regulováno na hodnotu 23,1 kV = 105 % 

Un (tato hodnota historicky platí pro region E.ON západ, E.ON východ používá 22,8 kV), 

necitlivost regulátoru je ±0,3 kV. Necitlivost je odchylka, na kterou nemá regulátor ještě 

zareagovat. Velikost necitlivosti ±0,3 = |0,6| kV je zvolena tak, aby byla o něco vyšší, než je 

jeden krok odbočky, který činí 2,5 % Un. Jak dokládá jednoduchý výpočet, jedná se o 

(0,6/22)·100 = 2,7 % Un.  

Uvažujeme-li alespoň minimální zatížení na vývodu 22 kV, napětí na jeho konci se může 

rovnat U1=22,8 kV. Přičteme necitlivost HRT (na obr. 4.1 značeno šipkami) dostáváme 

hodnotu U=23,1 kV na konci vývodu VN. Dle PPDS (podrobněji popsáno v kapitole 2.4) je 

maximální zvýšení napětí způsobené výrobnou na VN u=2 %, tedy 0,44 kV. Při sečtení 

necitlivosti regulátoru a maximální možné odchylky tedy dostáváme napětí 

Umax=22,8+0,3+0,44=23,54 kV. 
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Obr. 4.1 Princip regulace na konstantní napětí, převzato z [14] 

 

Vedení VN je dimenzováno tak, aby na jeho konci, při reprezentativním zatížení, bylo 

ideálních 22 kV. Při odečtení necitlivosti 0,3 kV a při stavu, kdy výrobna elektřinu nedodává, 

je na konci vedení VN napětí Umin=22-0,3=21,7 kV.  

Z této úvahy vyplývá, že za normálních provozních podmínek se napětí v síti 22 kV může 

pohybovat v rozmezí 21,7 kV až 23,54 kV. Ve studii [14] bylo praktickým měřením 

prokázáno, že tyto hodnoty mohou být ještě rozdílnější. Během jednoho týdne se pohybovaly 

v rozmezí 21,5 kV až 23,6 kV. Vyjádřeno procentuálně to je změna o 9,5 % Un. Tato hodnota 

se přenese přes transformátor 22/0,4 kV na hladinu NN, tím se sníží prostor pro změnu 

zatížení o tuto hodnotu, následkem je problém s dodržením odchylek ± 10 % Un. 

4.2 Regulace na proměnlivé napětí 

Druhou možností je regulace na proměnlivé napětí, jinak řečeno také regulace 

s kompaundací. Principem této koncepce je regulování s ohledem na zatížení sítě 

(vyrovnávání zátěže). Na DTR 110/22 kV se snímá procházející proud, který vytváří úbytek 

napětí v kompaundační smyčce.  
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 Regulace se provádí hladinovým regulátorem transformátoru nebo pomocí dispečerského 

řídícího systému. V tzv. elektrické polovině sítě je charakteristický bod (viz obr 4.2), kde 

udržujeme napětí na konstantní hodnotě. Regulace probíhá v rozmezí přibližně 97 % Un 

+10 % Un, abychom se pohybovali v mezích normy ČSN EN 50160. V závislosti na zatížení 

poté při větším zatížení napájecí napětí vzroste a při nižším zatížení napětí klesá. 

 
Obr. 4.2 Princip kompaundace 

 

Tato metoda je složitější a náročnější, výsledkem ale je snížení rozdílu napětí při minimu 

a maximu zatížení. 

 

4.3 Distribuční síť bez OZE 

V porovnání se současným stavem byla před rokem 2008 distribuční síť víceméně 

bez rozptýlené výroby. Protože byl velký počet výroben do sítě připojen až v posledních 

letech, lze porovnat parametry kvality napětí bez připojených výroben a s připojenými 

výrobnami. 

 Bez připojených výroben se předpokládá v distribuční síti NN s překročením parametrů 

flikr a s podpětím na konci vývodů NN. Na následujících obrázcích od společnosti E.ON je 

vidět, v jakých mezích se odchylky pohybovaly. 
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Obr. 4.3 Rozptyl napětí v DS bez OZE, převzato z [10] 

 

Z obrázku 4.3 je patrné, že hodnota na výstupu transformátoru 110/22 kV je nastavena na 

23,1 kV (105 % Un). Vlivem necitlivosti regulátoru se může ve skutečnosti hodnota 

pohybovat v rozmezí 23,1-0,3=22,8 kV (103,64 % Un) až 23,1+0,3=23,4 kV (106,36 % Un).  

Protože ve VN ani NN síti nejsou připojeny výrobny, nedochází na VN ani NN vedení ke 

zvýšení napětí. Ve VN síti ale dochází k úbytku napětí vlivem zatížení, které dosahuje 

velikosti dUnload = 1 % až 4 %. Výsledný úbytek vlivem zatížení je tedy 3 % Un. V případě 

provozu distribučního transformátoru 22/0,4 kV s nastavenou střední odbočkou nebo 

transformátoru 22/0,42 kV s nastavenou krajní odbočkou -5 % se procentní napětí z VN sítě 

přes DTR přenáší identicky do sítě NN. V NN sítích dochází vlivem zatížení také k úbytku 

napětí. Kabelové NN sítě zpravidla vykazují úbytek napětí 5 % Un, venkovní VN sítě úbytek 

větší, 10 % Un. Úbytek napětí na transformátoru je uvažován jako součást úbytku napětí 

na NN vedení. Samostatně se úbytek na transformátoru pohybuje v rozmezí 2 % až 3 % Un. 

Z obrázku 4.3 vidíme, že odchylky napětí na konci jsou pod limitní hodnotou 90 % Un 

stanovenou normou ČSN EN 50160, pokud by trvaly déle, než 5 % času, jedná se o odchylky 

nevyhovující z důvodu podpětí. Napětí na konci vedení NN lze zvýšit přenastavením odbočky 

DTR 22/0,4 kV ze střední odbočky na odbočku +2,5 % nebo na DTR 22/0,42 kV z odbočky 

-5 % zvýšením na -2,5 %.  
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Tím dochází ke zvýšení napětí na DTR a úměrně v celé síti NN o 2,5%, jak je uvedeno na 

obrázku 4.4 šipkami směrem nahoru. 
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Obr. 4.4 Rozptyl napětí v DS bez OZE, převzato z [10] 

 

Po této úpravě dojde k posunutí odchylky k hornímu tolerančnímu pásmu, jak je 

zobrazeno na obrázku 4.4 červenou barvou. Odchylky napětí v síti NN jsou nyní v mezích 

normy ČSN EN 50160. Provoz sítě s takto nastavenými odbočkami eliminuje podpětí 

na konci vedení NN. Problémem však může být, že při malém zatížení sítě může napětí 

dosáhnout až hodnoty 248 V, což může vést k poškození starších spotřebičů konstruovaných 

na napětí 220 V. 

4.4 Distribuční síť s OZE 

Rizikem pro dodržení kvality napětí v NN sítích s připojenými OZE je především zvýšení 

hodnot napětí nebo přepětí. Dle PPDS [5] již uvedených v kapitole 2.4 mohou být do sítě 

připojeny generátory (značeno G), jejichž provozem je dovoleno zvýšit napětí maximálně  

2 % Un v síti VN a 3 % Un v síti NN. Posouzení připojitelnosti v těchto sítích probíhá 

nezávisle. Na rozdíl od stavu bez OZE tedy dochází ke zvýšení napětí jak ve VN, tak v NN 

síti. Celkem tedy výrobny mohou způsobovat zvýšení napětí 2+3=5 % Un. 
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Obr. 4.5 Rozptyl napětí v DS s OZE, převzato z [10] 

 

Dle obr. 4.5 je vidět, že při nastavené střední odbočky u DTR 22/0,4 kV nebo krajní 

odbočky -5 % u DTR 22/0,42 kV vzniká nejen podpětí (podobně jako u obr. 4.3), ale také 

přepětí na konci vedení NN. Je to způsobené velikostí rezervy v horním tolerančním pásmu, 

která u obr. 4.3 byla 4,64 % Un a výrobny ve VN a NN síti mohou celkově zvýšit napětí 

o 5 % Un. Můžeme nastavit DTR 2/0,4 kV ze střední odbočky na odbočku -2,5 %, tím sice 

dojde k eliminaci přepětí, ale dojde k výraznějšímu podpětí na konci NN sítě v případě 

reprezentativního zatížení. 

 V případě distribučního transformátoru 22/0,42 kV už nejde napětí změnou odbočky 

snížit, protože odbočka -5 % je již krajní. Distribuční transformátory VN/NN jsou vybaveny 

odbočkami na primární straně, které lze přepínat ve stavu bez napětí. Starší transformátory 

mají tři stupně: +5; 0; -5 %, novější transformátory umožňují měnit odbočky v pěti krocích 

+5; +2,5; 0; -2,5 a -5 % . Odbočka +5 % se používá hlavně ve stanicích umístěných 

v blízkosti rozvodny, odbočka -5 % na konci dlouhých paprskových vedení.  
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4.5 Možnosti distributora pro stabilizaci napětí 

V následujícím textu jsou navrženy tři možnosti stabilizace napětí rozkolísaného vlivem 

OZE. 

4.5.1 Regulace jalového výkonu Q u VN výroben 

Při regulaci jakového výkonu u VN výroben očekáváme snižování napětí při odběru Q 

výrobnami a zvýšení napětí při dodávce Q z výroben do sítě. V praxi lze však dle studie [13] 

počítat pouze s využitím možnosti snížení napětí odebíráním jalového výkonu Q. Možnost 

zvyšovat napětí dodávkou Q do sítě nelze využít, protože při stavu s nižším napětím je v praxi 

síť bez provozu výroben.  
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 Obr. 4.6 Rozptyl napětí v DS s OZE při řízení Q, převzato z [13] 

 

Z obrázku 4.6 je vidět, že oproti stavu na obr. 4.5 může dojít k eliminaci přepětí v NN 

síti, to zobrazuje snížení napětí o hodnotu dU(regQ)FVE. Celkově tedy VN výrobny ve VN síti 

nezvýší napětí o povolená 2 % UN, ale o hodnotu dU(FVE)VN = 2 % - dU(regQ)FVE. 

 Na obrázku 4.6 se poté díky odběru jalového výkonu na VN vedení dostáváme z přímky 

vyznačené čárkovaně do hodnot splňujících normu ČSN EN 50160 vyznačených plnou čarou. 

Tato metoda ovšem poskytuje poměrně omezenou možnost regulace napětí ve VN a tím i 

v NN síti, navíc vůbec neřeší problém s podpětím.  
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4.5.2 Dynamické řízení úrovně HRT 110/22 kV 

V elektrizační soustavě se transformátory s touto regulací používají u síťových 

transformátorů 400/220 kV, 400(220)/110 kV a 110kV/VN. Reguluje se na základě 

napěťových poměrů v síti. Hladinová regulace se koordinuje na základě selektivity působení, 

kdy nejrychleji reagují transformátory na nejvyšší napěťové hladině a nejpozději 

transformátory na nejnižší napěťové hladině.  

V kapitole 4.4 jsem uvedl, že statické přednastavení odboček transformátoru nevede 

k dodržení požadovaných odchylek napětí, ale dochází buď k přepětí, nebo k podpětí na konci 

NN vedení. Z tohoto důvodu se nabízí možnost úroveň napětí na výstupu transformátoru 

110/22 kV řídit dynamicky pomocí hladinového regulátoru transformátoru (HRT). Tím je 

myšleno přenastavovat požadovanou hodnotu na výstupu TR 110/22 kV v průběhu dne 

v závislosti na napětí na konci VN vývodů a ve VN výrobnách. 

Pokud snížíme hodnotu Unast o dU(HRT), jak je uvedeno na obrázku 4.7 na výstupu TR 

110/22 kV, docílíme snížení napětí ve VN a tím i NN síti. Hodnota napětí klesne z čárkovaně 

vyznačené modré a červené čáry na hodnoty vyznačené plnými čarami – pod limitní hladinu 

ČSN EN 50160. Současně předpokládáme, že při provozu OZE zároveň nedochází 

k maximálnímu zatížení VN sítě, vyznačenému na obr. 4.7 zeleným průběhem Uminteoret, ale 

k nižšímu zatížení vyznačenému modrou čarou Uminprakt. 
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 Obr. 4.7 Rozptyl napětí v DS s OZE při řízení úrovně HRT 110/22 kV, převzato z [13] 



Dopad rozptýlené výroby na provoz distribučních sítí     Tomáš Havel  2014 
 

 - 45 - 

Z uvedeného popisu vyplývá, že snížení hodnoty Unast snižuje maximální napětí na konci 

vedení, zároveň nedojde ke snížení minimálních hodnot napětí, tedy vznik podpětí. 

Podobně jako k eliminaci přepětí lze řízení napětí pomocí HRT využít i k zamezení 

podpětí. Podpětí hrozí v NN síti v ranní špičce zatížení, kdy zároveň FVE dodávají do sítě jen 

cca 30 % jmenovitého výkonu výrobny. Z tohoto důvodu můžeme zvýšit požadovanou 

hodnotu Unast na TR 110/22 kV, aniž by došlo k navýšení maximálních hodnot napětí. 

 

4.5.3 Regulační distribuční transformátory 22/0,4 kV s regulací pod zatížením 

Standardní DTR používané ve společnosti E.ON mají převod 22 ± 2x2,5 % kV a 

umožňují změnu napětí pomocí přednastavení odbočky o 2,5 % Un. Přednastavení je možné 

ale pouze za stavu bez zatížení, kdy je nutné transformátor dočasně vypnout, což představuje 

výpadek elektřiny pro odběratele napájené z tohoto transformátoru a náklady na výjezd 

montérů. Pro představu jde zhruba o 1,5 až 2 hodiny práce pro dva montéry, přestože se 

nejedná o složitou záležitost, je však třeba počítat s výjezdem, manipulací a zajištěním 

pracoviště. Tyto problémy řeší distribuční transformátory s regulací odboček pod zatížením. 

Důvodem malého rozšíření těchto transformátorů je jejich mnohem vyšší cena, než 

u klasických DTR s regulací odboček v beznapěťovém stavu. 

Jak je vidět z obrázku 4.8, snížením napětí na výstupu DTR 22/0,4 kV o hodnotu 

dU(regDTR) dojde k eliminaci přepětí. Současně se předpokládá, že při provozu FVE zároveň 

nedochází k  maximálnímu zatížení NN sítě, naznačenému zelenou přímkou Uminteoret. 

K tomu docházelo při trvale nastavené odbočce, viz obrázek 4.5. Předpokládané nižší zatížení 

způsobí úbytek Uminprakt vyznačené červenou čarou. 



Dopad rozptýlené výroby na provoz distribučních sítí     Tomáš Havel  2014 
 

 - 46 - 

99,64%

103,64%

110%

106,36%
107,36%

VN vedení

vývod NN dUload NN(venk)=10%

min EN 50160

U [%Un]

90%

vývod VN

dUload VN=3%

max EN 50160

min EN 50160

HRT +/- 0,3kV
HRT +/- 1,36%

distribuce distribuce

NN vedení
22/0,4kV110/22kV

90%

dU
(V

N
)

dU(VN)=5,72+2=7,72%

max EN 50160Umax=110,36%Un

Unast

dUload NN(kab)=5%

dU(FVE)VN=2% dU(FVE)NN=3%

G G

dU(regDTR)

dU(regDTR)

Uminteoret

Uminprakt

Obr. 4.8 Rozptyl napětí v DS s OZE při nasazení regulačního DTR, převzato z [13] 
 

Dynamické snížení napětí tedy omezuje maximální hodnoty napětí na konci NN vedení a 

zároveň nedojde k podpětí. Opačným postupem lze eliminovat i podpětí za předpokladu 

nulové dodávky výkonu z FVE a maximálního zatížení sítě. 

4.5.3.1 Používané DTR s regulací pod zatížením 

Na trhu je několik výrobců distribučních transformátorů, kteří nabízí stroje s možností 

regulace pod zatížením. Principy regulací jednotlivých výrobců se výrazně liší. Společnost 

E.ON uvažovala pro pilotní provoz o čtyřech výrobcích těchto transformátorů – Magtech, 

Efacec, Reinhausen a Siemens. Parametry těchto DTR uvádím v tabulce 4.1. 

Společnost Efacec nabízí samoregulační transformátory o výkonech 400 kVA, 630 kVA 

a 1000 kVA. Regulační rozsah odboček pod zatížením je ±4x2,5 %. Transformátory mohou 

díky velkému regulačnímu rozsahu nalézt uplatnění v místech, kde dochází k velkému 

rozsahu kolísání napětí ve VN síti. Nevýhodou je ovšem jejich velikost a velká hmotnost, 

díky tomu se nehodí pro použití v distribučních transformačních stanicích. 

Společnost Magtech nabízí magnetické samoregulační transformátory MTD400 

(jmenovitý výkon 400 kVA) a MTD530 (630 kVA). Tyto transformátory jsou 

vybaveny regulovaným a neregulovaným výstupem. Na regulovaný výstup je vhodné připojit 
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NN vývody se zdroji a běžnou zátěží, na neregulované vývody s běžnou zátěží, ale 

bez zdrojů. Regulace napětí na výstupu probíhá plynule řízením pomocným magnetickým 

polem. Výstupní napětí je možné pouze snižovat, až o 6 % Un. Je možná také standardní 

regulace ve stavu bez zatížení pomocí odboček na VN vinutí ±2x2,5 %. 

Transformátory společnosti Reinhausen jsou o jmenovitých výkonech 400 kVA a 630 

kVA. Možnost regulace pod zatížením je v rozsahu ±4x2,5 %. Tyto transformátory jsou 

bohužel výrobcem určeny pouze do vnitřních trafostanic. 

Společnost Siemens nabízí stroje o výkonu 400 kVA s možností regulace pod zatížením 

v rozsahu ±3,57 % a 630 kVA s možností regulace pod zatížením v rozsahu ±4,34 %. 

Transformátory také umožňují standardní regulaci ve stavu bez zatížení v rozsahu ±2x2,5 %. 

Výhodou těchto transformátorů jsou menší rozměry, nízká hmotnost a možnost použití ve 

venkovních trafostanicích.  
 

Tabulka 4.1 Parametry vybraných DTR s regulací pod zatížením, zpracováno na základě  

[13; 21] 

výrobce 
Typ regulace, 

přepínač 
odboček 

Reg. rozsah 
[% Un] 

Jmenovitý 
výkon [kVA] 

Hmotnost vč. 
oleje [kg] 

Rozměry 
d x š x v [cm] 

±4x1,25 % 400 3850 

400 3950 Efacec mechanickým 
přepínačem ±4x2,5 % 

630 4250 

280 x 130 x 235 

400 2600 158 x 100 x 166 
Magtech 

magnetickým 
polem, plynulá 

regulace 
až -6 % 

630 4000 168 x 115 x 210 

Reinhausen hybridním 
přepínačem ±4x2,5 % 400 2760 175 x 95 x 172 

±3,57 % 400 1650 129 x 93 x 141 
Siemens 

přepínačem na 
principu 

výkonové 
elektroniky ±4,34 % 630 2170 135 x 96 x 154 

 

Ceny těchto transformátorů jsou obchodním tajemstvím každého výrobce a nejsou 

přístupné veřejnosti, pro přehled je však možné říci, že běžný 400 kVA transformátor 

s regulací bez zatížení stojí přibližně 180 000 Kč, 630 kVA poté 230 000 Kč.  

U transformátorů s regulací pod zatížením se ceny pohybují od 650 tisíc do 1,5 milionu Kč 

podle typu a výrobce. Tyto stroje jsou tedy přibližně 3 až 7x dražší, než běžné transformátory 

s nutností manuálního nastavování odboček. 

Čtvrtá kapitola vychází z těchto zdrojů: [6, 10, 13, 14] 
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Závěr 
Tato diplomová práce se věnuje aktuální problematice provozu obnovitelných zdrojů 

energie. V úvodu seznamuje čtenáře se současným využitím OZE na území ČR i EU. 

Za posledních pět let se, především díky dotační politice státu, výkon dodávaný z těchto 

zdrojů v ČR více než zdvojnásobil a do budoucna by měl ještě mírně růst. Tento vývoj 

s sebou přinesl řadu problémů, se kterými se musejí distributoři elektřiny potýkat. Dříve bylo 

běžné, že profil sítě měl jasný tvar, kdy výkon přenášený na jednotlivých částech sítě 

postupně klesá k nižším napěťovým hladinám. V současnosti především díky FVE 

umístěných na koncích vedení NN vznikají přetoky výkonů do vyšších napěťových hladin, 

což způsobuje problémy s regulací a dodržením kvality napětí dle normy ČSN EN 50160. 

Základním úkolem práce bylo provést analýzu měřící kampaně, která probíhala v  letech 

2011 až 2013 na 23 sítích NN společnosti E.ON s nasazenými FVE. Touto analýzu jsem 

zjistil, že v roce 2011 nebyly v místě připojení FVE odchylky napětí dodrženy na 6 z 23, tedy  

u 26 % sítí. Po provedení nápravných opatření, která spočívala v přednastavení regulačních 

odboček na transformátorech, byl v následujícím roce zjištěn problém již pouze na jedné síti. 

Důvodem je nedodržení povoleného navýšení napětí provozovatelem této FVE. Možným 

řešením je změna konfigurace sítě. Za rok 2013 jsem měl k dispozici také data z měření 

flikru, kdy nebyla splněna norma u 9 z 23 sítí (39 %). 

V závěrečné části práce jsem se věnoval technickým možnostem distributora elektřiny 

pro stabilizaci napětí v distribuční síti. Základní tři možnosti pro regulaci napětí jsou: regulace 

jalového výkonu u výroben, hladinový regulátor na transformátoru VVN a regulace 

na distribučních transformátorech, případně kombinace těchto možností. Podrobněji jsem se 

zabýval regulací pomocí distribučních transformátorů. Starší transformátory umožňují 

regulaci pouze v beznapěťovém stavu. Pro změnu jejich nastavení je nutné přerušit dodávku 

elektřiny a vyslat montéry přenastavit odbočku. Náhradou za současné transformátory je 

nasazení transformátorů s regulací pod zatížením. Pomalému rozšíření těchto transformátorů 

brání především jejich vysoká cena, jsou 3 až 7x dražší, než dosavadní transformátory. 

V budoucnu je především důležité připojovat další zdroje rozptýlené výroby podle 

pravidel tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění kvality napětí.  
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Příloha 1: Průběh dodávaného činného výkonu FVE s PN=1920 kW 

 

 
Průběh během slunečného dne, zdroj: E.ON 

 

 
Průběh během oblačného dne, zdroj: E.ON 

 

 

 



Dopad rozptýlené výroby na provoz distribučních sítí     Tomáš Havel  2014 
 

 - 53 - 

Příloha 2: Obnovitelné zdroje energie připojené do DS E.ON v letech 2002 - 2013 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Počet OZE [ks] 12 98 12 22 15 43 197 546 2889 599 736 153 
Výkon [MW] 0,3 16,4 4,9 6,9 37,1 8,1 14,4 52 542,6 312,4 29,3 3,1 

Počet OZE 
celkem [ks] 12 110 122 144 159 202 399 945 3834 4433 5169 5322 

Výkon 
celkem [MW] 0,3 16,7 21,6 28,5 65,5 73,7 88,1 140,1 682,7 995,1 1024,4 1027,4 

 

0

100

200

300

400

500

600

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Výkon [MW]Počet [ks]

rokPřírůstek v daném roce [ks] Instalovaný výkon [MW]
 

Počet nově připojených OZE a jejich instalovaný výkon, zdroj: E.ON 

0

200

400

600

800

1000

1200

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Výkon [MW]Počet [ks]

rokPřipojeno celkem [ks] Celkový instalovaný výkon [MW]
 

Vývoj počtu OZE a jejich celkový instalovaný výkon, zdroj: E.ON 



Dopad rozptýlené výroby na provoz distribučních sítí     Tomáš Havel  2014 
 

 - 54 - 

Příloha 3: Mapa výkonů FVE v Evropě [W/obyvatele]  

 

 
Mapa výkonů FVE v Evropě, upraveno na základě [4] 
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Příloha 4: Výpočet sítě 35 – nahrazení venkovního vedení 35AlFe6 kabelem 70AYKY5 

V úsecích 3-4, 4-5 a 5-6 nahrazeno venkovní vedení 35AlFe6 kabelem 70AYKY50 

(podbarveno šedou barvou). Ostatní parametry zůstávají stejné jako v kapitole 3.5. 
 

Parametry sítě č. 35 upraveno - šedě podbarvené úseky nahrazeny kabelem 

úsek kabel  RK [Ω/km] XK [Ω/km]  l [km] R [Ω] X [Ω] 
2 - 3 70AYKY50 0,442 0,073 0,083 0,037 0,0061 
3 - 4 70AYKY50 0,442 0,073 0,222 0,098 0,0162 
4 - 5 70AYKY50 0,442 0,073 0,258 0,114 0,0188 
5 - 6 70AYKY50 0,442 0,073 0,075 0,033 0,0055 
6 - 8 16AYKY16 1,935 0,082 0,006 0,012 0,0005 
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Příloha 5: Absolutní rozdíl min U a max U na FVE NN v letech 2011 - 2013 
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