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Vážení čtenáři,
 
zasíláme vám náš časopis Energo, který navazuje na náš obchodní vztah 
a měl by být pro vás i zdrojem informací o produktech a službách obchodní 
společnosti Siemens, s.r.o. Současně je vyjádřením naší snahy o zlepšení 
našeho obchodně-partnerského vztahu a je i reflexí vašeho předchozího 
zájmu o naši firmu, ale i pořádané marketingové akce.
 
Dovolujeme si vás touto cestou rovněž informovat, že pro účely 
distribuce tohoto časopisu Energo zpracovává Siemens, s.r.o., vaši 
korespondenční adresu, jméno, příjmení a předává ji obchodní společnosti 
Printo, spol. s r.o., k zajištění fyzické distribuce na vaši adresu.
 
Pokud si nadále nepřejete časopis Energo dostávat, kontaktujte nás kdykoli 
na e-mailu energy.cz@siemens.com.
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Přečtěte si

6 Vzhledem k rostoucímu počtu elektromobilů 
v zahraničí i v Česku je potřeba počítat i s rozsáhlejší 
dobíjecí infrastrukturou. Protože i když se dojezdová 
vzdálenost elektromobilů zvyšuje, bez dobíjení 
daleko nedojedete. 

12 Pro technologii, od které se do budoucna nejvíce 
očekává, tzv. Internet věcí (IoT), představujeme 
otevřený operační systém MindSphere, který slouží 
k připojování různých zařízení ke cloudu a sběru dat.

22 V malém německém regionu Horní Franky proběhla 
ve městě Wunsiedel energetická revoluce. Na území 
jednoho katastru je zabezpečeno pokrytí energií 
se 100% obnovitelnou dodávkou.
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Vážení čtenáři,

vítám vás u zimního vydání našeho časopisu. Nevím, 
kdo z vás pravidelně jezdí elektromobilem nebo zda 
jste měli alespoň příležitost ke svezení, podle počtu 
registrovaných vozidel totiž vozy s elektrickým pohonem 
stále představují jen zlomek tuzemského vozového 
parku. Tato čísla ale skokově rostou, evropské prognózy 
dokonce předpovídají během několika příštích let podíly 
v prodejích v řádech desítek procent. Osobně jsem zvědavý 
na ucelené statistiky za rok 2018. K tomu všemu je však 
nezbytná nabíjecí infrastruktura – a i v té jsme za Evropou 
pozadu. Jsem moc rád, že vám můžeme představit své 
technologie a řešení pro nabíjecí infrastrukturu, a doufám, 
že výrazně přispějeme k rozvoji elektromobility v Česku. 
Prozatímní výsledky a vítězství v tendrech tomu napovídají. 
O komplexnosti naší nabídky si můžete přečíst v hlavním 
tématu tohoto čísla.

Další z technologií, o které se předpokládá, že do budoucna 
nejvíce změní svět, je Internet věcí. Již nyní se k internetu 
připojuje více než 3,5 miliardy lidí a očekává se, že 
v roce 2020 k němu bude připojeno 50 miliard zařízení. 
Všechna tato zařízení generují obrovské množství dat, 
jejichž smysluplné využití přináší řadu výhod. Je proto 
pochopitelné, že jsme se tomuto oboru začali věnovat i my. 
Výsledkem je MindSphere, otevřená operační platforma 
a cloudové řešení pro Internet věcí, která umožňuje 
chytrou analýzu dat. Tím, že MindSphere dokáže rychle 
a jednoduše propojit produkty, výrobní zařízení i celé 
systémy v jeden komunikující celek, přináší efektivnější 
správu a údržbu zařízení i možnost zavádět nové obchodní 
modely. To je jistě něco, co je důležité i pro svět energetiky. 
Detaily se dozvíte na stránkách našeho časopisu.

Vážení přátelé, přeji vám klidný začátek nového roku 
a buďte vždy nabiti tou správnou energií.

Tomáš Hüner, 
Ředitel divizí Energy Management,  
Power and Gas a Power Generation Services
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Tým výzkumníků společnosti Siemens představil 
nový typ hořáku, který je odolnější, výkonnější 
a cenově dostupnější než předchozí modely. 
Ne náhodou svým tvarem připomíná květ fenyklu. 
Nový design a funkčnost hořáku je totiž výsledkem 
kombinace vědeckého oboru bioniky a stále častěji 
používané technologie 3D tisku. 

Před čtyřmi lety byla vyrobena první kovová hlavice s technologií 
3D tisku. Výsledky testů překvapily odbornou i laickou veřejnost. 
Nový způsob konstrukce totiž usnadnil chlazení tak výrazně, 
že se hořák nemohl přehřát ani při dosažení maximální teploty 
1500 stupňů Celsia. Výzkumný tým společnosti Siemens se proto 
rozhodl pro vypracování studie nového designu hrotů hořáků, 
které se využívají v elektrárnách a v energetických procesních 
technologiích při spalování palivových plynů. 

Plastová hlavice hořáku je velikosti žárovky a tvarem a strukturou 
kopíruje květ fenyklu. Hořák je vystavěný z vrstev s vnitřní struk-
turou propletené žilnatiny. Oproti skutečnému fenyklu je model 
hořáku rozšířený a vylepšený speciálními počítačovými programy. 
Ty, stejně jako je tomu v přírodě, dokáží dosáhnout maximálních 
výsledků s velmi omezenými zdroji. Software dokáže zdokonalit 
průtok komponentou, přenos tepla, pevnost, nosnost a jiné vlast-
nosti. Tím se zkracuje doba výroby a dochází k úspoře nákladů 
na materiál, které jsou nesrovnatelně nižší ve srovnání s konvenč-
ním odléváním a frézováním.

Stejným způsobem byly ve společnosti Siemens vyvinuty lopatky 
spalovací turbíny, které připomínají mírně zkroucené žraločí 
ploutve. Ty se již od roku 2016 používají v komerčně vyráběných 
turbínách. Nová metodika navíc zkrátila dobu od návrhu po výro-
bu nových lopatek ze dvou let na dva měsíce.

Oproti roku 2014 se podařilo snížit produkci skleníko-
vého plynu o 70 % a vypustit do ovzduší o 45 tisíc tun 
CO

2
 méně. A to hlavně díky realizaci projektů na snížení 

energetické náročnosti, nákupem certifikované elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů, zavedením elektromo-
bilů do firemního vozového parku a úpravou modelové 
řady vozů se spalovacími motory. 

„Projekty na snížení emisí CO
2
 prospívají nejen lidstvu 

a životnímu prostředí, ale mají i velký ekonomický 
potenciál. Z dlouhodobého hlediska přinášejí významné 
finanční úspory,“ vysvětluje Eduard Palíšek, generální 
ředitel Siemens Česká republika.

V České republice byly zrealizovány projekty v závodech 
Mohelnice (2017) a Letohrad (2018), do kterých společ-
nost Siemens investovala přes 80 milionů korun. Emise 
CO

2
 se ročně snížily o 6,3 tisíc tun a hodnota za ušetřené 

energie přesahuje částku 16 milionů korun.

Bionický hořák 
jako květ

Čistší ovzduší díky 
šetrnějším projektům

Kontrola výsledku 3D tisku modelu hlavice hořáku

Bionický hořák – navržený podle květu fenyklu
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Na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při 
ČVUT v Praze došlo k otevření výzkumného a experimentálního 
prostředí – Centrum města budoucnosti. Mezi technologie, které 
Siemens v testbedu prezentuje, patří především MindSphere, ote-
vřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí (IoT). 

„Například naše nová aplikace City Air Management, která využí-
vá platformu MindSphere, poskytuje městům a jejich obyvatelům 
informace potřebné k tomu, aby problém znečištění ovzduší vyře-
šili ještě dříve, než nastane,“ popisuje generální ředitel společnos-
ti Siemens Eduard Palíšek.

Ověřená a inteligentní řešení pro chytrá města společnost Sie-
mens nabízí v rámci projektu „Myslete na lidi“, která je určená pro 
české obce a města. Na webu www.mysletenalidi.cz jsou před-
stavena vybraná řešení pro „smart cities“ a výhody jako například 
zlepšení dopravy a průjezdnost ve městě, zefektivnění provozu 
budov, lepší hospodaření s elektrickou energií nebo zlepšení 
kvality ovzduší.

„Chceme poukázat na to, že město není chytré jen díky ‚smart‘ 
lavičkám a LEDkám ve veřejném osvětlení,“ říká Lukáš Loun, který 
problematiku chytrých měst ve společnosti Siemens zaštiťuje. 

Startup společnosti Siemens s názvem SeaFloat vyvíjí koncept 
elektráren, které budou umístěny na moři. Mezi jejich hlavní 
výhody patří schopnost je rychle instalovat v místě potřeby, 
například po přírodní katastrofě. Provozovatelé elektráren tak mo-
hou ušetřit cenný stavební prostor a náklady za dopravu, protože 
elektrárny bude možné kompletně smontovat v loděnici a pak 
je na plovoucích základech odtáhnout po moři nebo po řekách 
až do místa určení.

Myšlenka plovoucích elektráren vznikla po zničujícím tsunami 
v Japonsku v roce 2011 a celý koncept je nyní připraven k sériové 
výrobě. První plovoucí elektrárna z dílny Siemens by mohla začít 
fungovat již okolo roku 2020.

Turbíny umístěné na palubě budou vystaveny zvýšenému 
namáhání, konstruktéři přijali širokou škálu opatření a přizpůso-
bili nosníky, ložiska i další komponenty tak, aby tlumily pohyby 

vyvolané vlnami. Spalovací turbíny, pracující na lodích a ropných 
plošinách, byly dosud omezeny výkonem. Nový koncept řeší 
i tuto otázku a první plovoucí zařízení budou vybavena průmys-
lovými spalovacími turbínami, jako je model SGT-800 ze závodu 
Finspang s výkonem 140 MW.

Zakotvená a stabilizovaná elektrárna bude v optimálním případě 
zásobovaná zemním plynem z pevniny. Pokud by zařízení bylo 
umístěno na moři déle, může se do něj dodávat kapalný zemní 
plyn. Avšak za podmínky, že se k tomu vybudují další plošiny pro 
ukotvení lodí, které musí být navíc vybavené technologií, která je 
potřebná k přeměně kapalného paliva na plyn.

Český Siemens je partnerem Centra města 
budoucnosti, testbedu pro chytrá města

Startup projekt plovoucí 
elektrárny SeaFloat
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Přichází elektrická horečka
Podle údajů Centra dopravního výzkumu se 
vloni počet zaregistrovaných elektromobilů 
v České republice zvýšil na 703 osobních 
automobilů, což ve srovnání s předchozím 
rokem činí 82% nárůst. Zároveň v registru 
přibylo 278 plug-in hybridů. I když se stále 
jedná o malý podíl a aktuálně je v tuzemsku 
zaregistrováno přibližně 2200 elektromobi-
lů, tato čísla se neustále zvyšují.  Prognózy 
říkají, že by elektromobily v Evropě měly mít 
do dvou let osmiprocentní podíl v prodejích 
a v roce 2025 až 25 %. Volkswagen plánuje 
prodat v roce 2020 přes 100 000 čistě elek-
trických vozů a značky spadající do tohoto 
koncernu by do roku 2025 měly na trh 
dodat 80 nových modelů elektromobilů. 
V prosinci 2018 Volkswagen dokonce ohlásil 
konec spalovacích motorů – poslední 
vozy s touto technologií vyvine v roce 
2026 a prodávat je bude zhruba do roku 
2040. Pozadu nezůstává ani Škoda Auto, 
která na jaře 2017 představila koncept 

s názvem Vision E a do roku 2025 by měla 
nabídnout pět elektromobilů. 

Bez sítě dobíjecích stanic daleko 
nedojedete
Vzhledem k rostoucímu počtu elektro-
mobilů je třeba počítat i se stále rozsáh-
lejší dobíjecí infrastrukturou. Společnost 
Siemens se svým globálním přesahem 
nevyvíjí jen nabíjecí stanice, podílí se také 
na vývoji elektrických nákladních aut, či 
dokonce letadel. Plánuje do budoucna. 
Jedním z aspektů této skutečnosti je 
fakt, že už dnes ve svém portfoliu nabízí 
nabíjecí stanici s výkonem 50 kW s napě-
ťovým rozsahem od 20 V do 920 V. Tento 
napěťový rozsah je téměř dvojnásobný 
oproti dřívějším 500 V. Ten je dostaču-
jící pro elektroauta současné generace. 
A vzhledem k tomu, že už nyní se připra-
vují elektrická auta s napětím na palubní 
baterii ve výši 800 V, je nutné, aby bylo 
vše připraveno i na jejich dobíjení. 

Prvním z těchto aut bude Porsche Taycan, 
které by mělo být na trhu v průběhu 
roku 2019. Vzhledem k zvyšování dojezdu 
aut, které souvisí s větší kapacitou baterií, 
ale 50 kW výkonu na nabíjecích stanicích 
nebude stačit, proto Siemens od začátku 
roku 2019 nabízí i nabíjecí stanici 150 kW, 
která je schopna zvýšit dojezdovou vzdále-
nost o 100 km za 10 minut. 

Ekologický počin roku v anketě 
Zlatý volant
Rychlonabíjecí stanice CPC 150 kW 
natolik zaujala, že zvítězila v tuzemské 
nejstarší motoristické anketě Zlatý volant 
v kategorii ekologický počin roku – o jejím 
vítězství rozhodli fanoušci motorismu 
při hlasování na internetu. Oceněná 
technologie zvládá až trojnásobný dobíjecí 
výkon oproti současným rychlonabíjecím 
stanicím. Další předností stanice je 
kompaktní konstrukce umožňující 
prostorově nenáročnou instalaci.

Elektromobilita se stává 
žhavým tématem i v Česku
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Ultrarychlá 450 kW 
nabíjecí stanice

V prosinci 2018 uvedl Siemens 
do provozu pilotní projekt ultra 
rychlé nabíjecí stanice 450 kW, která 
dokáže zvýšit dojezdovou vzdále-
nost elektromobilu o 100 kilometrů 
za 3 minuty. Nabíjecí stanice se 
nachází v bavorském Jettingen-
-Scheppach, vedle dálnice A8, a je 
součástí projektu „Fast Charge“, 
který má za cíl zkrátit nabíjení elek-
tromobilů tak, aby bylo srovnatelné 
s tankováním na běžné čerpací 
stanici. Nabíjecí zařízení je připojené 
do místní distribuční sítě a vzhledem 
k modulární architektuře umožňuje 
nabíjet současně jedním kabelem 
450 kW a druhým 175 kW.

Výzkumný projekt „Fast Charge“ 
provozuje průmyslové konsorcium 
pod vedením BMW Group, vedle 
společnosti Siemens AG jsou jeho 
členy Allego GmbH, Phoenix Con-
tact E-Mobility GmbH, Dr. Ing. h. c. 
F. Porsche AG.

Vlajková loď Siemens: 
rychlonabíjecí stanice 
CPC 150 kW

Nová kompaktní rychlonabíjecí stanice Siemens CPC 150 kW 
(CPC – Compact Power Charging) dokáže současně nabíjet 
dva elektromobily stejnosměrným proudem 2× 75 kW. Nabíječka 
nabízí široký rozsah výstupního napětí od 200 V do 920 V. Integrace 
výkonných součástí Siemens, jako jsou konvertory Sinamics 
DCP a regulátory Simatic S7, zajišťuje maximální dostupnost 
a spolehlivost nabíjecího systému.
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Akumulační systémy 
s obnovitelnými zdroji

S rozvojem elektromobility a rostou-
cím počtem dobíjecích stanic budou 
vznikat problémy s dodatečnou 
kapacitou stávajícího vedení a trafo-
stanic, a to jak na úrovni distribuce, 
tak v rámci lokálních distribučních 
soustav. Společnost Siemens nabízí 
řešení v podobě bateriového aku-
mulačního systému.

Přestože se očekává, že v měst-
ském provozu budou elektromo-
bily k nabíjení využívat především 
nízkovýkonové dobíjecí terminály, 
a to v průběhu celého dne, z důvodu 
velkého množství elektromobilů se 
nevyhneme požadavkům na pokrytí 
výkonových špiček v lokalitách se 
zvýšeným počtem parkovacích míst. 
Bude se jednat zejména o develo-
perská a obchodní centra. Stejně tak 
bude budovaná infrastruktura rych-
lonabíjecích stanic stále více narážet 
na omezenou kapacitu distribuční 
soustavy v místech připojení.

Vhodným řešením jak minimalizovat 
nároky na distribuční a lokální sítě 
je instalace akumulačního systému, 
ideálně v kombinaci s obnovitelnými 
zdroji energie (OZE), které prohlubu-
jí ekologický význam elektromobilů. 
Společnost Siemens nabízí systém 
pro akumulaci elektrické energie, 
který umožnuje využití různých 
typů baterií ve spojení s OZE. Jedná 
se o modulární systém s výkonem 
od 30 kW do výkonu jednotek 
megawatt.

Více informací a novinky z oblasti elektromobily najdete na adrese 
www.siemens.cz/elektromobilita

Wallboxy

Aktuální nabídku rychlonabíjecích stanic doplňují i nástěnné nabíjecí stanice, tzv. wall-
boxy, které jsou určeny pro pevnou instalaci v garážích, nákupních centrech, na men-
ších parkovištích a na místech splňujících podmínky elektrického krytí IP 56. Instalace 
nástěnné nabíjecí stanice nevyžaduje žádný specifický zásah do domovní rozvodné sítě. 
Wallbox může být vybaven řídicím vstupem pro HDO signál pro nabíjení levnějším noč-
ním proudem, díky čemuž je provoz automobilu ve srovnání s automobily s benzinovými 
nebo naftovými motory ještě výhodnější.

Rozměry (Š/V/H):  
36,9 cm / 40,7 cm / 16,6 cm

Hmotnost: 5,67 kg

Zabezpečení:  
Třída ochrany IP 56

Komunikace: 

Stav nabíjení zobrazen pomocí 
LED displeje

Dálkové ovládání pomocí 
externího vypínače

Délka kabelu: 4 m / 7 m

Konektor: IEC 62196 Typ 2

Provozní teplota: -35 °C až +50 °C

Skladovací teplota: -40 °C až +60 °C

Vstupní napětí: 230 V AC

Max. jmenovitý proud: 20 A /32 A

Výstupní výkon: 4,6 kW / 7,2 kW / 22 kW

Průřez vodičů:  
2,5 mm2 (20 A) – 10 mm2 (32 A)
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Mezi klíčové vlastnosti systému patří 
otevřenost, komunikace v reálném čase, 
dálkové řízení a možnost využívat nabíječ-
ky různých provozovatelů, tzv. roaming. 
E-Car Operation Center představuje, spolu 
s nabíjecími stanicemi, zařízeními pro aku-
mulaci elektrické energie a technologiemi 
pro budování energetické infrastruktury, 
klíčový prvek komplexního řešení Siemens 
pro elektromobilitu.

Siemens E-car Operation Center (E-Car OC) 
je otevřená platforma zaměřená na správu 
nabíjecí infrastruktury v reálném čase, 
která řeší všechny požadavky – od řízení 
nabíjecí jednotky až po celkovou správu 
u zákazníka. Systém může být použit 
jakoukoliv společností zapojenou do pro-
cesů souvisejících s elektromobilitou, 
jako jsou poskytovatelé nabíjecích služeb, 
provozovatelé nabíjecích stanic, operátoři 
na volném trhu s energiemi a distributoři 
elektrické energie, samosprávy, dopravní 
společnosti a výrobci automobilů. E-car 
OC mohou využívat i koncoví uživatelé. 
Jeden E-Car OC může navíc spravovat 
více společností a širokou řadu nabíjecích 
infrastruktur, což znamená, že součas-
ně dokáže pracovat s více provozovateli 
distribučních soustav, poskytovateli služeb 
a obchodníky s energiemi. Výsledkem jsou 
vyšší efektivita a pohodlí, a nižší náklady 
na implementaci, údržbu a rozvoj.

Tři funkční moduly

E-Car OC disponuje třemi funkčními mo-
duly: správa infrastruktury, správa smluv 
a modulem řízení zatížení distribuční sítě.

Modul správa infrastruktury kontroluje 
nabíjecí infrastrukturu a udržuje trvalé 
spojení s nabíjecími jednotkami. Umožňuje 
nastavení nabíjecích jednotek a jejich vizua-

lizaci na geografických mapách s veškerými 
informacemi o jejich parametrech a dostup-
nosti. Systém rovněž umožňuje rezervovat 
nabíjecí jednotku na určitý den a čas tak, 
aby byla uživateli v určenou dobu k dispo-
zici. V rámci tohoto modulu mají správci 
přístup k diagnostice a datům jakékoliv 
nabíjecí stanice. Systém výstrah okamžitě 
upozorní provozovatele na problémy s na-
bíjecí jednotkou, jako jsou například závady 
komponent, nesprávné použití nabíjecí 
jednotky nebo porucha komunikace.

Modul správy smluv umožňuje spravovat 
veškeré informace spojené s uživatelskými 
smlouvami. Podporuje tak všechny funkce 
pro vytvoření a definici smlouvy, tvorbu 
RFID karet koncových uživatelů a jejich 
správu. Koncový uživatel může například 
požádat o vydání dalších karet nebo jejich 
blokaci (při krádeži, ztrátě apod.). RFID 
karta umožňuje uživateli spustit nabíjení 
tak, že s ní přejede přes čidlo nabíjecí 
jednotky. Data uložená na kartě jsou pak 
šifrovaně odeslána do E-Car OC, kde dojde 
ke kontrole platnosti RFID autorizace. Po-
dle kladné či záporné odezvy pak nabíjecí 
jednotka zareaguje.

Modul řízení zatížení distribuční sítě 
umožňuje provozovateli řídit nabíjení 
podle potřeb provozovatele distribuční sítě 
tak, aby nedošlo k přetížení nebo negativ-
nímu ovlivnění kvalitativních parametrů.

Klíčové vlastnosti

E-Car OC umožňuje správu přes jednoduché 
webové rozhraní nebo aplikaci pro chytré 
telefony a mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

• Otevřenost
E-Car OC podporuje různé druhy nabí-
jecích jednotek. To umožňuje správu 

různých typů a značek nabíjecích jednotek 
od různých výrobců, podle toho, jak do-
chází k vývoji nových modelů, aniž by bylo 
nutné provádět přizpůsobení systému. 
Systém je schopen komunikovat s nabíje-
cími jednotkami na základě standardního 
protokolu OCPP.

• Komunikace v reálném čase
Nabíjecí stanice jsou propojeny s E-Car OC 
a mohou odesílat a přijímat data v reál-
ném čase. To je zásadní pro vyúčtování 
a platební styk. Znalost aktuálních dat 
o skutečné spotřebě energie při nabíjení 
elektromobilů navíc připravuje cestu k ří-
zení distribuční sítě a řešení smart grids. 
Pokud je komunikace dočasně přerušena, 
může stanice pracovat i v režimu off-line, 
dokud není spojení obnoveno. Při takovém 
přerušení jsou k dispozici všechny funkce 
nutné k dobíjení, po obnovení spojení se 
nabíjecí jednotka s E-Car OC automaticky 
synchronizuje.

• Dálkové řízení
E-Car OC umožňuje odesílání povelů 
přímo do nabíjecí jednotky, například při 
rezervaci za účelem nabíjení nebo aktua-
lizaci jejího software. Rezervace může být 
rovněž prováděna řidičem přes webový 
portál nebo mobilní aplikaci a přísluš-
né informace jsou ihned aktualizovány 
na úrovni E-Car OC.

• Roaming
Modul roaming umožňuje komunika-
ci se systémy různých provozovatelů 
nabíjecí infrastruktury, zabezpečenou 
autentizaci uživatelů, kteří mají uzavřenou 
smlouvu s jiným provozovatelem a pro-
pojení na clearingové centrum, kde jsou 
následně vypořádány finanční operace 
spojené s dobíjením a využitím nabíjecí 
infrastruktury.

E-Car Operation Center, 
systém pro správu 
nabíjecí infrastruktury

Copyright © 2017 Volvo Car Corporation
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Téma elektromobilů není pouze současným trendem, ale vychází z dlouhé historie automobilismu 
i společnosti Siemens. Na přelomu 19. a 20. století ještě nebylo zcela jasné, zda se jako pohon 
pro automobily prosadí elektromotory, nebo spalovací motory. 

Zakladatel společnosti Siemens, Werner 
von Siemens, představil již v roce 1878 
na průmyslové výstavě v Berlíně první 
tramvajovou trať s napájením prostřednic-
tvím kolejí. Ve veletržním parku jezdila tři 
malá předváděcí vozidla na kruhové dráze 
o délce 300 metrů. Siemens však kromě 
rozvíjení výroby elektricky poháněných 
kolejových vozidel uvažoval také o vývoji 
automobilů pro silniční dopravu. Koncem 
dubna 1882 představil veřejnosti na zku-
šební trase o délce 540 metrů na berlín-
ském předměstí Halensee tzv. „Electromo-
te“ (z anglického electric motion), první 
elektricky poháněné vozidlo na světě, 
napájené z trolejového vedení. Jeho roz-
šíření však zabránily technické problémy 
a nedostatečně kvalitní cesty. 

Elektrická Viktoria

V letech 1905 až 1909 vyráběl Siemens 
v Berlíně několik verzí vozidla s typovým 
označením „Elektrická Viktoria“. Cestov-
ní automobil s otevřenou čtyřmístnou 
karoserií nalézal v berlínských ulicích 
uplatnění jako elegantní hotelové taxi, 
další variantou byl malý autobus a po-
slední nabízenou alternativou byl skříňo-
vý automobil pro rozvážku zboží. Nejvyšší 
rychlost elektromobilů ze Siemensovy 
produkce byla 30 km/h a dojezd 80 ki-
lometrů. Uživatelé mohli akumulátory 

vozidla buď nabíjet, nebo kompletní sadu 
vyměnit. Pozdější verze byly dokonce 
vybaveny funkcí rekuperace kinetické 
energie.

Na počátku století bylo na základě zkuše-
ností z praktického provozu zjištěno, že 
elektromobily jsou ekonomicky výhodné 
pouze za velmi specifických podmínek. 
Pro cestování na vzdálenosti do 30 kilo-
metrů byla efektivnější koňská spřeže-
ní, pro jízdu delší než 70 kilometrů se 

vyplatila vozidla se spalovacím motorem. 
Nepříznivé provozní podmínky, například 
chladné počasí nebo kopcovitá trasa, 
pozici elektromobilů ještě více zhoršova-
ly, protože zvyšovaly spotřebu elektrické 
energie, zkracovaly dojezd a snižovaly 
provozní výkony. Tyto zkušenosti vedly 
společnost Siemens k vývoji vozidel se 
„smíšenými systémy“, které lze považovat 
za předchůdce současných hybridních 
pohonů a jejich výroba byla zahájena 
na přelomu let 1907 a 1908. 

Historie elektromobilů sahá 
až do konce 19. století 
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Infrastruktura 
pro elektromobily
není dokonalá, ale zlepšuje se

Ivo Hykyš, který má ve společnosti 
Siemens na starosti elektromobilitu a nabí-
jecí infrastrukturu, zná úskalí řidičů ekolo-
gických aut na vlastní kůži. V Česku zatím 
řidiči elektromobilů nenajdou dobíjecí 
stanice všude, kde by potřebovali. Při svojí 
cestě si musí naplánovat, kde zastaví, aby 
neskončili s odstaveným vozem a vybitou 
baterií. Situace se však rychle zlepšuje. 

Jezdíte elektromobilem každý den, jak 
hodnotíte pokrytí dobíjecích stanic 
v Česku a zahraničí?
Když jedete z Prahy směrem k Náchodu, 
tak najdete poslední rychlonabíječku 
v Hradci Králové. To potom musí člověk 
po cestě přemýšlet a pečlivě si naplánovat 
zastávky. Jízda s elektromobilem je někdy 
komplikovanější i v zahraničí. Občas si mu-
síte naplánovat, u které dobíjecí stanice 
zastavíte, abyste totálně nevybili baterii. 
Ale pokud si nainstalujete mobilní aplikaci 
a rozvrhnete si cestu, tak to není problém. 
Například v Německu je už počet nabíječek 
téměř dostatečný.

Pro koho je vlastně elektromobilita 
vhodná?
Pro elektromobilitu hovoří statistické 
údaje: průměrný obyvatel evropské-
ho kontinentu ujede autem průměrně 
40 kilometrů za den, většina populace žije 
v městských aglomeracích a hustě obyd-
lených částech. Uvedený denní 40kilome-
trový průměr převážně vychází z toho, že 
jde o nájezd v městském provozu z práce 

domů a nazpět. Odpověď je tedy tako-
vá, že elektromobilita je nejvíce vhodná 
do měst a hustě osídlených aglomerací. 
Díky širšímu zavedení elektromobility lze 
lokální emise zplodin z konvenčních auto-
mobilů se spalovacími motory přesunout 
mimo hustě osídlené oblasti.

Současný trh je charakterizován 
roztříštěností poskytovatelů 
rychlodobíjecích stanic. Každá síť má 
svůj čip a své podmínky. Můžete vy jako 
dodavatelé dobíjecích stanic v tomto 
ohledu nějak situaci ovlivnit? 
Jsme rádi, že dobíjecí konektory již nabraly 
podobný jednoticí směr jako konektory 
nabíjení u mobilních telefonů. Ale co se 
poskytovatelů nabíjení týče, to bude chtít 
ještě trochu času a trpělivosti. Nelze se 
tomu však divit. Při budování nabíjecí 
infrastruktury existuje zdravý konkurenční 
boj, a ne vždy je dohoda ohledně sjedno-
cení způsobu vybírání plateb za nabíjení 
možná. Již nyní ale existuje na trhu několik 
firem, které se tímto problémem u nás 
zabývají a na mnoha nabíjecích stanicích 
dokážou platby zastřešit svým řešením. 
Nechci být prorokem, ale do budoucna 
se neubráníme jednotné platbě, kterou 

může být buď placení kartou, hotově, či 
mobilem přes NFC. My jako dodavatelé 
tomu můžeme napomoci tím, že do svých 
nabíjecích stanic nainstalujeme odpovída-
jící řešení, které požadavky jejich provozo-
vatelů na platby splní. Například platební 
terminály, patřičné protokoly pro elektro-
nické platby a podobně.

Co společnost Siemens nabízí 
koncovému zákazníkovi, firmám 
nebo společnostem angažujícím se 
v budování dobíjecí infrastruktury? 
Siemens je připraven dodávat celá řešení 
pro elektromobilitu – jak čistě nabíjecí sta-
nice pro auta nebo městskou hromadnou 
dopravu, tak i jejich řídicí systém či řešení 
na akumulaci elektrické energie do bateri-
ových úložišť. Dalším produktem Siemens, 
který se zaměřuje na efektivní elektromo-
bilitu, pak může být i propojení nabíjecí 
infrastruktury s měřením a regulací budov, 
které dokáže automaticky řídit proces 
napájení elektromobilů tak, aby nedochá-
zelo k překračování maximálních hodnot 
příkonu a následných zvýšených sazeb.  

Kolik elektromobilů Siemens 
v současnosti provozuje a jaké máte 
v tomto směru plány? 
Nejprve je třeba říci, že s elektromo-
bilitou máme v tuzemsku zkušenosti 
od roku 2011, kdy jsme byli jednou 
z prvních společností, které ve svém sídle 
zprovoznily dva sloupky pro dobíjení 
v Praze. K tomu jsme převzali od společ-
nosti Citroën dvě vozidla C-Zero. Následně 
jsme provozovali další typ elektromobilu, 
a to BMW i3, abychom během posledních 
dvou let objednali dalších čtrnáct elektro-
mobilů a plug-in hybridů. Některé již jezdí, 
na další čekáme. A vzhledem k tomu, že 
jsme se coby globální společnost zavá-
zali k průměrné výši emisí CO

2
 95 g/km 

na kilometr, přibereme v letošním roce 
do svého portfolia další desítky elektromo-
bilů s nulovou hodnotou CO

2
. 

„Při jízdě elektromobilem po Česku si 
musíte dobíjení (zatím) naplánovat.“
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Seznamte se, 
MindSphere

MindSphere je otevřená platforma pro průmyslový internet 
věcí (IoT) od společnosti Siemens, která umožňuje snadno 
a bezpečně propojovat a spravovat technologická zařízení, 
sbírat a analyzovat data a implementovat nové obchodní 
modely a inovace v oblastech jako asset management, 
optimalizace provozu, logistika, záruční a pozáruční servis, 
energetický management, řízení kvality, analýza velkých dat 
či řízení životního cyklu výrobku. 
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MindSphere nabízí specifické aplikace a ře-
šení jak od Siemens, tak od třetích stran, 
specializované na celou řadu odvětví 
od průmyslové výroby, metalurgie, výroby 
a distribuce elektrické energie, chemické-
ho, ropného a plynárenského průmyslu 
přes dopravu, zdravotnictví, e-mobili-
tu, potravinářství, sklářský průmysl až 
po chytrá města. Výrobci strojů a zařízení, 
ale i koncoví uživatelé, si mohou s pomocí 
MindSphere vytvářet svá vlastní chytrá 
řešení a inovativní služby. 

Klíč k úspěchu je porozumět datům
Podívejme se detailněji na oblast výro-
by a distribuce elektrické energie. Data 
vytvářená v energetické infrastruktuře 
poskytují nové příležitosti pro analýzu, 
simulaci a optimalizaci provozu jak celého 
energetického systému, tak i jednotlivých 
výrobních či distribučních zařízení. Oba 
tyto pohledy nabývají na důležitosti zejmé-
na z důvodu komplexních změn a výzev, 
které s sebou přináší nástup obnovitel-
ných zdrojů, decentralizované energetiky, 
e-mobility, bateriových úložišť atd., či 

jsou vyvolané regulatorními zásahy či 
změnami klimatu. Sběr a analýza velkých 
dat, za využití pokročilých analytických 
funkcí a umělé inteligence, se optimálně 
realizuje v cloudu – a právě toto nabízí 
MindSphere.

K dispozici jsou nástroje, které pomáhají 
řešit výzvy, jako jsou zajištění kvality elek-
trické energie, efektivnější řízení výpad-
ků v přenosových sítích a distribučních 
sítích či zajištění stability systému. Data 
umožňují lepší integraci obnovitelných 
zdrojů energie, řízení nákladů a poptávky, 
poskytují řešení pro neustále se měnící 
podmínky na trhu prostřednictvím lepšího 
zapojení spotřebitelů a služeb. Díky datům 
vznikají zcela nové obchodní modely a pří-
stupy k plánování investičních aktivit.

Technologická data jsou také klíčem k opti-
malizaci správy a údržby zařízení s cílem 
minimalizovat výpadky, snižovat náklady 
na údržbu, prodlužovat životnost zaříze-
ní atd. 

Operační systém MindSphere tvoří 
tři základní vrstvy
Spodní vrstva 
Spodní vrstva systému slouží k rychlé-
mu a bezpečnému připojování zařízení 
od Siemens i třetích stran k MindSphere. 
K dispozici je široká nabídka hardwarových 
a softwarových nástrojů (tzv. MindConne-
ct), které umožňují lokální zpracování dat 
(např. výpočet ukazatelů vibrodiagnosti-
ky), jejich šifrování a spolehlivé odeslání 
do cloudu k dalšímu zpracování. Do řady 
novějších produktů od Siemens je nástroj 
na připojení k MindSphere přímo integro-
ván, zmínit můžeme např. řídicí systémy 
obráběcích strojů Sinumerik či elektromo-
tory Simotics SD. Připojení těchto zařízení 
k MindSphere je pak velmi snadné. Další 
nástroje MindConnect pak slouží k integra-
ci dat z ostatních lokálních a cloudových 
informačních systémů, jako např. dat 
z ERP, CRM či QMS systémů, a umožňují 
tak komplexní analýzu.

Střední vrstva
Střední vrstvu operačního systému 
MindSphere tvoří samotná cloudová 
infrastruktura k ukládání a zpracování dat. 
V této oblasti Siemens spolupracuje s re-
nomovanými firmami jako SAP, Amazon 
Web Services nebo Microsoft, které mají 
dlouholeté zkušenosti s poskytováním 
spolehlivých a bezpečných cloudových 
služeb, a to i v oblastech, kde se nakládá 
s velmi citlivými informacemi, jako např. 
bankovnictví či obchod.

Nejvyšší vrstva

V nejvyšší vrstvě pak v cloudu běží apli-
kace od Siemens, třetích stran či samot-
ných koncových uživatelů. Siemens pro 
MindSphere připravuje velké množství 
aplikací, od obecných nástrojů na pokroči-
lou vizualizaci a analýzu dat přes nástroje 
na využití strojového učení až po speci-
alizované aplikace, např. pro obráběcí 
stroje, elektromotory či výrobní linky. 
Velmi bohatou nabídku aplikací pro různá 
odvětví také připravují stovky MindSphere 
partnerů společnosti Siemens. Hotové ap-
likace od Siemens a dalších vývojářů jsou 
postupně zpřístupňovány zákazníkům přes 
internetové tržiště MindSphere Store.
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Čím se systém MindSphere odlišuje 
od konkurenčních systémů? 
V první řadě tím, že vzniká robustní otevřený systém s rozsáh-
lou sadou nástrojů pro snadné a bezpečné připojení v podstatě 
libovolných zařízení. Ostatní cloudové systémy tuto vrstvu nemají 
všechny, anebo ne v takové šíři. Siemens se zde opírá o přibližně 
30 milionů řídicích systémů a miliony dalších zařízení, které jsou 
globálně instalovány, a které umí těmito jednoduchými nástroji 
na konektivitu dovybavit. Zákazníci budou přirozeně profitovat 
z široké nabídky aplikací od Siemens a třetích stran dostupných 
přes MindSphere Store.

Jak je MindSphere poskytován?
Platforma MindSphere je poskytována jako služba – PaaS (Plat-
form as a Service), na základě pravidelných paušálních plateb 
dle velikosti implementace. Cena se odvíjí od parametrů jako 
maximální počet připojených zařízení, kapacita úložiště či množ-
ství uživatelů. Jelikož vše běží v cloudu, není potřeba investovat 
do vlastního datového centra a další infrastruktury. Také aplikace 
jsou poskytovány jako služba – SaaS (Software as a Service). 

MindSphere je možné nasadit velmi rychle a efektivně – lze ho 
například začít implementovat pouze v části provozu s minimál-
ními náklady a na celý proces ho pak implementovat postup-
ně. Zákazník tak vždy platí pouze ty zdroje, služby a aplikace, 
které opravdu využívá. Nasazení MindSphere je finančně velmi 
efektivní. 

Jak je na tom celý systém se zabezpečením?
MindSphere je platforma s velmi vysokou úrovní kybernetické 
bezpečnosti. Veškerá odesílaná data jsou zašifrovaná, chráněna 
jako důvěrná v souladu s příslušnými normami a přístupná jen 
oprávněným uživatelům. Řada podniků se bohužel stále obá-
vá uložit svoje data do cloudu, poněvadž se domnívají, že to 
představuje nepřijatelné riziko. Opak je pravdou. Málokterá firma 
má kapacity na to, aby si na světové úrovni sama spravovala bez-
pečnostní architekturu všech svých systémů. To je velmi náročné 
technicky i finančně. Pro většinu podniků je jistě výhodnější 
a bezpečnější jít do cloudu. Pro odvětví a aplikace, kde např. 
regulatorní či jiné bezpečnostní požadavky neumožňují využití 
služeb veřejného cloudu, je možné implementovat MindSphere 
na privátním cloudu přímo u zákazníka. Takováto lokální imple-
mentace však vždy bude výrazně nákladnější.

MindSphere je v České republice stále relativně novinkou. 
Jak jste s jeho uváděním na trh daleko?
Úspěšně se nám daří rozšiřovat MindSphere partnerský eko-
systém o české firmy ze světa IT, průmyslové automatizace 
a poradenství. Platforma MindSphere otevírá našim partnerům 
nové obchodní příležitosti nejen v ČR, ale i na globálních trzích. 
Věříme, že zapojením místních vývojářů a integrátorů do vý-
voje aplikací pro MindSphere a do nasazování platformy zajis-
tíme svým zákazníkům dostupnost špičkových řešení a služeb 
na míru jejich potřebám. Také se nám podařilo zahájit v oblasti 
MindSphere úzkou spolupráci s předními českými technickými 
univerzitami jak v oblasti výuky, tak i v oblasti výzkumu a vývoje. 
Společně s partnery pak realizujeme celou řadu pilotních projektů 
a spolupráce se perspektivně vyvíjí. 

V Česku se již MindSphere aktivně používá. Referenční 
pracoviště se nachází v CIIRCu při ČVUT v Praze v Dejvicích. 
V místním Testbedu pro Průmysl 4.0 funguje MindSphere 
s několika připojenými reálnými i virtuálními stroji. Siemens 
zároveň zahájil implementaci MindSphere ve svých tuzem-
ských výrobních závodech a u řady zákazníků. 

Čtyři otázky 
pro Františka Podzimka,
MindSphere Business Developera 
společnosti Siemens

Copyright © R. Sejkot CIIRC ČVUT 2018

1. 2019 | siemens.cz/energetika14

Energo | MindSphere



Rexel: snižování nákladů a budování 
nových obchodních modelů s MindSphere
O přínosech implementace MindSphere vědí své i v rakouské společnosti REXEL Austria, která začala 
využívat Siemens systém pro monitorování spotřeby energie SENTRON v kombinaci právě s MindSphere. 
S jejich pomocí nejen digitalizovala svůj vlastní energetický management a snížila náklady, ale současně 
také vyvinula zcela nový obchodní model založený na poskytování služeb v oblasti energetického 
managementu svým zákazníkům.

Vše začalo instalací několika jednodu-
chých měřičů, které měly za úkol zjistit, 
kde a kolik elektřiny se spotřebovává. Už 
první výsledky přinesly velké překvapení. 
Největšími konzumenty nebyla moto-
rová zařízení, například řezačky kabelů, 
které jsou v chodu po celý den, jak by 
asi každý očekával, ale osvětlení budov 
a kancelářské IT. 

Výměna zastaralého osvětlení v jednom 
ze skladů přinesla výsledky, které před-
čily očekávání. Nový systém, který mj. 
umožňuje tlumení světel v částech skladu, 
kde zrovna nikdo nepracuje, a lepší využití 
denního světla, znamenal snížení spotřeby 
energie o 10 %. A i když společnost zane-
dlouho úplně přešla na využívání dražší, 
tzv. zelené energie, a stala se tak prvním 
uhlíkově-neutrálním logistickým centrem 

v Rakousku, náklady na energie se i nadále 
dařilo postupně snižovat. 

V dalším kroku se společnost zaměřila 
na to, aby rozklíčovala, kolik energie se 
spotřebovává v nějaké konkrétní činnosti. 
Například ve skladu: kolikrát vysokozdviž-
ný vozík něco založil nebo vyložil z regálu 
a kolik elektřiny k tomu potřeboval. Za tím-
to účelem osadili jednotlivá zařízení čidly, 
která sbírala relevantní data a odesílala je 
do cloudového systému MindSphere.

Shromážděná data se následně vyhodno-
tila a firma mohla přistoupit k vlastní opti-
malizaci provozu. Výsledkem byly až 15% 
úspory v důsledku zefektivnění provozu 
a snížení uhlíkových emisí až o 60 tun. 
Návratnost počátečních investic do nové-
ho systému se očekává během dvou let.

Tím však celý příběh nekončí. Společnost 
REXEL se rozhodla, že nezůstane jen u op-
timalizace vlastního podniku, ale využije 
získané zkušenosti i k prospěchu svých 
zákazníků. Společnost REXEL dnes dokáže 
nabídnout kompletní služby v oblasti ener-
getického managementu od poradenství 
až po implementaci řešení, včetně vyhle-
dání možností financování. Tato nabídka, 
prezentovaná na podzim loňského roku, 
měla obrovský ohlas a ihned se jí rozhodlo 
využít více než 100 reprezentantů velkých 
a středně velkých podniků.

Více informací o cloudovém řeše-
ní MindSphere a kontakty naleznete 
na www.mindsphere.cz.

Efektivní energetický 
management díky datům

ISO 50001 2 roky 15 % 60 tun CO2 

Společnost REXEL optimalizovala s pomocí 
MindSphere svůj provoz – dosáhla vyšší 
energetické účinnosti při nižších nákladech 
i uhlíkové stopě.

Vzhledem k přínosům 
implementace cloudového 
řešení REXEL nyní vyvíjí 
vlastní, na datech založenou 
servisní službu s využitím 
MindSphere.

Díky sběru a analýze dat 
REXEL dokáže snížit 
energetickou spotřebu 
u svých zákazníků.

Nabídka kompletních služeb 
v oblasti energetického 
managementu zahrnuje 
škálovatelné, flexibilní 
a energeticky efektivní služby 
pro malé až střední podniky.

Celosvětově platná 
norma pro certifikaci 
systému energetického 
managementu 

Úspora energieNávratnost 
počátečních 
investic

Úspora

Vytvoření nového 
obchodního modelu 
v oblasti poskytování 
služeb energetického 
managementu.

Vznik nových 
obchodních 
modelů

Energetický 
management 
v logistickém centru

Analýza 
dat pro 
zákazníky

Škálovatelné 
řešení

Software 
monitorující 

energie
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Rekordní počet dodávek
zapouzdřených rozvoden 123 kV 
Siemens v České republice
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Ve velkých městech nabývají sítě vvn stále 
zřetelněji distribučního charakteru. Přitom 
jejich další rozvoj je neodmyslitelnou sou-
částí výstavby nových, převážně kabelových 
vedení a rozvoden vvn, které se nutně 
zahušťují a přibližují k těžišti spotřeby.  

Často jsou přímou součástí obchodních 
a administrativních center. Požadovaných 
parametrů, a především minimalizovaných 
rozměrů není možné dosáhnout s rozvod-
nami konvenčními se vzduchovou izolací, 
ale pouze s rozvodnami zapouzdřenými 
(dosud prakticky výlučně s izolací SF

6
. No-

vými trendy izolace, které se skrývají pod 
anglickým pojmem „clean air“ se budeme 
zabývat v samostatném příspěvku). 

Leitmotivem nasazování zapouzdřených 
rozvoden nadále zůstává řádová úspora 
zastavěné plochy i prostoru a zajištění 
odpovídající vysoké provozní spolehlivosti 
a bezpečnosti. Jejich použití se však stává 
perspektivní i v případech, ve kterých to 
z dispozičních důvodů není nutné nebo 
z ekonomických důvodů v nedávné minu-
losti nebylo možné. 

Padesát let bez problémů v provozu
Siemens má v uvedeném oboru nejdelší 
zkušenosti a největší reference. První 
zapouzdřenou rozvodnu vvn (123 kV) 
na světě, s izolačním i zhášecím médiem 
SF

6
, dodal pro západní část tehdejšího 

rozděleného Berlína již v r. 1968 a tato 
rozvodna dodnes funguje bez problémů 
a téměř bez údržby v provozu. I když tato 
rozvodna byla v době uvedení do provozu 
nesrovnatelně menší oproti konvenčnímu 
řešení, díky konstrukčnímu a technologic-
kému vývoji, který přinesl další minima-
lizaci rozměrů, je při srovnání s aktuálně 
vyráběnou rozvodnou 123 kV typu 8DN8 
s šířkou pole pouhých 800 mm (pro trojpó-
lové opětné zapínání) „obrem“, její rozmě-
ry zhruba odpovídají dnešní zapouzdřené 
rozvodně 420 kV.

V současnosti je již po celém světě v pro-
vozu asi 35 000 polí GIS vvn i zvn (z toho 
asi 15 000 polí GIS 8DN8 pro napětí 
123 kV až 145 kV, stejného typu jako 
aktuální dodávky pro ČR). Siemens tudíž 
disponuje rovněž největšími zkušenostmi 
z reálného spolehlivého provozu, jedná se 
již téměř o půl milionu „polí a let“.

Tuzemské dodávky Siemens
Siemens dodal do ČR první tři zapouzd-
řené rozvodny (dále jen GIS) 123 kV již 
v 90. letech, a to ještě předcházejícího 
typu 8DN9 (s jednopólově zapouzdřenými 
odbočkami). Jednalo se o dodávky pro 
vodní elektrárnu ČEZ ve Vraném u Prahy, 
Teplárnu Červený mlýn v Brně a tehdejší 
Novou huť Ostrava (dnes Arcelor Mittal). 
Všechny tyto dodávky jsou spolehlivě 
v provozu, třebaže již prakticky na konci 
prvního bezrevizního časového intervalu. 

Po přibližně desetileté pauze začal 
Siemens v České republice dodávat každý 
rok jednu zapouzdřenou rozvodnu typové 
řady 8DN8 (v období 2008–2012). Během 
pěti let se jednalo o instalace v lokali-
tách Praha-Smíchov, Doubrava nedaleko 
Karviné, Brno-Příkop, Moravany u Brna 
a paroplyn Prostějov. V roce 2012 byla 
navíc realizována dodávka první zapouzd-
řené rozvodny 8DQ1-420 kV pro ČR, a to 
pro novou paroplynovou elektrárnu ČEZ 
v Počeradech. 

Urbanistický rozvoj dynamicky pokračuje a mimo jiné přináší nárůst 
spotřeby elektrické energie a hustoty zatížení velkých měst. To je 
možné řešit navyšováním výkonu stávajících transformačních 
uzlů vvn/vn, ale jde o řešení, které má své limity a je víceméně 
dočasné. Nakonec se vždy dochází k závěru, že je potřeba postavit 
i nové transformovny. 
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Rekordní rok zprovoznění 
zapouzdřených rozvoden

Transformovna Karlín

V září 2017 byla zprovozněna GIS 
8DN8-123 kV o 2 hlavních přípojnicích 
s podélným dělením, 6 polích s vypínači 
(pro 2 kabelové vývody, 3 transformáto-
ry a příčný spínač přípojnic), pro novou 
transformovnu v pražském Karlíně 

společnosti PREdistribuce, a.s. (Kelsenova 
ulice). Nová transformovna je instalována 
v moderní budově, která je citlivě zakom-
ponovaná mezi okolní administrativní 
budovy, v blízkosti hotelu Hilton. Dispozič-
ní řešení celé rozvodny na přání objedna-

tele zohledňuje bezproblémovou možnost 
výměny vypínače nebo jiného modulu GIS 
v případě poruchy. I když riziko takové po-
ruchy je, i vzhledem k mimořádně vysoké 
spolehlivosti a dlouholetým zkušenostem 
z provozu, velmi nepravděpodobné. 

GIS 8DN8 (kompletně trojpólově zapouz-
dřená) je prakticky bezúdržbová a bez-
revizní (časový bezrevizní interval totiž 
činí 25 let, tzn. že po celou tuto dobu se 
neotevírají plynové prostory a provádějí se 
pouze vizuální kontroly po 8 a 16 letech). 
Nad rámec obvyklých standardů vyniká 
také plynotěsností. Siemens garantuje 
max. únik plynu SF

6
 0,1 % pro každý samo-

statný plynem plněný prostor (všeobecně 
bývá předepsán únik max. 0,5 % na celou 
rozvodnu), což je velmi výhodné pro 
minimalizování požadavků na stavební při-
pravenost, spolehlivost provozu, minima-
lizaci údržby a bezpečnost obsluhy, jakož 
i eliminaci případného negativního vlivu 
na životní prostředí (příspěvek fluorova-
ných plynů ke globálnímu oteplování, příp. 
efektu ozonové díry). 

Od září 2017 do srpna 2018 
Siemens zprovoznil hned čtyři 
nové zapouzdřené rozvodny 
8DN8-123 kV o celkovém 
rozsahu 28 polí s vypínači 
a v celkovém investičním objemu 
cca 150 mil. Kč. Tento mimořádný 
počin představuje více než třetinu 
všech dosavadních dodávek 
Siemens do ČR (76 odboček 
s vypínači 123 kV a 4 pole 
420 kV) od r. 1995. Přispěl 
k tomu současný boom potřeby 
zapouzdřených rozvoden, ale 
i neplánovaný posun a kumulace 
některých investic v energetice. 
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ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Poslední ze čtveřice dodávek GIS 
8DN8-123 kV Siemens v ČR zprovoznil 
v srpnu 2018 v areálu Třineckých 
železáren, v rozsahu 2 hlavních přípojnic 
s podélným dělením, 13 polí s vypínači 
(pro 4 vývody venkovních vedení, 6 trans-
formátorů a 3 pole příčných spínačů 
přípojnic), pro zhotovitele celé stavby 
AUTEL, a.s., a konečného zákazníka ENER-
GETIKU TŘINEC. Nová GIS nahrazuje doží-
vající tuzemskou zapouzdřenou  rozvodnu 
123 kV v bezprostřední blízkosti. Jsou zde 
kladeny mimořádné nároky na minimální 
omezení těžkého technologického pro-
vozu v době převádění provozu ze staré 
na novou GIS. Zajímavostí je, že ze 4 ven-
kovních vývodů 123 kV (provedených 
kabelově s přechodem na venkovní vedení 
v dosahu GIS) slouží 2 pro napájení z ČR 
(ČEZ) a 2 pro napájení z Polska (Tauron).

Transformovna 
Liberec-Pavlovice
V květnu 2018 byla zprovozněna další GIS 
stejného typu o 2 hlavních přípojnicích, 
7 polích s vypínači (pro 4 vývody venkov-
ních vedení, 2 transformátory a příčný 
spínač přípojnic), pro novou transfor-
movnu v Liberci-Pavlovicích společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. Nová GIS nahrazuje 
blízkou dožívající venkovní konvenční 
rozvodnu 123 kV a zahrnuje mj. 4 pole 
s vypínači i pro jednopólové OZ a zapouzd-
řené omezovače přepětí. 

Nexen Tire 
Europe s.r.o.
V listopadu 2017 Siemens zprovoznil 
GIS 8DN8-123 kV o 1 hlavní přípojnici, 
2 polích s vypínači (pro 1 vývod kabelo-
vého přívodu a 1 transformátor, s pří-
pravou pro pozdější doplnění druhého 
transformátoru), pro jihokorejskou firmu 
Nexen Tire Europe, v průmyslové zóně 
u Žatce. Tato GIS je součástí nové trans-
formovny 110/22 kV pro napájení nového 
závodu na výrobu pneumatik tohoto 
investora, přičemž celou transformovnu 
realizoval Siemens formou kompletní 
dodávky „na klíč“. 
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Vyšší hladina napětí 
ve výrobním závodě 
Kronospan v Jihlavě
Ve výrobním závodě Kronospan v Jihlavě došlo k realizaci důležitého 
projektu dodávky přístrojů a zařízení pro novou trafostanici a rozvodnu 
110 kV v rámci závodu, včetně vedení 110kV kabelu a optické trasy 
z rozvodny 110 kV Bedřichov společnosti E.ON.

Pádné důvody k realizaci projektu
Před tímto projektem byl výrobní závod 
Kronospan připojen pouze na vedení 
22 kV. Vzhledem k tomu, že na úrovni 
této hladiny napětí jsou vyšší poplatky 
za přenos a distribuci než na napěťové 
úrovni 110 kV, společnost Kronospan si 
od zvýšení úrovně napětí slibovala výraz-
nou úsporu nákladů na přenos elektrické 
energie. S novou rozvodnou se současně 
zvýšila spolehlivost dodávek elektrické 
energie, to vše při návratnosti dlouho-
době plánované investice do čtyř let. 
Stávající napájení ze sítě 22 kV zůstalo 
zachováno jako záložní z důvodu zajištění 
nepřetržitého provozu v případech údržby 
na zařízení 110 kV. Navíc přepínání 
závodu mezi oběma napájecími sítěmi je 
možné provádět bez ztráty napětí, a tím 
omezit výpadky ve výrobě.

Technické řešení projektu
V rámci venkovní rozvodny 110 kV Bed-
řichov, která je ve vlastnictví společnosti 
E.ON, bylo na náklady Kronospanu vybu-
dováno nové vývodové pole sloužící pro 
připojení kabelového vedení do nově budo-
vané rozvodny 110 kV v areálu Kronospan. 
Kabelové vedení 110 kV o délce přibližně 
1 km se ve složitém terénu podařilo natáh-
nout v jedné délce bez kabelových spojek. 
Součástí projektu nové přípojky 110 kV bylo 
vyzbrojení rozvodny v Bedřichově o nové 
stoličky pro kabelové koncovky, dodávka 
a instalace kabelových koncovek a svodičů 
přepětí 110 kV. Na straně areálu Kronospan 
bylo vybudováno venkovní stanoviště pro 
transformátor a kompletní pole rozvodny 
110 kV, to vše v jednom kompaktním bloku 
vedle budovy stávající hlavní rozvodny. 
Součástí projektu byla dodávka nového 
systému chránění a řízení transformátoru 
a rozvodny 110 kV a také úpravy ve stáva-
jících rozvodnách 22 kV. 
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Vítěz výběrového řízení 
Kronospan se v prvním kroku projektu 
rozhodl v předstihu nakoupit potřebnou 
technologii a objednal klíčové dodávky 
u firmy Siemens. Jednalo se zejména 
o transformátor 40MVA 110/23 kV, za-
pouzdřenou venkovní kompaktní jednotku 
s plynem SF

6
 a s integrovaným vypína-

čem, odpojovačem a uzemňovačem typu 
3AP1 DTC, systém ochran a ovládacích 
terminálů SIPROTEC 5 a systém pro sběr 
dat a řízení rozvodny Siemens. Následně 
ve výběrovém řízení na realizaci celého 
projektu získal Siemens tuto zakázku jako 
generální dodavatel, včetně realizace sta-
vební části projektu, pokládky kabelového 
vedení a uvedení do provozu v koordinaci 
s provozovatelem distribuční sítě společ-
ností E.ON.

Kronospan je nadnárodní korporace, 
která vyrábí velkoplošné materiály 
na bázi dřeva. Původně rodinná 
firma byla založena v roce 1897 
v rakouském Lungötzu. Dnes se její 
výrobní závody a distribuční centra 
nacházejí ve 29 státech světa, firma 
zaměstnává téměř 14 500 lidí. 
V Jihlavě je aktivní od roku 1994, 
sídlí v průmyslové zóně na severním 
okraji města.

O společnosti 
Kronospan
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Velká revoluce v mikroregionu Horní Franky
Horní Franky sousedí s Karlovarským krajem 
a v minulosti byly znevýhodněny jednak želez-
nou oponou a také relativní izolací. I díky těmto 
skutečnostem došlo k jednoduššímu přijetí 
inovativního energetického konceptu. Ve Wun-
siedelu bylo více neobydlených ploch, a kromě 
několika málo obav místních, byli lidé otevření 
změnám a novým nápadům. 

Energetické proměny v Německu
Když Marco Krasser, nynější ředitel SWW Wun-
siedel GmbH, začínal pracovat v energetice 
jako operační inženýr, psal se rok 1998 a v Ně-
mecku začínala deregulace energetického trhu. 
Společnosti, jako je SWW, přizpůsobovaly své 
obchodní modely a navyšovaly napájení sítě 
z větrné a solární energie. Tento vývoj akcelero-
val s katastrofou na Fukušimě, a na základě toho 
se vláda rozhodla, že do konce roku 2022 stáhne 
všechny nukleární elektrárny z provozu. Prvním 
krokem na cestě k udržitelné energii budouc-
nosti ve Wunsiedelu byly úpravy přímo podle 
lokálních podmínek. Začala intenzivní spoluprá-
ce mezi úřady, utilitami a tamějšími obchody, 
která přinesla první výsledky v podobě modré 
energetické stopy. 

Jako první byla postavena fotovoltaická elek-
trárna – s výkonem 81 kWp, která generuje 
zhruba 70 000 kilowatthodin ročně. Aktuálně 
je do sítě zapojeno 340 solárních systémů 
ze soukromých a komerčních budov. A jde zatím 
o největší fotovoltaickou elektrárnu. Její solární 
články pokrývají plochu 7000 m2 a ročně vyrobí 
až 550 000 kilowatthodin elektrické energie.

Po solárních elektrárnách vstoupily do energe-
tického mixu také větrné elektrárny a elektrárna 
na biomasu. Společnost SWW Wunsiedel GmbH 
tak zásobuje elektřinou, plynem, vodou a teplem 
20 000 obyvatel Wunsiedelu a jeho okolí.

Velká revoluce 
v mikroregionu Horní Franky

V malém německém 
regionu Horní Franky 
ve městě Wunsiedel 
proběhla energetická 
revoluce, která upoutala 
pozornost celého světa. 
Na území jednoho 
katastru se podařilo 
s integrovaným, 
decentralizovaným 
systémem zabezpečit 
spolehlivé 
a ekonomicky živé 
pokrytí energií se 100% 
obnovitelnou dodávkou. 
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Výhodná spolupráce mezi Siemens 
a společností SWW 
Pro Siemens byl jedním z nejdůležitějších 
aspektů spokojené spolupráce fakt, že společ-
nost SWW se soustředila nejen na inovace, ale 
i na vhodný obchodní model. 

Letos na jaře došlo k zapojení Siemens baterio-
vého systému SIESTORAGE s kapacitou 8.4 me-
gawattů, který dokáže řídit kolísavý příkon 
z lokálních větrných turbín a fotovoltaických 
elektráren. Akumulační systém SIESTORAGE 
využívá lithium-iontové články a je umístěný 
ve třech kontejnerech. Příjmy ze stabilizace 
sítě pokryjí náklady na pořízení baterií, a tak 
spolupráce obou společností nabízí nové zdroje 
pro obchodování. 

Další plány
Do budoucna se uvažuje i o tom, že by 
se ve Wunsiedelu využila technologie 
power-to-gas, konkrétně systém Siemens 
Silyzer, který nadbytečnou elektřinu přeměňuje 
s využitím technologie PEM (proton exchange 
membrane – protonová výměnná membrána) 
na vodík. Do současného rozložení by tedy mu-
sela přibýt ještě elektrárna, která by ve výsled-

ku snížila místní produkci skleníkových plynů 
o 1000 tun ročně. Mezi další plány patří vyvíje-
ní infrastruktury pro elektromobilitu a integraci 
operačního systému MindSphere. Potom by se 
ve Wunsiedelu mohli pochlubit i tím, že tamní 
městská utilita jako první využívá operační 
systém MindSphere.
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Siemens dodá největší 
akumulační bateriové zařízení 
v České republice,
bude v energetickém zdroji C-Energy Planá

Největší bateriové úložiště 
v České republice o výkonu 
4 MW bude vybudováno 
v areálu energetického zdroje 
C-Energy v Plané nad Lužnicí. 
Akumulační systém SIESTORAGE 
s aplikací SIESTART bude sloužit 
ke zvýšení flexibility stávajících 
zdrojů elektřiny a umožní 
smysluplně využít dodávky 
elektřiny vyrobené fotovoltaickou 
elektrárnou, která bude souběžně 
instalována. Navíc posílí 
schopnost zajistit příznivé ceny 
energií klientům. Akumulační 
systém bude zprovozněn 
v polovině roku 2019.

Technologie SIESTORAGE (Siemens Energy 
Storage) zahrnuje řídicí systémy, Li-Ion 
bateriové články, rozvaděče, střídače/ 
/měniče, transformátory, napájení vlastní 
spotřeby a další pomocné systémy, které 
budou v teplárně umístěny ve venkovním 
prostředí v kontejnerech. Toto řešení 
redukuje náklady na stavbu a minimalizuje 

montážní práce v místě realizace. Bateri-
ové úložiště bude mít garantovaný výkon 
4 MW a využitelnou minimální kapacitu 
ve výši 2,5 MWh po dobu 10 let. Aplikace 
SIESTART představuje unikátní řešení pro 
využití bateriových systémů ve spojení se 
stávajícími rotačními zdroji.
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Libor Doležal, 
generální ředitel C-Energy Planá s.r.o. 

„Instalací rozsáhlého akumulačního bateriového 
systému se naše společnost zařadí mezi průkopníky 
této technologie v České republice. Věřím, že 
zkušenosti, které získáme, pomohou nám i ostatním 
hledat nové cesty pro uchovávání energie, a dále 
podpoří naši schopnost vyrábět a dodávat energie 
za nejvýhodnějších podmínek v našem regionu.“

Technické řešení SIESTORAGE 
pro C-Energy Planá 
Výkon bateriového úložiště bude vyvedený 
kabelem do rozvodny 6,3 kV a jeho řídicí sys-
tém bude napojen na stávající řídicí systém 
energetického zdroje. Společnost C-Energy 
Planá bude SIESTORAGE používat především 
k zajištění spolehlivých dodávek elektřiny 
v rámci vlastního areálu, včetně fotovol-
taické elektrárny o výkonu 500–600 kWp, 
v rámci dodávek do lokální distribuční 
soustavy (LDS), k vytvoření výkonové zálohy 
pro poskytování podpůrné služby se startem 
do 5 minut (MZ5), přechodu a provozu LDS 
v ostrovním režimu, startu energetického 
zdroje ze tmy a k dalším potenciálním funk-
cionalitám v závislosti na provozu závodu, 
jako jsou regulace frekvence nebo výkono-
vá regulace. Vysoká variabilita systému je 
umožněna především řídicím systémem, 
který byl vyvinut společností Siemens, 
a vhodnou volbou klíčových komponent. 

Pod projektem je podepsáno české Siemens 
kompetenční centrum SIESTORAGE, 
které se zaměřuje na řešení pro akumulaci 
elektrické energie v části střední a východ-
ní Evropy. Díky kompetenčnímu centru 
společnost Siemens zabezpečuje kompletní 
realizaci podobných projektů na klíč, včetně 
servisních prací. 

Energetický zdroj C-Energy Planá je vý-
znamným jihočeským dodavatelem tepla 
a elektrické energie pro místní podniky 
i obyvatele města Sezimovo Ústí. Celko-
vý instalovaný výkon C-Energy Planá je 
60 MWe, přičemž dodávky tepla přesahují 
500 tisíc GJ za rok.

Společnost Siemens je podepsána i pod 
doposud největším tuzemským akumu-
lačním bateriovým úložištěm. Instalo-
vaná kapacita akumulačního systému 
SIESTORAGE v jihočeských Mydlovarech 
je až 1,75 MWh, maximální výkon této 
jednotky (na straně střídačů) je 1,6 MW 
s omezením na 0,99 MW na základě 
smlouvy o připojení. Výkon tohoto bateri-
ového úložiště spuštěného v únoru 2018 
se může postupně navýšit až na 10 MW. 
Společnost E.ON jej v rámci pilotního pro-
gramu primárně využívá ke kompenzaci 
odchylek obchodníka s elektrickou energií, 
ale cílem je vyzkoušet si v praxi další tech-
nické možnosti zařízení – rychlost reakce, 
kapacitu a vliv na síť.

O systému SIESTORAGE
SIESTORAGE je koncipován jako modulární 
systém, je tedy vhodný pro akumulaci 
a řízení i těch největších výkonů. Refe-
renční projekty SIESTORAGE se nacházejí 

především ve střední a západní Evropě 
a USA, kde mají různá využití. Uplatnění 
nachází především v poskytování pod-
půrných služeb (regulace frekvence, 
napětí, vyvážení nerovnoměrnosti mezi 
výrobou a spotřebou), řešení ostrovních 
provozů, black-startů nebo obchodování 
s elektrickou energií. SIESTORAGE lze 
implementovat také v průmyslu pro řešení 
krátkodobých výpadků, které způsobují 
ztráty ve výrobě. Všechna využití je možné 
kombinovat a měnit bez nutnosti úprav 
dodané technologie.

Mezi výhody řešení SIESTORAGE s Li-Ion 
technologií patří rychlý čas odezvy 
na změny v distribučních a přenosových 
sítích, zaručená kvalita elektrické energie, 
flexibilní a modulární design pro mnoho 
případů použití, zvýšená spolehlivost díky 
zjednodušení architektury systému a vyso-
ká celková účinnost dosahující 85 %.

Tomáš Hüner, 
ředitel divize Energy Management 

společnosti Siemens, s.r.o. 

„SIESTORAGE v Plané 
potvrzuje trend 

vysokého nárůstu 
poptávky po bateriových 
úložištích energie. Jejich 

přínos je nesporný: 
od podpůrných 

služeb po efektivní 
využití energie 

z obnovitelných zdrojů.“

1. 2019 | siemens.cz/energetika 25

Energo | Projekt



Fluence: globální lídr 
v akumulaci energie
Akumulační technologie Siemens využívají globální zázemí společnosti Fluence, 
která vznikla na začátku roku 2018. Jedná se o společný podnik Siemens AG 
a americké firmy AES kombinující know-how obou společností. K dnešnímu dni 
Fluence získal zakázky na 70 projektů bateriových úložišť o celkové velikosti více 
než 600 MW, což tvoří 1/5 celkového světového instalovaného výkonu těchto 
řešení. Mezi hlavní cíle Fluence patří zásobování energií, snižování nákladů, 
zlepšování energetických systémů a vytváření udržitelnější budoucnosti. 
Po celém světě dochází k přechodu od centralizovaných energetických 
systémů k decentralizované a obnovitelné energii. Se stárnoucí infrastrukturou 
čelí energetické komunity závažným výzvám – modernizaci stávajících sítí 
pro potřeby příštího století.
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Budoucnost ukládání energie kráčí gigawattovými kroky
Prognózy předpovídají velký nárůst poptávky po úložištích ener-
gie v důsledku rozmachu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
předpokládá se, že by instalovaný výkon v roce 2025 mohl dosáh-
nout až 50 GW, tedy šestnáctinásobku oproti současné hodnotě. 
Úložiště elektrické energie budou podnikům a obcím po celém 
světě nabízet možnost optimalizovat investice do infrastruktury, 
zvyšovat pružnost sítě a urychlovat nákladově efektivní integraci 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Long Beach – největší světový projekt pro ukládání 
baterií Li-Ion
V blízkosti kalifornského San Diega vzniká pod hlavičkou Fluence 
projekt Alamitos, největší akumulační zařízení na světě, které 
pro ukládání elektrické energie využívá lithium-iontové baterie. 
Po dokončení v roce 2020 bude mít výkon 100 MW a kapacitu 
400 MWh, čímž překoná dosavadní nejvýkonnější bateriový úlož-
ný systém společnosti Tesla (100 MW / 129 MWh) v jižní Austrálii. 
Alamitos je součástí projektu obnovy elektrické infrastruktury 
v Kalifornii, při které se počítá s nasazováním kombinovaných 
cyklů, a právě bateriových úložišť. 
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