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dříve než se začtete do dalších stránek nového vydání magazínu Energo, 
dovolte, abych vás informoval o personálních změnách, které nastaly v energe-
tických divizích společnosti Siemens. Mým nástupcem na pozici ředitele divize 
Wind Power and Renewables se stává David Barva, úseky High Voltage Products 
a Transformers divize Energy Management povede Ján Predný.

Když člověk odchází z prostředí, v němž se pohyboval dlouhý čas, vždy podléhá 
emocím. Bilancuje, přemýšlí nad tím, co mohl udělat jinak. Za devět let mého 
působení ve společnosti Siemens jsem měl velké štěstí, protože jsem mohl 
spolupracovat s řadou vynikajících lidí, kterých si budu celý život vážit. Společ-
ně jsme absolvovali řadu tvrdých bojů na tuzemském nebo evropském trhu, 
ve kterých jsme dokázali oslovit zákazníky a získat zakázky. Vždy proto budu 
hrdý na to, co se nám podařilo, a pokaždé se se svými, dnes už bývalými, kolegy 
a kolegyněmi rád potkám. Naučil jsem se zde mnoho nových věcí, získal zkuše-
nosti a dovednosti, pracoval jsem v multikulturním prostředí. Za to vše a mnoho 
dalšího jsem velmi vděčný.

Siemens je firma, která disponuje obrovským zázemím a mimořádnými mož-
nostmi – jak produktovými, tak myšlenkovými. Stejně jako obdobné velké 
koncerny ale musí čelit některým nesnázím typickým pro velké korporace. 
I proto mé rozhodování o budoucím profesním životě směřovalo k firmě, která je 
rodinného charakteru a kde, jak pevně doufám, budu mít příležitost zrealizovat 
své myšlenky, názory a postupy. 

Rád bych svým nástupcům popřál co nejlepší výsledky, děkuji za spolupráci 
a nashledanou.

Váš

Aleš Tomec
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 6 Národní akční plán  
pro chytré sítě
Vláda schválila plán budování 
chytrých elektrických sítí, které 
se mají v blízké budoucnosti 
podílet na zajištění spolehlivé-
ho provozu české elektrizační 
soustavy. Jak plán hodnotí 
odborníci na energetiku? 

13 Nový vzduchem izolovaný  
rozvaděč NXAIR – 50 kA 
Rodina vzduchem izolovaných 
rozvaděčů vysokého napětí 
společnosti Siemens se rozrostla 
o rozvaděč NXAIR na vyšší zkra-
tový proud 50 kA. Je bezpečný, 
efektivní, hospodárný a šetrný 
k životnímu prostředí. 

14 Diagnostika kabelů  
systémem LIRA
Jak předcházet haváriím vysoko-
napěťových kabelů v energetic-
kých sítích? Předvídat poruchy 
je nyní možné díky unikátnímu 
komplexnímu systému linkové 
rezonanční analýzy.
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Můžeme to vnímat jako první známku 
nového přístupu k obnovitelným zdro-
jům. Po fiasku s předotovanými solár-
ními elektrárnami se stát snažil rozvoj 
zelené energie všemožně brzdit. Nyní 
však ministerstvo průmyslu a obchodu 
přichází v rámci novely energetického 
zákona se zrušením povinnosti mít 
licenci Energetického regulačního 
úřadu pro malé zdroje do 10 kilowatt. 
Stát chce omezením byrokracie přispět 
k rozvoji malých obnovitelných zdrojů. 

Počítá s tisícovkou nových instalací roč-
ně. Změna by mohla platit od příštího 
roku a týkala by se především střešních 
instalací fotovoltaických panelů na ro-
dinných domech, chatách a podobně. 
Ty sice licenci nepotřebují ani nyní, ale 
jen pokud se jedná o ostrovní systémy, 
které veškerou vyrobenou elektřinu 
spotřebují a do sítě nedodávají nic.

Až tisíc malých elektráren ročně
Odstranění nepříjemné administrativ-

ní překážky může nastartovat zájem 
o menší zelené elektrárny. Odhady 
říkají, že by jejich počet mohl narůst 
zhruba o tisícovku ročně, což jsou čís-
la, s nimiž pracuje i ministerstvo. Podle 
prognóz budou hrát tisíce decentrali-
zovaných malých zdrojů stále důležitěj-
ší roli a význam těch velkých se bude 
zmenšovat. Kromě fotovoltaik se mezi 
malé zdroje řadí především kogenerač-
ní jednotky na kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla.

Letem světem Siemens

Stát usnadní cestu zeleným elektrárnám

Větrné elektrárny jsou v kurzu

Letem světem Siemens

Rekordní elektromotor Nově představený model měří dvacet 
metrů na délku, deset na šířku a osm 
na výšku. Svými rozměry je dokonce nej-
větším nákladním vozem na světě. Hmot-
nost celého kolosu dosahuje 360 tun 
a může uvézt až 450 tun nákladu. Není 
proto divu, že je stroj dokonce uveden 
v Guinnessově knize rekordů. Ač to může 
působit paradoxně, jedním z hlavních dů-
vodů pro konstrukci takto rozměrných ná-
kladních vozů jsou požadavky na ochranu 
životního prostředí. Na přepravu daného 
množství materiálu spotřebuje velký 
dampr méně paliva než dva menší, což 
je výhodné jak z ekologického hlediska, 
tak z hlediska provozních nákladů.

Každé kolo má vlastní motor
Uvést do pohybu masu oceli, která 
dosahuje rozměrů většího rodinného 
domu, není ovšem nic snadného. Po-
hon náklaďáku proto obstarává systém 
vyvinutý konstruktéry společnosti 
Siemens tvořený čtveřicí elektromotorů, 
dvěma generátory a dvěma dieselovými 
motory. Dieselové motory, z nichž kaž-
dý dosahuje výkonu 1 700 kW, pohánějí 
generátory, které elektřinou zásobují 
elektrické motory. Každý z elektromo-
torů pak pohání jedno kolo, díky čemuž 
je vůz, i přes svoji velikost, překvapivě 
dobře ovladatelný, a kromě toho může 
pokračovat v jízdě, i když se jeden 

motor porouchá. Jednou z největších 
potíží při konstrukci vozu byla omezená 
nosnost pneumatik, která odpovídá 
„pouhým“ sto tunám na pneumatiku. 
Každé kolo je proto osazeno dvojicí 
čtyřmetrových pneumatik, hmotnost 
naloženého dampru tak může dosáh-
nout zhruba 800 tun.

Aby celý stroj mohl jezdit v drsném te-
rénu povrchových dolů bez rizika uváz-
nutí, jsou všechna čtyři kola vybavena 
hydraulickým řízením. Velikostí stroje 
není příliš limitována ani jeho maxi-
mální rychlost, která u prázdného vozu 
může dosáhnout až 64 km v hodině.

Výzkumníci ze společnosti Siemens vyvinuli nový typ elektrického motoru, kte-
rý při váze pouhých 50 kilogramů dává výkon přibližně 260 kW – tedy pětkrát 
více než jiné hmotnostně podobné motory. Tento byl navržen speciálně pro po-
užití v letadlech, a díky mimořádnému poměru hmotnost/výkon se tak otevírá 
možnost využívat elektromotory i ve strojích o vzletové hmotnosti do dvou tun.

Při vývoji motoru byla klíčová důkladná analýza všech komponentů předcho-
zích typů motorů a jejich optimalizace až na maximum jejich technických 
limitů. S pomocí simulačních technik a inovované lehké konstrukce se podařilo 
dosáhnout vynikajícího poměru výkonu a hmotnosti pěti kilowatt na jeden 
kilogram. Pro srovnání – poměr u motorů, které jsou používány v elektromo-
bilech, se pohybuje okolo 2 kW na kilogram. Letové testování motoru by mělo 
začít ještě v roce 2015.

Nový BelAZ – 
rodinný dům na kolech
Dampry neboli sklápěcí nákladní vozy, které se hojně využívají například 
ve stavebnictví, dosahují nevídaných rozměrů. Ty největší pracují v povrchových 
dolech, kde převážejí ohromná množství vytěženého materiálu. Jedním z takových 
obřích strojů je i BelAZ.

Česká energetika se mění. Jedním 
z důkazů je jiný přístup k malým 
elektrárnám na střechách budov. 
Malé zelené elektrárny už nebudou 
potřebovat pro provoz licenci, přesto 
budou moci prodávat přebytečný 
proud za tržní cenu do sítě. 

V roce 2014 byl u našich sousedů 
v Německu instalován rekordní počet 
větrných elektráren, a to 1 766. 
Jejich celkový výkon činí 4 750 MW. 
To je o 58 % více než v předchozím 
roce. Navíc se jedná pouze o údaje 
o instalacích na pevnině, nejsou 
v nich zahrnuty údaje o větrných 
elektrárnách na moři.

Loňský rok v Německu také ukázal vý-
znam instalace nových zařízení na místo 
starších a méně výkonných technologií. 
Odstraněno bylo přibližně 544 starých 
větrných elektráren, které byly nahraze-

ny 413 novými o celkovém instalovaném 
výkonu 1 148 MW. Celkový výkon větr-
ných elektráren v Německu pak dosáhl 
na konci roku 2014 úrovně 38 116 MW.

Expanze „větru“ do roku 2016
Podle předpokladů by se v letošním roce 
mohly nainstalovat větrné elektrárny 
o výkonu 3 500 až 4 000 MW, obdobně 
by to mohlo vypadat i v roce 2016. Co 
přinese rok 2017 a ten následující, zatím 
není jisté, protože na základě loňské 
novely německého zákona o podpoře 
obnovitelných zdrojů energie přejde 
systém podpory na výběrové řízení 

na nejnižší nabídkovou výkupní cenu, 
a nahradí tak dosavadní pevné výkupní 
ceny pro elektřinu z větrných elektráren. 
Tento systém již letos „otestují“ fotovol-
taické elektrárny.
Podobně rekordní byl loňský rok i z hle-
diska celosvětového, alespoň podle před-
běžných údajů zveřejněných Světovou 
asociací pro větrnou energii. V roce 2014 
bylo ve světě instalováno více než 50 GW 
větrných elektráren, a celkový instalova-
ný výkon se tak přiblížil 370 GW. Na špič-
ce se v tomto ohledu drží Čína, následují 
Německo, USA, Brazílie, Indie, Kanada, 
Švédsko a Francie.



Národní akční plán 
pro chytré sítě: 
SCHVÁLENO
Vláda schválila plán budování chytrých elektrických sítí (NAP SG), které se mají v blízké 
budoucnosti podílet na zajištění spolehlivého provozu české elektrizační soustavy. 
Plán vychází z priorit Aktualizace státní energetické koncepce ČR. Elektrizační soustava 
České republiky byla původně budována především pro využití klasických velkých 
centrálních zdrojů. Nyní je však ve hře také energie získávaná ze slunce a větru.

Elektřinu z centrálních zdrojů doplňuje ve  
stále větší míře energie zejména ze solárních 
a větrných elektráren. Dodávky elektřiny z ob-
novitelných zdrojů však mají kvůli závislosti 
na počasí kolísavou povahu, a tak zavedení 
a využití chytrých sítí, tedy Smart Grid, bude 
v blízké budoucnosti nezbytností. Je také tře-
ba zajistit kvalitní integraci výroby z malých 

zdrojů připojených do distribuční sítě, jejichž 
typickými představiteli jsou malé solární 
elektrárny na střechách rodinných domů, 
které částečně pokrývají spotřebu domácnos-
tí. Technologický pokrok, lepší dostupnost 
a snižování administrativních a legislativních 
bariér přinesou v příštích letech další rozvoj 
těchto zařízení.

Co je také součástí plánu realizace  
Smart Grid v ČR

• Dokument obsahuje legislativní a technické podmínky 
pro provozování zdrojů do 10 kW včetně zjednodušeného 
připojování.

• Plán definuje základní podmínky chránění a bezpečnosti 
v ostrovních provozech se zdroji připojenými přes střídače.

• Je v něm zahrnuto rozšiřování OZE včetně řízení těchto 
decentralizovaných zdrojů v souvislosti se stabilitou 
a řízením bilance v energetické soustavě. 

• Součástí plánu je také pilotní projekt ověřující nové 
technologie, komunikace a měřidla v souvislosti s budoucím 
nasazováním Smart Grid v ČR.

• Ostatně – nasazování Smart Grid bude aktualizováno 
na základě vyhodnocení podobných pilotních projektů.

• Od 1. 7. 2015 je možno na základě přání zákazníka 
poskytnout modulární chytrý elektroměr s GPRS komunikací, 
je však nutno zajistit dostatečné kapacity datových centrál. 
Stejně tak je nezbytné zajistit měření činného výkonu, a to 
jak odběru, tak dodávky.

• V plánu je uvedena definice způsobu poskytování dat 
ze systému chytrého měření koncovým zákazníkům  
v místě spotřeby.

• Do konce roku 2017 je nutné definovat standardy měřených 
veličin a vyhodnotit způsob zavedení inteligentního měření 
nákladově efektivním způsobem. K tomu poslouží vybavení 
měřidly včetně definice rozsahu a objemu přenášených dat.

• Musí být zdokonalen systém poskytování informací 
elektronickým způsobem.

• I nadále bude paralelně využíváno hromadné dálkové 
ovládání, především v souvislosti s mimořádnými stavy. 
Díky novým technologiím bude primárně možné realizovat 
spínání spotřebičů u koncových odběratelů elektrické energie 
v závislosti na situaci v lokální distribuční soustavě a vlivu 
připojených OZE. To bude také vyžadovat podporu legislativy 
a vhodné nastavení tarifního systému. 

• Budou dokončeny aktualizace energetických koncepcí krajů.
• Plán zahrnuje zpracování postupu automatizace DTS a také 

popis postupné realizace.
• V plánu je také rozvoj instalací akumulace v prostředí 

energetické soustavy ČR.
• Důležitou součástí je nový tarifní systém.
• Dokument řeší také zajištění evidence všech odběrných 

a předávacích míst v OTE.
• A samozřejmě – vývoj české legislativy bude formován 

klíčovými politikami EU.

Net metering
Na trhu s elektřinou bude také stále více spotřebitelů – výrobců. „Lidem, kteří o to 
budou mít zájem, opatření v národním akčním plánu umožní mnohem efektivněji 
hospodařit s energií, kterou si nakoupí, či sami vyrobí, což v konečném důsledku 
samozřejmě povede k úspoře,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
 
Právě tito malí výrobci elektřiny ocení tak zvaný „net metering“. Podmín-
ky pro jeho využívání na obchodní bázi by měly být vytvořeny do konce 
roku 2015, a to především ty legislativní. Například – pokud zákazník elek-
třinu, kterou doma vyrobí, okamžitě nespotřebuje, vyžije ji pro své obchodní 
účely obchodník. „Vrátí“ ji podle dohodnutého způsobu ve chvíli, kdy „domácí 
výroba“ zákazníka nepokryje jeho spotřebu. V takovém případě již zákazník 
nebude platit za elektřinu jako za zboží, ale uhradí pouze regulované složky 
za distribuci vztažené na objem elektřiny, který „přeteče“ z distribuční soustavy 
do jeho odběrného místa.

Něco to bude stát

Investice do chytrých sítí jsou inves-
ticemi do infrastruktury a promít-
nou se do regulované složky ceny 
za elektřinu. Uživatelé chytrých sítí 
by se na jejich zavedení měli do jisté 
míry finančně podílet, a to i přesto, 
že na pokrytí vícenákladů budou 
v maximální možné míře využity pe-
níze z evropských fondů. Tyto služby 
budou rovněž financovány prostřed-
nictvím tarifů, a tak realizaci NAP 
SG bude muset doprovázet úprava 
tarifního systému. Nový tarifní 
systém implementovaný k 1. 1. 2016 
bude maximálně adresný, aby zabrá-
nil diskriminaci v elektroenergetice 
a motivoval účastníky trhu k efek-
tivnímu chování na ekonomické 
bázi. Měl by vést rovněž k úsporám 
energie a nákladů.

NAP SG předpokládá postupné zave-
dení chytrých sítí a dalších opatření 
v několika etapách, národní akční 
plán totiž pracuje s horizontem 
až do roku 2040.

Všichni spotřebitelé nejsou aktivní
Využívání prostředí chytrých sítí bude nezbytné pro rozvoj trhu s elektřinou a také 
pro jeho využívání aktivními spotřebiteli, kteří si přejí získat větší svobodu a nezá-
vislost při rozhodování o zajištění svých energetických potřeb. Stále však zůstane 
velká skupina zákazníků, kteří preferují jednoduchost a o elektřinu se starat 
nechtějí. Energetika by proto měla uspokojit potřeby obou zmiňovaných skupin: 
pro aktivní spotřebitele elektřiny vytvořit svět chytrých sítí, a pro ty ostatní zacho-
vat „jednoduchý“ svět, ve kterém se elektřinou nemusejí příliš zabývat.  
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NAP SG bude řídit Koordinační výbor
Národní akční plán pro chytré sítě byl schválen vlá-
dou ČR 4. března 2015. Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu vnímá opatření stanovená Národním akčním 
plánem pro chytré sítě (NAP SG) jako důležitý nástroj 
pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elek-
trizační soustavy ČR v blízké i vzdálenější budoucnosti, 
v horizontu roku 2030 (a s výhledem do roku 2040). 

Termíny pro jednotlivá opatření a soubory opatření 
byly v NAP SG stanovit tak, aby byly realizovatelné, ze-
jména s ohledem na současné možnosti a podmínky 
a také na jejich předpokládaný vývoj v budoucnosti. 
Samozřejmě lze předpokládat, s ohledem na poměr-
ně dlouhé období, pro které byl NAP SG připraven, 
že některé termíny budou přehodnoceny, a to jak 
ve smyslu jejich prodloužení, tak zkrácení – například 
při příznivém vývoji potřebných technických řešení 
a technologií, jako jsou akumulace, elektromobilita 

a podobně. V současné době je zřejmé, že dojde k po-
sunu nejbližších termínů, které závisí na novele ener-
getického zákona (v souvislosti s delší dobou trvání 
legislativního procesu, než bylo původně plánováno, 
nebo s tvorbou nové tarifní struktury). 

Do konce roku 2017 bude vyhodnocen průběh rea-
lizace NAP SG a následně budou navrženy případné 
korekce. Pro zajištění úspěšné realizace byl Minis-
terstvem průmyslu a obchodu ustaven Koordinační 
výbor složený z vrcholných představitelů organizací, 
jimž NAP SG ukládá odpovědnost za plnění opatření. 
Výbor bude sledovat a koordinovat plnění úkolů, které 
vyplývají z NAP SG.

Ing. Martin Písecký
Vedoucí oddělení elektroenergetiky,  
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Hledáme nové přístupy
Evropská energetika prochází v posledních letech významnými legislativními a regulatorními změ-
nami společně se změnami technologickými. Na tyto trendy pak Národní akční plán pro chytré 
sítě reaguje. Jedná se o relevantní podklad, který bude sloužit jako východisko pro implementaci 
chytrých sítí. Dle mého názoru se jedná se o vyvážený a komplexní materiál, který analyzuje 
budoucí výzvy, identifikuje vhodná opatření a zároveň tato opatření kvantifikuje. ČEZ Distribuce 
již v mnohých oblastech pracuje na hledání nových přístupů při provozování distribuční soustavy 
a tyto koncepty také ověřuje v pilotních projektech. Nezbytnou podmínkou úspěšného naplňování 
celkové koncepce Národního akčního plánu pro chytré sítě je aktivní podíl distribučních společ-
ností na implementaci akčních opatření a z toho plynoucí poskytování spolehlivých a bezpečných 
služeb našim zákazníkům.

Ing. Radek Lamich
Vedoucí odboru Business strategie, ČEZ Distribuce, a.s.

Pokryjí ČR 
chytré sítě? 

Zásadní dopady na energetiku a ekonomiku ČR

Dokument Národní akční plán Smart Grid 
(NAP SG) je první schválený vládní dokument 
k tématu Smart Grid/Smart metering od zveřej-
nění nákladové analýzy zavádění inteligentního 
měření (tzv. CBA) v říjnu 2012. Bohužel trend za-
ostávání za Evropou, který započal odmítnutím 
ES 72/ 2009 o zavádění inteligentního měření, 
je v NAP SG potvrzen a ještě se prohlubuje. Sys-
témy inteligentního měření, které jsou základem 
inteligentních sítí, se v naprosté většině evrop-
ských států zavádějí, nebo jsou již zavedeny. 
Podle NAP SG proběhne v ČR první etapa zavádě-
ní inteligentního měření v letech 2020–2024 
(rozsah této první etapy zatím není ani přesně 
definován), tedy v době, kdy v naprosté většině 
evropských zemí bude inteligentní měření již 
fungovat. Přes toto evidentní podstatné zaostá-
vání za většinou Evropy NAP SG neplánuje žádné 
využití zahraničních zkušeností. 

Nejde samozřejmě zdaleka jen o ukazatel, 
kolik procent odběrných míst je vybaveno 
inteligentním měřením, ale o zásadní dopady 
na energetiku a ekonomiku ČR. Rozvoj obnovi-
telných zdrojů, akumulace elektrické energie, 
systémy řízení zátěže, virtuální elektrárny, 
elektromobilita, koncepty Smart Home, Smart 
Buldings, Smart Cities a snižování energetické 
náročnosti, to vše je do značné míry podmíně-
no systémy inteligentního měření jako součástí 
konceptu Smart Grid. Je zřejmé, že uvedené 
oblasti jsou klíčové pro další rozvoj ekonomiky 
ČR a zaostávání v těchto segmentech povede 
ke snižování konkurenceschopnosti české 
ekonomiky.

Ing. Jiří Borkovec
Výkonný ředitel,  
Česká technologická platforma Smart Grid

Implementaci chytrých sítí podporujeme

Národní akční plán pro chytré sítě charakte-
rizuje období do roku 2019 z hlediska rea-
lizace Smart Grid jako přípravné. Pro Ener-
getický regulační úřad (ERÚ) to zejména 
znamená přípravu nové tarifní struktury. 
Implementaci chytrých sítí podporujeme, 
protože to přináší řadu výhod pro konečné 
spotřebitele. Budeme ale hledět na to, aby 
měl zákazník férový podíl na platbách a aby 
zároveň mohl využívat výhody plynoucí 
z jejich implementace. Dokument Minister-
stva průmyslu a obchodu totiž počítá s tím, 
že investice do inteligentních sítí se promít-
nou do regulované složky za elektřinu.

Příklad italského Enelu ukazuje, že výhody 
mohou být značné. Enel provedl masivní 
pětiletý roll-out Smart Gridů pro svých 
33 milionů zákazníků v celkové hodnotě 
2,1 miliardy eur s ročními provozními nákla-
dy asi 67 milionů eur. Kvalita dodávek elek-
trické energie se zvýšila o 68 % a zákazník 

může pravidelně kontrolovat svou aktuální 
spotřebu. Podstatné je ale to, že Enel díky 
této investici generuje roční úsporu ve výši 
450 milionů eur. Jedná se o provozní úspo-
ry, například snížení nákladů spojených 
s obsluhou starých měřičů a jejich nižší 
poruchovost, automatizaci dálkové obsluhy 
a vyúčtování, snížení černých odběrů o 70 % 
atd. Celkově snížil Enel své provozní náklady 
na jednoho zákazníka o 40 %. Návratnost 
investice je velmi příznivých pět let.

ERÚ se proto zasadí o to, aby nenastala situ-
ace, že veškeré náklady spojené s realizací 
chytrých sítí budou přeneseny na koneč-
ného zákazníka, ale výhody vyplývající 
z provozních a jiných úspor zůstanou jen 
distribučním společnostem.

Petr Cibulka
Sekce vnějších vztahů,  
Energetický regulační úřad

Probíhá intenzivní příprava na Smart Grid

Vývoji a nasazení nových technologií v oblasti ener-
getiky se nelze vyhnout, zejména z důvodů zvýšení 
energetické efektivnosti a spolehlivosti dodávek 
energií. Oborníci skupiny E.ON se proto aktivně 
podílejí na přípravě opatření, jež vyplývají z Národní-
ho akčního plánu implementace inteligentních sítí. 
Součástí této implementace jsou například tyto tři 
oblasti:
 
Integrace obnovitelných zdrojů  
v VN a NN sítích 
Rozvoj obnovitelných zdrojů (především fotovol-
taických) klade nové nároky na distribuční síť, např. 
s ohledem na měnící se napěťové poměry a hro-
zící nedodržení parametrů stanovených normou 
EN50160. Cílem projektu je nalézt technická řešení, 
respektive jejich optimální kombinaci. V uplynulých 
dvou letech byly testovány:
• dynamické řízení hladinového regulátoru trans-

formátoru 110/23 kV,
• regulace jalového výkonu na zdrojích v sítích 22 kV,
• regulační transformátory VN/NN pod zatížením.
Společnost Siemens podpořila tento projekt instala-
cí regulačního transformátoru VN/NN v kombinaci 

s inteligentními elektroměry, které poskytují on-line 
informace pro řízení odboček distribučního trans-
formátoru.

Inteligentní měření 
Rozvíjeny jsou projekty zabývající se komunikací 
přes úzkopásmovou a širokopásmovou modulaci 
po elektrickém vedení a simulacemi budoucích 
systémů či možnostmi dynamických tarifů. Cílem 
je otestovat komunikační technologii nejen 
po stránce technické, ale také ekonomické a tarifní 
a náhrada stávajících měřicích systémů za nové – 
alternativa k HDO (hromadné dálkové ovládání).

Akumulace elektrické energie
Cílem projektu je analýza využití různých modelů 
bateriových jednotek, jejichž výkon se v současnosti již 
dostává na jednotky MW a kapacita na jednotky MWh, 
což jsou hodnoty zajímavé i pro energetické společ-
nosti. Praktické ověřování by mělo začít v roce 2016. 

Ing. David Šafář
Vedoucí útvaru Strategické projekty a technický 
rozvoj, E.ON Česká republika s.r.o.

Vláda v březnu 
schválila „Národní 

akční plán pro chytré 
sítě“ pro období 2015–2020 
s výhledem do roku 2040. 

Jaké je vaše hodnocení plánu? 
Předpokládáte, že dokážete 

realizovat jeho jednotlivé 
složky, především pak 

dodávky a měření 
elektřiny?
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S novou řadou kompaktních jističů 
3VA společnost Siemens inovuje 
svou výrobkovou řadu Sentron 
pro nízkonapěťový rozvod elektrické 
energie v budovách, infrastruktuře 
i průmyslových aplikacích. Nové jističe 
přispívají k vyšší efektivitě, využití 
energie a bezporuchovému provozu.

Tyto jističe jsou používány po celém 
světě: ve velkých obytných a komerčních 
budovách i výrobních závodech. 
Každý rok jich je nainstalováno 
přibližně 30 milionů. Jedná se o jedny 
z nejdůležitějších ochranných prvků. 
Bezpečně vypínají napájecí napětí 
pro ochranu kabelů, elektrických zařízení 
a průmyslových závodů v případě 
poruchy, například při zkratu nebo 
přetížení.

Zkraty a přetížení mohou způso-
bit poškození elektrických zařízení, 
která v některých případech vedou 
dokonce k výpadku výroby. Technika 
je stále složitější, což samozřejmě platí 
i pro projektanty, výrobce rozvaděčů, 
konstruktéry, montéry i pracovníky 
obsluhy. Narůstají požadavky na sledo-
vání spotřeby nebo jiné úkony spojené 

s obsluhou, a to již ve fázi plánování 
technického řešení. Spolu s tím, jak ros-
te konkurence a zvyšuje se tlak na ná-
klady, začíná být složitost techniky stále 
větším problémem.

Modulární a flexibilní konstrukce  
pro široké spektrum aplikací
U kompaktních jističů 3VA je každý 
procesní krok, od konstrukce po provoz, 
optimálně podporován prostřednictvím 
sofistikovaného, modulárního a vysoce 
variabilního systému. Tyto jističe jsou 
dodávány pro použití v rozvodnách 
komerčních budov i v řídicích systémech 
strojů v průmyslových závodech v různých 
provedeních až do 630 A a mohou být in-
stalovány v menších prostorech. Více než 
pěti sty variantami příslušenství umožňu-
je konfigurovat jističe řad 3VA pro téměř 
libovolné použití. Pro splnění různých 
provozních požadavků je k dispozici více 
než sedmdesát přídavných funkcí.

Nové přístroje řady3VA1 jsou dodává-
ny v jednopólové až čtyřpólové verzi, 
u řady 3VA2 v třípólové a čtyřpólové 
verzi. Jističe jsou navrženy pro jme-
novité proudy 16 až 630 A a střídavá 
jmenovitá napětí 690 V. Přístroje řady 

3VA1 se hodí zejména pro rozvaděče 
a ochranu strojů. Jističe mají termo-
magnetickou spoušť (TMTU) a zajišťují 
nejen veškeré standardní ochranné 
funkce, ale zároveň se jedná o nejmen-
ší typ kompaktního jističe se spínací 
kapacitou 70 kA/415 V AC a rozměry 
130 x 70 x 70 mm. Základní spoušť 
pro ochranu proti přetížení nebo zkratu 
je vhodná pro použití ve střídavých 
i stejnosměrných sítích. Jističe 3VA1 lze 
snadno montovat v pevných instalacích 
i v technologiích se zásuvnými moduly.

Pro náročnější technické požadavky jsou 
určeny kompatní jističe 3VA2 s vyso-
kou vypínací schopností až do150 kA, 
elektronickým vypínáním při nadproudu 
a na přání měřicími a komunikačními 
funkcemi. Elektronické spouště (ETU) za-
jišťují spolehlivou ochranu proti přetížení 
a zkratu, ochranu neutrálního vodiče 
a ochranu proti zemnímu proudu. Para-
metrizaci a testování lze provádět přímo 
na místě pomocí mobilního testovacího 
zařízení.

Úspora nákladů na energii 
a transparentnost systému
Přesné měření a vyhodnocování údajů 
o spotřebě nabízí možnost značných 
úspor nákladů na energii. Funkce měření 
údajů o energii, které je poprvé použito 
i u kompaktních jističů 3VA2, umožňuje 
měření proudu, napětí a dalších parame-
trů týkajících se energie a stavu systému. 
Nezbytností se kvůli značné úspoře času 
stávají přídavná zařízení pro externí 
měření s vnějšími vodiči nebo instalace 
vnějšího proudového transformátoru. 
Komunikační modul zpracovává data až 
z osmi zařízení. Ta mohou být připojena 
přes sítě Profibus, Profinet a průmyslový 
ethernet k systémům vyšší úrovně řízení 
energie a automatizace. S použitím 
přídavné jednotky displeje mohou být 
aktuální hodnoty energie zobrazovány 
přímo na dveřích rozvaděče. Zapisované 

Kompaktní jističe 3VA 
Systém pro rozvod elektrické energie

hodnoty energie, pravidelné informace 
o stavu a chybové a výstražné zprávy 
zlepšují přehled o systému a účinnosti 
využití energie. Rovněž lze dříve zjišťovat 
a odstraňovat závady.

Bezpečná montáž i provoz,  
úspory času při konfiguraci
Moduly jako spouště či pomocné a sig-
nalizační kontakty hlásí kritické stavy 
systému nadřazeným systémům řízení. 
Při výskytu závady zajišťuje plná selek-
tivita jističe, že je vypnut pouze přístroj 
bezprostředně před místem poruchy, 
zatímco ostatní součásti systému budou 
dále pracovat. Použitím přídavného blo-
ku proudového chrániče (RCD) můžeme 
odhalit další poruchy a bezpečně odpojit 
zařízení. Závažné závady jsou tak ome-
zeny na minimum stejně jako výpadky 
celého systému.

Jističe se ovládají snadno a bezpečně 
díky intuitivnímu a ergonomickému 
designu a zabudovaným kontrolkám 
a displejům. V podmínkách se sníženou 
viditelností zajišťuje viditelnost polohy 
manuálně ovládaných jističů volitelná 
souprava podsvětlení. Různé varinty 
blokování brání nežádoucím manipu-
lacím. Vnitřní příslušenství může být 
instalováno do modelů všech velikostí 
a je barevně a mechanicky odlišeno. 
Zapojují se do zřetelně označených 
slotů. Tímto způsobem je již na počát-
ku vyloučeno chybné použití.

Podpora od fáze projektu po údržbu
Užitečné internetové služby usnadňují 
návrh systému s kompaktními jističi 
3VA, od projektování přes instalaci až 
po údržbu. Veškeré technické údaje 
pro projektování a konfiguraci lze stáh-

nout. Během několika sekund je CAx 
Download Manager schopen pružně 
sestavit až 12 datových sad včetně 
3D modelů, vypínacích charakteristik 
nebo maker EPLAN, implementovat je 
a integrovat do všech běžných konfi-
guračních nástrojů. Tím nejen ušetříte 
až 80 % času ve srovnání s manuálním 
vyhledáváním údajů, ale také se vyva-
rujete chyb vzniklých při manuálním 
zpracování dat.

Oskenováním QR kódu umístěného 
na jističi získáte přístup k servisním 
a podpůrným datům na internetu 
přímo z pracoviště a nepotřebujete tyto 
informace hledat manuálně v doku-
mentaci nebo na internetu. Tento rych-
lý přístup vám ušetří až třetinu času – 
a času není nikdy nazbyt, zejména při 
údržbě během probíhající výroby.

Kompaktní jističe 3VA
Díky svému efektivnímu designu šetří kompaktní jističe 3VA místo ve spínacích 

systémech, ovládacích skříních a rozvaděčích. Jednotné příslušenství obsahuje 

více než pět stovek jednotlivých součástí, které umožňují modulární a pružné 

používání jističů 3VA. Zabudované funkce měření detekují hodnoty energie 

a stavy systému, a nabízejí tak lepší přehled jak o systému samotném, 

tak o jeho poruchovosti.

Typ 3VA1

• pro standardní použití při ochraně elektrických vedení,
• jmenovitý proud až 250 A,
• nejmenší kompaktní jistič Siemens až do 70 kA/415 V AC. 

Typ 3VA2

• vhodný pro systémy s vyššími technickými požadavky,
• jmenovitý proud až 630 A, 
•  vypínací schopnost až do 150 kA se systémem proudového 

omezení.



Předváděčka
Začátkem dubna se ve firmě ESB Rozvaděče, a.s., uskutečnila prezentace nového 
rozvaděče NXAIR 50 kA. Na veškeré dotazy zákazníků odpovídal tým specialistů – 
technik vzduchem izolovaných rozvaděčů vysokého napětí, technik rozvaděčů 
nízkého napětí, specialista ochran, zkušební technik a projektant. Součástí akce bylo 
předvedení programovatelných funkcí terminálů a možnosti místního ovládání, jak 
standardního, tak nouzového ručního. Celý blok byl zakončen prohlídkou výroby 
skříní pro rozvaděče nízkého napětí.
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Nový vzduchem izolovaný rozvaděč NXAIR – 50 kA
Rodina vzduchem izolovaných rozvaděčů vysokého napětí Siemens NXAIR se rozrostla o model určený pro aplikace s vyšším 
zkratovým proudem 50 kA, jmenovitým napětím 17,5 kV a jmenovitými proudy až do 4 000 A.
K jeho klíčovým vlastnostem patří bezpečnost, efektivita, hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí. Novinka je určena 
především pro průmyslové podniky, distribuční společnosti a elektrárny.

Typově odzkoušený rozvaděč v souladu 
s IEC 62271-200 je schválen, stejně jako 
všechny typy rozvaděčů výrobního pro-
gramu NXAIR, s odolností proti vnitřnímu 
obloukovému zkratu IAC A FLR, kategorií 
nepřerušenosti provozu LSC 2B a třídou 
přepážek PM (kovové v tlakově odolném 
provedení). Rozvaděč má oddělené 
prostory přípojnic, kabelového prostoru 
a spínacího prvku. Všechny spínací ope-
race probíhají za uzavřenými dveřmi VN 
prostoru. Má standardní stupeň ochrany 
krytím IP3XD, další stupně ochrany kry-
tím jsou dostupné volitelně. Nesprávné 
manipulaci zabraňuje logický systém 
mechanického blokování. Jednoznačné 
pozice ukazatelů a kontrolních prvků 
na čelních dveřích VN prostoru dokreslují 

moderní a přehledný design produktu. 
Bezpečný a bezproblémový chod podtr-
huje skutečnost, že všechny rozvaděče 
řady NXAIR mají jednotnou modulární 
konstrukci, díky které je možné vytvářet 
libovolné kombinace a pořadí polí. 

Vlastnosti jako modulární konstrukce, ty-
pové zkoušky vypínače v rozvaděči, ome-
zení šíření vnitřního obloukového zkratu 
z příslušného oddílu a také maximální 
provozní spolehlivost současně přispívají 
k nepřerušovanému provozu, a tedy k vý-
znamnému zvýšení produktivity.

Rozvaděče NXAIR jsou šetrné k životnímu 
prostředí – použití vzduchu jako izolační-
ho média je pro životní prostředí napros-

to neškodné. Protože výroba rozvaděčů 
probíhá po celém světě, energetická 
náročnost dopravy je snížena na mini-
mum. Životnost rozvaděče je delší než 
30 let, všechny použité materiály, na je-
jichž efektivní využití při výrobě je kladen 
zvláštní důraz, jsou plně recyklovatelné. 

Do kompletního portfolia vzduchem 
izolovaných rozvaděčů vysokého 
napětí společnosti Siemens patří vedle 
rodiny NXAIR (NXAIR, NXAIR M, NXAIR 
P) také rozvaděče 8BT1 a SimoPrime. 
Díky svým parametrům splňují vysoké 
požadavky každého provozovatele – 
maximální bezpečnost, technickou spo-
lehlivost, snadnou obsluhu a vysokou 
hospodárnost.

Společnost Siemens je známá tím, že si po celém světě hledá partnery na lokální úrovni. Jedním z nich je firma ESB 
Rozvaděče, a.s. Tématem krátkého rozhovoru s generálním ředitelem a předsedou představenstva ESB Rozvaděče, a.s.,  
Ing. Aloisem Kaňou je forma spolupráce se společností Siemens. 

Můžete nás krátce seznámit se 
společností ESB Rozvaděče, a.s., 
a s portfoliem jejích produktů?
Firma ESB Rozvaděče, a.s., byla založena 
7. října 2007 osamostatněním jedné 
z výrobních divizí Energetických strojíren 
Brno. V roce 2008 se přestěhovala do no-
vých výrobních a kancelářských prostor 
na ulici K terminálu, kde se dále rozvíjí. 
Společnost má v současné době 187 kme-
nových zaměstnanců s ročním plánem 
tržeb 380 milionů korun. Jak napovídá ná-
zev společnosti, jejím hlavním zaměřením 
je výroba rozvaděčů nízkého napětí, ale 
neméně důležitá je i zámečnická výroba. 
Asi desetiprocentní podíl na tržbách má 
výroba zařízení pro strojní zahušťování 
a odvodňování kalů pro čistírny odpad-
ních vod. Podíl exportu, v němž převažují 
dodávky pro Siemens Německo, tvoří cca 
60 % roční produkce.

V čem spočívá vaše spolupráce se 
společností Siemens, s.r.o.?
Naše spolupráce je široká, a tak zmíním 
jen to nejdůležitější. Největší objem 

dodávek do Siemens, s.r.o., představují 
plně vybavené ovládací NN skřínky pro 
rozvaděče typů 8DJH, NXAIR, NXPLUS 
a NXPLUS C. Standardně dodáváme také 
skříně pro řízení chodu turbín – pro je-
jich regulaci a ochranu a rozvaděče MaR 
s řídicím systémem SIEMENS. Velmi si 
ceníme toho, že můžeme spolupraco-
vat i při konstrukci a výrobě atypických 
generátorových rozvaděčů. Konkrétně 
se jedná o rozvaděče vyvedení výkonu 
a nuly generátoru, vlastní spotřeby, 
skříně ochran a synchronizace společně 
s regulací buzení generátoru. Zajímavou 
oblastí spolupráce byla také výroba a do-
dávky retrofitů podvozků pro vypínače 
Siemens.

Můžete přiblížit proces, díky kterému 
se společnost ESB Rozvaděče, a.s., 
stala certifikovaným dodavatelem pro 
Siemens AG?
Siemens AG je naším obchodním part-
nerem od roku 1998. Od tohoto roku se 
také datují první dodávky zámečnických 
komponent pro výrobu vysokonapě-

ťových vypínačů do Siemensu Berlín. 
V současnosti do Německa dodáváme 
zámečnické výrobky i kompletně vyba-
vené rozvaděče. Současná certifikace, 
kterou u Siemensu máme, je výsledkem 
procesu, který trval celá ta léta. Spo-
lupráce se Siemensem hodně ovlivnila 
a stále ovlivňuje naši firemní kulturu. 
Myslím, že nejdůležitější pro rozvoj 
spolupráce je chování směřující k upev-
ňování vzájemné důvěry, například 
když jedna strana udělá chybu, druhá 
ji nezneužije. 
Jako důležitý dodavatel jsme firmou 
Siemens každoročně hodnoceni, a to 
od roku 2003. V roce 2009 jsme dosáhli 
titulu „Nejlepší dodavatel roku“. Metoda, 
která k tomu vedla, byla celkem jedno-
duchá – realizovat důsledně opatření 
navržená na základě výsledků auditů. 
Nechci vůbec snižovat význam kritéria 
ceny při uzavírání obchodů, ale zapama-
toval jsem si výrok jednoho z auditorů: 
„Na to, že výrobek byl dražší, se většinou 
brzy zapomene. Ale na to, že byl nekva-
litní, se nezapomene nikdy.“

Technologie

Česká stopa u rozvaděčů Siemens

Technologie

Kdyby existovala země jménem NXAIR,  
jejím hlavním městem by byly Tušimice.  
Tam totiž „sídlí“ nejvíc NXAIRů.

Tady je NXAIRovo
Se vzduchem izolovanými rozvaděči se setkáte všude po ČR 

Rozvaděče NXAIR jsou žádádány pro svoji robustní konstrukci. Ta přináší energetickým společnostem a průmyslovým 
závodům konkrétní výhody – bezproblémový chod a maximální bezpečnost. Rozvaděče NXAIR různých parametrů pracují 
v průmyslových rozvodnách, v transformačních a spínacích stanicích a elektrárnách.

Sázava 
sklářský průmysl

Kladno 
energetika

Štětí 
papírenský průmysl

Praha 
doprava
energetické využití odpadu

Lovosice 
chemický průmysl

Pardubice 
chemický průmysl

Tušimice 
elektrárenství

Teplice 
sklářský průmysl

Prunéřov 
elektrárenství

Vřesová 
elektrárenství

Ostrava 
těžký průmysl
energetika

Karviná 
těžba uhlí

Použití v distribučních sítích 
• Energetické závody 
• Elektrárny 
• Distribuční společnosti

Použití v průmyslu 
• Elektrárny 
• Cementárny 
• Automobilový průmysl 
• Hutě 
• Válcovny 
• Doly 
• Textilní, papírenský 

a potravinářský průmysl 
• Chemický průmysl 
• Ropný průmysl 
• Plynovody, ropovody 
• Instalace na moři 
• Elektrochemické závody 
• Petrochemie 
• Loděnice 
• Dieselelektrárny 
•  Systémy pro nouzové 

napájení elektrickou 
energií 

• Povrchové hnědouhelné 
doly 

• Napájení trakce 
• Datová centra
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Velmi důležitá a vysoce prioritní je 
ve většině situací také rychlá dia-
gnostika a lokalizace poruchy kabelů, 
především když je nutné v co možná 
nejkratším čase opravit porušené části 
kabelového vedení, a tím obnovit do-
dávky elektrické energie. Doba potřebná 
na opravu těchto poruch závisí zejména 
na přesné lokalizaci poruchy kabelu. 
To všechno umožňuje moderní diagnos-
tický systém LIRA.

Pod zkratkou LIRA se ukrývá linková rezo-
nanční analýza. Tento unikátní a kom-
plexní systém je schopný v reálném čase 
u položených kabelů či během pokládko-
vých pracích vyhledat a lokalizovat po-

ruchy, a to bez ohledu na to, zda vznikly 
v důsledku použitého materiálu, me-
chanického namáhání nebo podmínek 
vnějšího prostředí (například působením 
vnikající vody, chemikálií, roztažnosti, 
vysoké teploty, vlhkosti či záření). 

Jak LIRA pracuje
LIRA je systém s patentovaným soft-
warem určeným k tomu, aby kalkuloval 
a analyzoval kabel skrze jeho spektrum 
vstupní impedance. Vše je založené 
na teorii přenosového vedení, prostřed-
nictvím posouzení a analýzy komplexní 
impedance vedení jako funkce frekvence 
použitého signálu.
Jednoduše řečeno – do měřeného 

kabelu je vyslán signál přesně daných 
parametrů. Následně se měří doba, než 
se vyslaný signál vrátí zpět do testova-
cího diagnostického přístroje. Každá 
porucha v kabelu na něm způsobuje ano-
málii a v tomto místě se vyslaný signál 
částečně odráží zpět k začátku kabelu 
a částečně prostupuje dál do kabelu. 
Všechny tyto informace se zobrazují 
na přenosném diagnostickém zařízení. 
Důležité je, že měření jsou současně 
zaznamenávána a mohou být následně 
analyzována mimo místo, kde se prová-
děla diagnostika. Výsledky se automatic-
ky exportují a mohou být uloženy jako 
referenční záznamy.
Systém LIRA je výraznou úsporou času 

a investičních i provozních nákladů. Pro detekci problémů není třeba kabel odkrývat 
nebo vykopávat. LIRA potřebuje pouze přístup k jednomu konci kabelu s připoje-
ním ke dvěma vodičům nebo k vodiči a plášti vodiče. Systém LIRA se dá použít pro 
všechny druhy kabelů až do délky několika set kilometrů, je vhodný pro vícevrstvé 
i vícežilové kabely. LIRA je schopna lokalizovat kritická místa s odchylkou menší než 
0,3 % z délky kabelu. Aplikací systému nedochází k žádnému elektrickému namáhá-
ní izolace kabelu.

Jak postupovat, když LIRA objeví problém?
Když už se problém na kabelu podařilo najít bez jediného kopnutí do země nebo 
do stěny, chybu umíme napravit stejným způsobem. Zatímco u nadzemních 
elektrických vedení nepředstavuje jejich případná rekonstrukce či výměna vážněj-
ší problém, u podzemního vedení je situace mnohem komplikovanější. Pomocí 
podzemních kabelů je navíc elektřina rozváděna především ve městech, což ještě 
více komplikuje jejich už tak náročnou výměnu. Díky technologii, kterou vyvinula 
společnost Siemens ve spolupráci se svým partnerem – firmou Novinium, však lze 
životnost kabelů prodloužit až o několik desítek let bez výkopových prací a těžké 
techniky.

Celý proces renovace kabelů je založen na vyplnění vnitřku vedení speciální sili-
konovou směsí. Ta je do kabelů vstřikována pod konstantním tlakem a postupně 
zaplňuje všechny prostory mezi vodiči, dokud není kabel naplněn až po druhý ko-
nec. Směs poté v kabelu přibližně sedm dní proniká do původní izolace a navrací jí 
její dřívější ochranné vlastnosti. Tato fáze však může být realizována i pod napětím, 
takže vedení může být zprovozněno prakticky ihned po naplnění kabelu, což trvá 
řádově pouze jednotky hodin.

Efektivita i variabilita
Kromě nesporných výhod celé metody, zejména co se týče časové a finanční ná-
ročnosti, je potěšitelný i její ekologický aspekt. Původní kabely při ní není třeba na-
hrazovat novými, a mohou tak sloužit další desítky let. Samotná směs, která se pro 
plnění kabelů využívá, je i přes svoje vlastnosti šetrná k životnímu prostředí – není 
hořlavá, toxická ani karcinogenní. Její složení lze navíc upravovat podle teplotních 
a dalších vnějších podmínek, v nichž se kabel nachází. Každé vedení tedy může být 
ošetřeno doslova „na míru“.

Diagnostika kabelů  
systémem LIRA

Kabely jsou základním prvkem každé energetické sítě, a proto je predikce poruch 
vysokonapěťových kabelů v mnoha ohledech klíčová. Pokud se podaří předejít haváriím 
a nuceným vyřazením z provozu, má to významný pozitivní dopad na ekonomiku a bezpečnost 
provozu kabelových vedení a městských energetických sítí.

Tekutina 
dobře protéká 

v mezerách mezi 
dráty laněného 

vodiče…

… a difunduje 
do plastové  

izolace.

Při měření je proveden výpočet impedance 
vedení a následně je stav kabelu analyzován 
prostřednictvím zkoumání obsahu amplitudy 
a složek fáze komplexní impedance. Výsledek 
je zobrazen ve formě špiček (tzv. hot-spotů) 
v každém místě, kde dochází ke změnám 
(i k velmi malým změnám) elektrických 
parametrů (především změnám v dielektriku, 
tj. v izolaci). Na uvedeném obrázku je patrné, 
že systém diagnostikoval hot-spot, tedy 
závadu na kabelu, ve vzdálenosti 50 metrů 
od začátku měření.

Pro metodu renovace kabelů je – kromě 
samotné silikonové směsi – potřeba 
v podstatě už jen pumpa se speciálním 
nástavcem, která vhání směs do kabelů. 
(foto: Novinium)

Životnost podzemních kabelů je různá, 
zpravidla se však pohybuje v rozmezí 
30 až 40 let. Naplněním silikonovou směsí 
se životnost starých kabelů prodlouží 
o dalších několik desítek let.

Oproti systémům, které jsou 
založené na měření částečných 
výbojů, jsou u LIRY defekty iden-
tifikované kalkulacemi a analýzou 
komplexní impedance vedení jako 
funkce aplikovaných širokopáso-
vých signálů. Přitom je využita 
vysoká míra korelace mezi stavem 
izolace a dielektrickými vlastnostmi 
materiálu izolace. Jinak řečeno, 
používá se „bílý šum“ (náhodný 
signál s rovnoměrnou výkonovou 
spektrální hustotou) přes široké 
kmitočtové pásmo (generátor) 
k analýze vstupní impedance 
přenosového vedení (kabel). Jaká-
koliv změna v izolačním materiálu 
způsobí změnu v dielektrických 
vlastnostech izolace, především 
změnu kapacitní reaktance. Ta je 
monitorována a analyzována jako 
změna v kabelové impedanci.

Vodní stromečky
 
Jednou z nejčastějších příčin 
poruch u kabelů jsou takzvané 
vodní stromečky. Nazýváme 
tak útvary stromečkovitého 
tvaru v izolacích kabelů, které 
vznikají v blízkosti defektu 
kabelového pláště. Sestávají 
z vodou naplněných mikrodu-
tinek, které jsou obvykle pro-
pojeny velmi jemnými kanálky. 
Jejich délka je v řádech od pm 
do mm – bez zvětšení a obar-
vení vzorku řezu jsou vodní 
stromečky prakticky nepozo-
rovatelné. Vznikají kombinací 
nehomogenit v izolaci, působe-
ním vody a elektrického pole. 
Jejich růst v důsledku působení 
vody a silného elektrického 
pole vede k poruše kabelu. Vodní stromeček (foto: Novinium)
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Energy  
Info Day

Seminář pro elektromontéry

Pracovní setkání ČEPS, a.s., 
a Siemens, s.r.o.

V květnu se konal již 14. ročník setkání pro naše zákazníky z oblasti 
sekundární techniky pro energetiku. Pořadatelem bylo oddělení 
Energy Automation z divize Energy management a místem konání 
Valeč na Vysočině.

Další tradiční akcí je vídeňské 
setkání se zákazníky Siemens 
Energy Info Day, tedy akce, 
která má ve svém podtitulu 
„The future of energy“. Letos 
proběhla začátkem května 
a my jsme na ní v duchu 
daného tématu s potěšením 
prezentovali naše nové 
produkty a technologie.

Začátkem června se uskutečnilo 
pravidelné instruktážní školení 
o montáži kompaktních VN 
rozvaděčů Siemens. Tyto 
semináře jsou určeny odborným 
a praktickým uživatelům, 
tedy montérům z řad 
elektromontážních firem z celé 
republiky, které jsou oprávněny 
pracovat na rozvodných sítích 
Pražské energetiky. Do velkého 
konferenčního sálu v sídle 
PRE se vtěsnalo více než 
150 zájemců.

Před Velikonocemi se v Kutné Hoře uskutečnilo pracovní setkání 
dvou společností – ČEPS, a.s., a Siemens s.r.o. Cílem akce bylo 
vyhodnotit roční spolupráci obou firem.

Na dvoudenní blok přednášek, prezen-
tací a workshopů si našlo cestu téměř 
sto účastníků, největší zastoupení 
na semináři měly firmy ČEPS, a.s., ČEZ 
Distribuce, a.s., E.ON Česká republi-
ka, s.r.o., a PREdistribuce, a.s. 

Spektrum odborných témat zahrnovalo 
aktuality v řídicích systémech a ochra-
nách a představení nejzajímavějších rea-

lizovaných nebo plánovaných projektů. 
Kromě toho si účastníci předávali prak-
tické zkušenosti s nasazováním systémů 
na rozvodnách a dispečinku. Tak jako 
každý rok, i letos byla představena řada 
novinek, například v systémech SIPRO-
TEC, SICAM a SPECTRUM.

Právě díky inovacím můžeme našim 
zákazníkům poskytnout odpovědi 
na otázky, které vyplývají ze současné-
ho trendu decentralizovaných zdrojů 
a systémů i nových obchodních modelů. 
Dopolední program nabízel možnost vý-
běru – buď sled přednášek zaměřených 
na produktové novinky, nebo na Smart 
Grid a automatizaci. Odpoledne se pak 
všichni účastníci sešli v rámci společné-
ho programu. 

Akce se konala v centru Vídně, v his-
torickém sále ze 17. století Aula der 
Wiessenschaften. Pod barokní freskou 
si tak podávaly ruce historie, současnost 
i budoucnost. Součástí akce také bylo 
široké představení produktů Siemens.

Odborníkům byly představeny VN roz-
vaděče Siemens 8DJ a 8DH, dodávané 
již od první poloviny 90. let. Hlavním 
tématem přednášky však byl jejich nástup-
ce, rozvaděč typu 8DJH – plně flexibilní, 
oboustranně rozšiřitelný, s jednotlivý-
mi poli i bloky polí, s izolací SF

6
. Tento 

moderní typ postupně, počínaje rokem 
2009, nahrazoval zmíněné předchůdce až 
k dnešnímu stavu, kdy je k dispozici 8DJH 
Compact s trafoodbočkami v horní části 
skříně, suveréně nejužší výrobek svého 

druhu na trhu. Mezi hlavní přednosti 
nového rozvaděče oproti předchozím 
typům patří sjednocení vnitřní konstruk-
ce, redukovaná šířka, přípojnicové spojky 
v horní části skříně, vakuový vypínač třídy 
E1, M1, C1 v kombinaci s nadproudovým 
relé IKI30, určený k jištění distribučních 
transformátorů s výkony nad 2 000 kVA, 
montážně příznivější výška kabelových 
průchodek a otočný pohyb ovládání třípo-
lohových spínačů i střádačových pohonů 
vakuových vypínačů. 

Seminář byl zaměřen na výměnu zkušeností s uváděním do provozu, vlastním pro-
vozem, údržbou a servisem přístrojů ZVN a VVN, tedy vypínačů Siemens a Škoda, 
omezovačů přepětí Siemens či přístrojových transformátorů Trench a systémových 
transformátorů Siemens a Končar Power Transformers. 
Kutná Hora, kde se zástupci obou firem setkali, je výjimečné město, dokonce 
tak, že jej pod svou ochranu přijala organizace UNESCO. A právě v duchu místní 
bohaté historie se nesla zábavná část akce. Hosté zažili nejen večeři jako vystři-
ženou ze středověku, ale také ukázky šermířských soubojů. Ostatně – zbroj si 
mohli vyzkoušet osobně. Nechyběla ani komentovaná prohlídka města a chrámu 
sv. Barbory či středověkého dolu.

Zákazníci  
na akcích a v akci 
Energetické divize společnosti Siemens uspořádaly během 
jara několik akcí pro své obchodní partnery. V první řadě 
jsou tato setkání o práci, jejich účastníci si vyslechnou 
přednášky a zapojí se do workshopů, najde se ale i chvíle 
na neformální zábavu. 

Anketa

Zabýváte se ve vaší společnosti kyber-
netickou bezpečností v energetice?

a) Ne, či zcela minimálně, stále 
to je pro nás spíše téma  
budoucnosti.

b) Uvědomujeme si riziko kyberne-
tických útoků, k tématu ale při-
stupujeme víceméně teoreticky.

c) Jsme v této oblasti aktivní, ná-
stroje pro ochranu používáme, 
je zde ale prostor pro zlepšení.

d) Kybernetickou bezpečností se 
proaktivně zabýváme a je ne-
dílnou součástí našich projektů/
realizací.

6 %

18 %
51 %

25 %

a b c d

Host na závěr
Pro setkání je typické vystoupení význam-
ného hosta. Letos to byl Plk. PhDr. Eduard 
Stehlík, MBA, který při příležitosti sedmde-
sáti let od konce druhé světové války ve své 
přednášce připomněl Jana Kubiše i osudy 
dalších československých parašutistů 
a válečných veteránů. Jan Kubiš pocházel 
z Dolních Vilémovic, obce, která se nachází 
nedaleko Valče.

Pro kybernetickou 
bezpečnost
V letošním roce byl ve Valči kla-
den velký důraz na kybernetickou 
bezpečnost v energetice. Účastníci 
setkání se zapojili do ankety, která 
mapovala, do jaké míry jejich firmy 
tuto oblast řeší.

Přednáška Eduarda Stehlíka
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SetkáníSetkání

Zaplněný konferenční sál

V rámci setkání proběhl turnaj  
v „lidském stolním fotbale“



Kontejner 
pro TPCA

zdroj: ELTRAF, a. s.
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ZáhlavíProjekt

Nezávislá mobilní kontejnerová rozvod-
na vysokého napětí vznikla pro potřeby 
ČEZ Distribuce, a.s., a je využitelná pře-
devším v rámci rekonstrukcí, případně 
havárií stávajících rozvoden a spínacích 
stanic VN obecně. 

Na dálku i místně
Řízení a chránění rozvodny dodala 
společnost Siemens. Systém umožňuje 
plnohodnotné dálkové a místní ovládání 
všech spínacích prvků, tedy vypínačů, 
odpojovačů, odpínačů a uzemňovačů. 
Ovládání z místa se provádí z ovládacích 
terminálů jednotlivých polí rozvaděče 
VN. To zajišťuje plný komfort ovládání, 
tedy ochranu proti chybné manipula-
ci v rámci celé rozvodny (tzv. „velké 
blokády“), záznam všech manipulací 
a souvisejících událostí do deníku ochra-
ny i do dispečerského řídicího systému 
apod. Silové prvky je možné samo-

zřejmě ovládat i nouzově – tlačítky, 
případně pákovým mechanizmem přímo 
na rozvaděči.

Hlava řídicího systému
Mozkem řídicího systému je jednotka 
SICAM AK 1703 ACP vybavená komu-
nikačními kartami pro hlavní a záložní 
komunikaci na nadřazený řídicí systém 
a dále pro komunikaci s terminály 
chránění SIPROTEC protokolem podle 
IEC61850 v topologii dvojitý optický 
kruh. Touto komunikací je zároveň 
realizován dálkový dohled a servisní 
přístup do ochran z centrální inženýrské 
stanice.

Řídicí systém dále zahrnuje komuni-
kační prvky (switche, routery), server 
časové synchronizace, terminál pro sběr 
společných poruch a přepínač záložního 
napájení.

Systém chránění
Vývodové terminály SIPROTEC jsou 
instalovány v NN nástavbách jednot-
livých polí rozvaděče VN. Procesní 
signály z rozvaděče jsou zpracovávány 
příslušným terminálem pole, veškeré 
informace mezi jednotlivými vývody 
se přenášejí výhradně komunikací 
po optickém vlákně. Terminály vývo-
dových polí jsou vybaveny mimo jiné 
funkcí opětného zapnutí, zvláštního 
režimu provozu pro práci pod napětím, 
automatikou frekvenčního odlehčo-
vání atd. Základní zprovoznění včetně 
parametrizace ochran, dle typových 
liniových schémat a standardizovaných 
seznamů informací, povelů a měření, 
proběhla ve spolupráci zástupců firem 
ČEZ Distribuce, a.s., Siemens, s.r.o., 
a Schneider Electric CZ, s.r.o.

Rozvodna Ovčáry 110/22 kV nedaleko Kolína prochází kompletní rekonstrukcí. Protože ale 
zásobuje energií nespočet subjektů, kromě jiného například automobilku TPCA, nesmí 
v průběhu oprav dojít k žádným výpadkům. Část 22 kV byla z těchto důvodů dočasně 
nahrazena mobilní kontejnerovou rozvodnou.

Rozměry kontejneru činí 11 000 x 3 200 x 3 500 mm. Stani-
ce je napájena přímo ze stávajících výkonových transformá-
torů VVN/VN a VN/VN nebo z nezávislého vedení VN. Svým 
výkonem pokrývá minimálně polovinu výkonu stávajících 
rozvoden a spínacích stanic VN. Kontejner je vybaven ne-
závislým zdrojem střídavé a stejnosměrné vlastní spotřeby, 
nezávislým řídicím systémem, a to včetně systému chránění, 
měření a přenosu dat na nadřazené dispečerské pracoviště. 
Důvodem jeho umístění na samonosné podpěrné kon-
strukci je kromě jiného dodržení poloměrů ohybů kabelů 
připojených kabelových vývodů VN. Přepravu kontejnerové 
rozvodny zajišťuje kamion. 

Specifikace mobilní rozvodny

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Větrný park 
Červený kopec
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