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společnost Siemens je na trhu již neuvěřitelných 167 let. To na jedné straně svědčí o je-
jích kvalitách, na druhé straně je ale tato tradice spojena se závazkem. Celá ta dlouhá 
desetiletí značka Siemens přichází se špičkovými technologiemi založenými na převrat-
ných vědeckých objevech. Firma poctivě pracuje na tom, aby ji její zákazníci vnímali jako 
spolehlivého partnera a aby oceňovali její vynalézavost a odhodlání. V neposlední řadě 
nám jde o to, abychom v očích veřejnosti obstáli i jako stabilní, solidní a společensky 
odpovědná společnost. 

Ohlížet se zpátky je poučné, ale ještě důležitější je hledět dopředu. Na jaře společnost 
Siemens zveřejnila svoji novou dlouhodobou strategii pod názvem Vize 2020 a v rámci 
jejího naplňování odstartovala reorganizace celého koncernu. V nové struktuře, která 
začala platit od 1. října 2014, chybí celá jedna organizační úroveň. Zrušení sektorů má 
vést ke snížení byrokracie, posílení integrovaných obchodních aktivit a ke zrychlení roz-
hodovacích procesů ve firmě. Naší ambicí je být váš spolehlivý partner na lokální úrovni. 
Z těchto důvodů se také změnila struktura divizí a jejich počet se snížil z 16 na 9. Hned 
čtyři z těchto divizí mají nálepku „energetické“.

Toto strategické přeskupení je výsledkem důkladné analýzy, jejíž výsledky jednoznačně 
určily naše další směřování:  Soustředíme se na to, co umíme nejlépe a v čem vám mů-
žeme pomoci nejvíce – na elektrifikaci, automatizaci a na možnosti vyplývající z digita-
lizace. Pro úplnost dodávám, že firemní aktivity v oblasti zdravotnictví zůstanou beze 
změny, ale budou v rámci společnosti řízeny samostatně. 

I když se naše strategie jmenuje Vize 2020, díváme se mnohem dál. Ostatně – přečtěte 
si futuristický článek na straně 6. 

Vážení přátelé, předestřel jsem vám budoucnost společnosti Siemens. Jistě i vy máte 
do budoucna ambiciózní vize a já vám přeji, aby se je podařilo naplnit. Za společnost 
Siemens vám mohu slíbit, že se budeme snažit být vám vždy nablízku a pomáhat vám 
vaše plány realizovat. Těším se na naši spolupráci.

Vladimír Štěpán
ředitel divizí Energy Management,  
Power Generation Services a Power and Gas
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Letem světem Siemens

Lidé chtějí pracovat v energetice

Elektrický pohon je dnes 
v automobilovém průmyslu jedním 
z nejskloňovanějších termínů, 
a týká se to i nákladních automobilů 
a kamionů. Řešení je podstatně 
složitější než u osobních vozů, ale 
existuje – koncept eHighway.

Koncept zvaný eHighway je založen 
na kombinaci využití hybridního poho-
nu vozu a elektrifikované komunikace. 
Hybridní kamion má kromě klasického 

dieselového motoru ještě generátor 
a elektrický motor. Vjede-li kamion 
na elektrifikovanou komunikaci, jeho 
senzory detekují trolejové vedení. Ze stře-
chy se automaticky vysune pantografový 
sběrač proudu, jenž se na vedení připojí. 

Pantografy kolem přístavu
Pilotní projekt eHighway je v současné 
době realizován na úseku dálnice poblíž 
Berlína. Jde však zatím pouze o testovací 
verzi předcházející prvnímu skutečnému 

využití systému v Kalifornii, kde by měl 
přispět k zefektivnění přepravy nákla-
du mezi Los Angeles a přístavem Long 
Beach, který je největší ve Spojených 
státech. Poprvé v historii USA tak vozy 
poháněné energií z nadzemního vedení 
přispějí ke snížení emisí oxidu uhličitého. 
Pro tento účel bude instalována kabelová 
infrastruktura na úseku dlouhém dvě 
míle. Zkušební provoz by měl být zahájen 
v červenci 2015.

Klub zaměstnavatelů a společnost Sodexo vyhlásily soutěž 
o zaměstnavatele roku 2014. Siemens se umístil na 3. místě v kategorii 
nad 5 000 zaměstnanců, energetický gigant ČEZ pak obsadil druhé 
místo v kategorii „nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty VŠ“.

Jaké další obory táhnou vysokoško-
láky? Asi nepřekvapí, že na první 
příčce se objevil Google Czech 
Republic, s.r.o., a hned za ČEZem se 
pak umístil auditor z „velké čtyřky“ – 
KPMG Česká republika, s.r.o. 

V čele kategorie firem, které za-
městnávají více než 5 000 lidí, stojí 
O2 Czech Republic, a.s. a do peloto-

nu se kromě Siemensu zařadily také 
společnosti ŠKODA AUTO, ČSOB 
a Komerční banka.  
V rámci letošní soutěže byl také 
proveden průzkum mezi zaměstna-
vateli, ze kterého vyšlo najevo, že 
zaměstnavatelé často řeší směřo-
vání českého školství, flexibilitu 
pracovní síly nebo ochranu zdraví 
zaměstnanců.

Kamiony s pantografem poprvé v USA

Sodexo TOP 
Zaměstnavatel roku 

2014 – nad 5 000 
zaměstnanců

1. 2. 3. 4. 5.

O2 Czech Republic, a.s.

ŠKODA AUTO, a.s.

Siemens, s.r.o.

Československá 
obchodní banka, a.s.

Komerční  
banka, a.s.
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Letem světem Siemens

Elektřina 
pro lodě 

Zařízení bude dodávat elektřinu výlet-
ním lodím všech běžných velikostí a typů 
elektrických systémů, což jim umožní 
vypnout vlastní dieselové generátory 
a snížit škodlivé emise ve dnech, kdy 
kotví v přístavu. První evropský pobřež-
ní zásobovací systém tohoto typu má 

kapacitu 12 MVA a využívá patentované 
mobilní robotické rameno navržené 
speciálně pro rozmezí přílivu a odlivu. 
Jádrem systému je frekvenční měnič 
s kontrolním softwarem, který upravuje 
frekvenci místní distribuční soustavy pro 
elektrické systémy jednotlivých lodí. 

Robotické rameno „servíruje“ 
konektory
Modulární systém pokrývá celé výkono-
vé spektrum v odvětví námořní dopravy 
a je využitelný pro běžné frekvence lodí 
používané ve světě (50 a 60 hertzů) 
i pro potřebné úrovně napětí pro plavbu. 

Zařízení má speciálně vyvinutý systém 
řízení kabelů pro výletní lodě, jenž po-
skytuje rychlé, snadné a flexibilní spojení 
mezi pobřežím a plavidlem. Systém má 
vlastní pohon a lze jej automaticky ovlá-
dat z lodi dle potřeby, takže nevyžaduje 
další specialisty na pevnině. Betonovým 
kanálem podél stěny nábřeží vede řetě-
zový kabel odolný vůči vysokému přílivu, 
který zajišťuje mobilitu systému a pro 
tento projekt je navržen v délce 300 
metrů. Robotické rameno se používá 
k přepravě konektorů napájecího kabelu 
a komunikačního spojení vnějším palub-
ním otvorem lodi.

Příliv elektřiny z oceánů

Konstruktéři společnosti Siemens nyní 
představili plán modernizace turbíny  
SeaGen, která byla instalována v roce 
2008 u pobřeží severního Irska. 
S výkonem 1,2 MW je nejvýkonněj-
ší turbínou svého druhu na světě. 
Díky otočným rotorům může navíc 
pracovat za přílivu i odlivu, tedy až 
20 hodin denně.

Vylepšená turbína s názvem SeaGen-
-S má vyšší výkon – 2 MW. Největší 
změnou prošly rotory turbíny, původ-
ní dvě lopatky s průměrem otáčení 
16 metrů nahradí rotor se třemi 
lopatkami a průměrem 20 metrů. 
Výhoda tří lopatek nespočívá pouze 
ve vyšším výkonu, ale i v rovnoměr-
nějším rozložení tlaku vody. U pobřeží 
Walesu by v průběhu roku 2015 mělo 
být uvedeno do provozu pět turbín 
SeaGen-S. Podobná farma s výkonem 
8 MW by měla vyrůst u skotského 
pobřeží.

Všechny světové oceány obsahují více než 1,3 miliardy kilometrů krychlových 
vody. Ta se den co den přelévá po zemském povrchu v důsledku působení 
gravitace Měsíce a Slunce, což představuje obrovské množství energie.  
Přesto se tyto slapové jevy využívají v energetice jen minimálně. 

2 MW
výkon turbíny SeaGen-S

20 m
průměr lopatek turbíny

5 turbín
bude uvedeno do provozu 
u pobřeží Walesu

Firma Siemens má pro Správu 
hamburského přístavu vybudovat 
na klíč pobřežní zařízení, které bude 
zásobovat terminál výletních lodí 
Hamburg Altona elektřinou. Stavba 
má být uvedena do provozu na jaře 
roku 2015.

Hamburk
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Téma

Scénář 
roku 2050 
Představte si svět za 40 let. Ve všech oblastech hospodářství, stejně 
jako v osobním životě, elektřina vytlačí tradiční zdroje energie – 
v průmyslu, v silničním provozu i při vytápění budov.

Do té doby budou ve výrobě elektřiny hrát rozhodující roli obnovitelné zdroje energie, a to jak 
větrná, tak solární energie. V energetickém systému přibývají každý den nové malé výrobní 
jednotky a uzly spojující struktury distribuční sítě s centrální elektrizační soustavou. Díky no-
vému rozdělení rolí mezi výrobci elektrické energie a spotřebiteli, inteligentní přenosové sou-
stavě a možnosti pružně skladovat a uvolňovat elektřinu je energetický systém velmi stabilní 
a spolehlivý. Klíčové technologie ze začátku tohoto tisíciletí budou hrát i nadále významnou 
roli, ovšem se zcela novými nebo výrazně inovovanými funkcemi.

Jak by mohl budoucí svět energetiky vypadat?

Větrná energie spolehlivě dodává velké 
množství elektřiny
Značný podíl elektřiny, kterou spotřebujeme, zajišťují větrné elektrárny. 
Zatímco mohutné rotory o průměru kolem 250 metrů umístěné daleko 
na moři pohánějí výkonné 20megawattové větrné turbíny a produkují 
velký objem elektřiny, větrné elektrárny postavené na pevnině se staly 
rozhodujícím faktorem pro snížení cen elektřiny. Tyto elektrárny s rotory 
o průměru až 150 metrů a výkonem v rozmezí od tří do pěti megawattů 
totiž vyrábějí elektřinu levněji než uhelné elektrárny.

Elektrolýza přeměňuje větrnou energii na vodík
Velkokapacitní systémy na bázi kyselé polymerní membránové elektrolýzy (s kapacitou od několika kilowattů 
do více než 100 megawattů), využívající elektřinu vyrobenou hlavně ve větrných elektrárnách, produkují vodík – 
plyn s vynikajícími vlastnostmi. Slouží jako surovina v celém chemickém průmyslu a jako palivo pro motorová 
vozidla. Zároveň je to médium, které lze skladovat, a které tak může garantovat energetickou bezpečnost pro-
střednictvím rekonverze v elektrárnách s kombinovaným cyklem.

Elektrárny s kombinovaným 
cyklem dosahují až 
sedmdesátiprocentní účinnosti
Vzhledem k vysoké flexibilitě hrají elektrárny s kom-
binovaným cyklem důležitou roli při vyrovnávání 
elektřiny v síti. Tyto elektrárny dosahují neobyčejně 
vysokého stupně účinnosti (až 70 procent při použi-
tí vodíku jako paliva pro výrobu elektřiny), ale navíc 
je jejich celková efektivita v kogeneračním provozu 
až 95 procent.

70%
20MW

èH

250M
účinnost elektráren 
s kogeneračním cyklem

výkon turbíny

průměr rotorů turbín
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Téma

HVDC Super Grid zajišťuje energetickou stabilitu
Vysokonapěťové přenosové soustavy s jednosměrným proudem – HVDC (high-
-voltage direct current), známé také jako Super Grids, jsou páteří elektrizační sou-
stavy. Vzhledem k množství uzlových spojek na přenosové soustavy se střídavým 
proudem zajišťují dodávky elektřiny pro rostoucí počet distribučních sítí. 
HVDC soustavy, založené na technologiích chytrých sítí, tvoří samostatné 
jednotky v rámci celého systému.

Energeticky soběstačné průmyslové závody 
a nízkoenergetické budovy
Nové technologie pomáhají účinně vyrábět a distribuovat 
elektřinu způsobem šetrným ke klimatu. Inovativní průmyslová 
řešení a stavební technologie zase slouží k tomu, aby se elektrická 
energie spotřebovávala efektivně. To umožňuje stabilně zásobo-
vat elektřinou jak národní hospodářství, tak jednotlivé domác-
nosti. Soběstačné průmyslové podniky jsou jen jedním z příkladů. 
Systémy pro řízení dat zajišťují spolehlivou součinnost velkých 
elektráren i virtuálních elektráren v návaznosti na proměnlivé 
zatížení sítě, správu zatížení sítě a flexibilní skladovací kapacity. 
Tyto datové systémy koordinují obrovské množství informací 
v reálném čase, optimalizují celou elektrizační soustavu a udržují 
její stabilitu.

HVDC

Větrné elektrárnyPrůměr rotoru 150 mKapacita výkonu: 5 MW

Plovoucí pobřežní větrné elektrárnyPrůměr rotoru 250 mKapacita výkonu: 20 MW

Elektrárna s kombinovaným cyklemplyn a H
2Účinnost: až 70 %

Energeticky soběstačná výroba

Dobíjecí stanice H
2/elektřina

ElektrolyzérKapacita: >100 MW

Super Grid –HVDC přenos 

Budoucnost energetiky
Budoucnost zásobování elektrickou 
energií je pro mnoho zemí prvořa-
dou otázkou. Zatímco v rozvíjejících 
se ekonomikách poptávka po ener-
gii roste, pro průmyslově vyspělé 
země je v popředí spíše ziskovost 
a – v některých případech – ochrana 
klimatu. Klíčem k úspěšné transfor-
maci zásobování elektřinou ve všech 
těchto ekonomikách je udržitel-
nost. Aby transformace uspěla, je 
třeba přijmout řadu kombinovaných 
opatření. Pokud budou tato opatření 
plánována a realizována na základě 
správných politických rámcových 
podmínek, budou tvořit inteligentní 
celek a vznikne promyšlená kon-
cepce budoucího energetického 
systému – transformace energetiky 
se stane modelem úspěchu a reali-
zovaná řešení budou exportními hity 
na světových trzích.
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Anketa

Budoucnost 
energetiky 
očima 
odborníků

Několika  
osobnostem, které mají  

k této problematice co říci, 
 jsme položili otázku:  

Největším problémem 
dneška je akumulace 
elektřiny

Velkým elektrárenským podnikům 
odzvání.  Anebo ne? Jak se to vezme! 
Je zřejmé, že výroba elektrické energie 
a tepla se budou postupně decentrali-
zovat. Že si lidé budou osazovat střechy 
domů fotovoltaickými panely, že se 
budou víc využívat tepelná čerpadla, že 
komunity, například celé vesnice nebo 
čtvrti měst, budou spalovat komunální 
odpad a bioplyn. Tam, kde jsou pro to 
vhodné podmínky, se budou dále stavět 
větrné a sluneční elektrárny (to bohužel 
není případ Česka). Technologie, i v těž-
kém průmyslu, budou stále šetrnější 
a úspornější.

Na druhé straně je ale třeba počítat s roz-
vojem elektromobility. Výpočty vládou 
jmenované Nezávislé energetické komise 
(NEK) ukázaly, že při masivním rozvoji 
elektromobility by ani současná produk-
ce jaderné elektrárny v Temelíně (JETE) 
nestačila pokrýt spotřebu. Pochybuji, že 
by decentralizovaná produkce elektřiny 
byla pro to dostatečná. A nezapomeň-
me: většina světa je stále ještě na úrovni 
rozvojové – tam bude potřeba energie 
narůstat.

V roce 2050 budou proto stále ještě 
v provozu velké elektrárny. V Česku v té 
době doslouží většina uhelných elektrá-
ren, jednak pro nedostatek uhlí a také 
kvůli potřebě snižovat emise CO

2
, prachu 

a dalších škodlivin.  Doslouží také jaderná 
elektrárna v Dukovanech. A pokud 
budeme chtít jakous takous energetic-

kou nezávislost… Buď bude už v té době 
prosazena jednotná evropská energetická 
strategie, kdy se elektřina bude pro celou 
EU produkovat tam, kde to je výhodné, 
a Česko by pak mohlo spíše zajišťovat 
„inteligentní“ tranzit elektřiny. Anebo 
budeme muset v předstihu budovat nové 
kapacity. A já v takovém případě nevidím 
jinou možnost, než postavit nové jaderné 
bloky. 

Jaderná energetika v současné podobě, 
ale i případné reaktory 4. generace, je 
dočasnou, překlenovací, technologií 
do doby, než se vyvinou nové, účinné, 
čisté a bezpečné technologie. Jaké 
budou, se dnes ještě neví, ale pracuje se 
přinejmenším na vodíkovém hospodář-
ství a na jaderné fúzi. Takové technolo-
gie, založené na zcela nových principech, 
nastoupí ale spíše až po roce 2050.

Největším problémem dneška není ani 
tak produkce elektřiny, jako spíš její 
akumulace. Kromě přečerpávacích nádrží 
nemáme dnes vlastně jiné možnosti jak 
v dostatečném množství elektřinu „skla-
dovat“. I to je úkol současného výzkumu. 
V roce 2050 snad už budou v provozu 
chytré přenosové sítě, které budou samy 
regulovat toky elektřiny do míst, kde je 
jí zapotřebí, a to šetrným a ekonomicky 
výhodným způsobem. 
Z mé vize tedy plyne jeden jasný závěr: je 
třeba se daleko víc věnovat výzkumu no-
vých principů, technologií a logistických 
postupů, které energetiku konce století 
od základu změní.

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c., 
předseda dozorčí rady 
společnosti ČEZ

Jak bude podle 
vás vypadat 
energetika  

v roce 
2050?
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Nezbytná bude elektrifikace spotřeby

Do roku 2050 očekávám významnou transformaci energe-
tiky i navazujících sektorů. Na jedné straně přinese neza-
držitelný technologický pokrok skokové zlepšení v tom, jak 
energii vyrábíme a přenášíme. V této oblasti vidím potenciál 
například v palivových článcích, nové generaci jaderných 
zdrojů i dalších formách a generacích obnovitelných zdrojů. 
Vedle toho se do roku 2050 určitě změní i způsob spotře-
by elektrické energie.  Ta je dnes v dopravě či průmyslu 
zajišťována fosilními palivy, elektrifikace spotřeby je proto 
jedním ze základních předpokladů další ochrany životního 
prostředí, zejména při dalším růstu a zahuštění světové 
populace.  Mnohem větší část výroby a spotřeby energie se 
propojí již v místě spotřeby – historické solární kalkulačky 
mohou v budoucnosti doplnit samodobíjející se dopravní 
prostředky či energeticky soběstačné domy. Nicméně věřím, 
že i v tak vzdálené budoucnosti bude prostor pro efektivní 
a flexibilní centralizované elektrárny a chytrou distribuční síť 
sloužící zejména k zajištění energetických potřeb průmyslu 
a městských aglomerací. Které technologie a podnikatelské 
modely budou v roce 2050 úspěšné, je složité předpovědět. 
Přesto se Skupina ČEZ na budoucí podobu energetiky aktiv-
ně připravuje již nyní: neustálým zdokonalováním ve využí-
vání současných technologií i vyhledáváním a testováním 
technologií či obchodních modelů nových.

Ing. Pavel Cyrani, MBA,  
ředitel divize obchod a strategie, ČEZ, a.s.

Věřím v dobrou energetickou 
budoucnost 

Každý, kdo by opravdu znal odpověď na tuto 
otázku, by pravděpodobně ovládal většinu světa. 
S velkou pravděpodobností lze očekávat, že 
energetika bude nadále nejdůležitější odvětví 
ekonomiky ve všech zemích světa, že se bude 
nadále bojovat o energetické zdroje, ale že 
způsob, jakým energii budeme získávat, bude 
úplně odlišný od toho dnešního. 

Stačí se podívat na to, jaká energetická revoluce 
proběhla v Evropě za posledních pět let. Instalují 
se nové technologie, lidé si už dnes mohou 
vyrábět menší či větší část elektřiny sami doma, 
jen v České republice od roku 2009 vzniklo přes 
30 tisíc nových výroben elektrické energie a tepla. 
Za pět let si možná budeme většinu energie 
vyrábět sami pomocí malých domácích zařízení. 
Za deset let se zvýší účinnost technologií tak, že 
nám mobilní telefon vydrží nabitý několik týdnů. 
Za dvacet let už třeba nebudou auta a další stroje 
poháněny ropou. Rozhodně jsem spíše optimistka 
a věřím v dobrou energetickou budoucnost.

Ing. Alena Vitásková, předsedkyně 
Energetického regulačního úřadu
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Čekají nás „Smart“ způsoby distribuce energie

V současnosti nemá z přibližně sedmi miliard obyvatel planety více 
než miliarda přístup k elektrické energii. A do roku 2050 se má počet 
lidí na Zemi zvýšit na 9,6 miliardy, což si vyžádá další nárůst spotřeby 
elektřiny. K tomu přistupuje elektrizace energetické bilance, tedy využití 
elektrické energie v dalších oblastech lidské činnosti. Bude proto třeba 
využívat všechny zdroje a technologie, aby bylo možné zabezpečit 
dostatek elektřiny pro všechny. 

Energetika v polovině tohoto století by měla být moderní, efektivní, 
flexibilní a čistá, tedy s minimálními emisemi a konkurenceschopnou 
cenou. Měla by to být energetika, která „pohání“ ekonomiku. Silné 
a zdravé portfolio zdrojů bude jejím základem i nadále, ale do budoucna 
se rozšíří o další prvky, které musejí dohromady tvořit dobře fungující 
a spolupracující celek. Dojde k decentralizaci její výroby, která bude 
efektivní stejně jako spotřeba, budeme svědky „Smart“ způsobů distri-
buce, nové technologie nahradí tradiční řešení, výroba se bude prolínat 
s výzkumem a vývojem, energetika bude pozitivně vnímána veřejností 
a lidé budou více odpovědní za vlastní spotřebu, přírodní zdroje budou 
využívány efektivně. S tím vším je však spojena řada otázek, na něž je 
třeba hledat a znát odpověď dříve, než dojde k rozhodnutím, která by 
mohla mít ve svém důsledku negativní dopady na energetiku jako celek 
nebo její jednotlivé sektory. Například: co je třeba udělat, pokud chceme 
zvyšovat podíl decentrální výroby, zda budou schopny malé decentrální 
zdroje plnit požadované parametry kvality a bezpečnost dodávky elektři-
ny a tak dále.

Ing. Pavel Elis, MBA, generální ředitel Pražské energetiky, a.s.

Musíme zvládnout 
akumulaci elektrické 
energie

Anketní otázka je definována jednoduše 
a velmi obecně. Protože se ale jedná 
o komplex dílčích úvah s dlouhodobým 
horizontem užití vědeckých poznatků, 
je odpověď na tuto otázku perspekti-
vy složitá a stanovení strategie velmi 
odpovědné. 

Energie je od samého počátku základní 
podmínkou rozvoje lidské civilizace. 
Elektroenergetika umožnila transport 
energie od zdroje ke spotřebiči. Existuje 
řada zdrojů elektrické energie, od kla-
sických až po nové futuristické vize. 
Ovšem existují lokální i časově značné 
rozdíly ve výrobě energie a spotřebě. 
Tato nepříznivá situace se ještě zvýraz-
nila po instalaci obnovitelných zdrojů 
energie a ve výrobě elektrické energie 
i jejím transportu je velmi neefektivní. 
Proto se domnívám a jsem přesvědčen 
o strategickém úkolu vědy zvládnut aku-
mulaci elektrické energie. Vyřešil by se 

tím problém jak v dimenzování zdrojů, 
tak s transportem elektrické energie, 
a zvýšila by se efektivita v automobilové 
dopravě i elektrické trakci.  

Předpokládám, že v budoucnosti bude 
velká akumulační kapacita založena 
na efektivní a ekonomické přeměně 
skupenství, transformaci struktury 
materiálu a dalších, například biologic-
kých, principech. Tato technologie je 
prospěšná a nutná k efektivitě i spoleh-
livosti všech zdrojů energie, a to včetně 
jaderných elektráren. Krátkodobější 
konzervativní vize je také ve zdokonale-
ní transportu elektrické energie optimál-
ní volbou střídavé nebo stejnosměrné 
sítě. To může spočívat i v přehodno-
cení efektivního užití stejnosměrného 
proudu k distribuci pro velké množství 
spotřebičů – počítače, mobily, televize 
atd. Elektrická energie je téměř podmín-
kou veškeré lidské činnosti, a proto lze 
očekávat i její další formy využití.

Prof. Ing. Zdenek Vostracký, DrSc.,  
dr. h. c., Západočeská univerzita 
v Plzni, Fakulta elektrotechnická
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Fyzikální zákony budou 
platit stále

V roce 2050, tj. za 35 let, se budeme 
moci ohlédnout na dnešní stav energe-
tiky na jako již uplynulou minulost. To 
samé můžeme udělat dnes a podívat 
se, jaká byla energetika před 35 lety. 
Psal se rok 1980, kdy jsem dokončoval 
studia na ČVUT v Praze. V té době již 
byly v provozu všechny české uhelné 
elektrárny, v plném proudu byla výstav-
ba jaderné elektrárny v Dukovanech 
a bylo rozhodnuto o výstavbě jaderné 
elektrárny v Temelíně. Na Slovensku již 
měli odstavený blok A1 v Jaslovských 
Bohunicích a zahajoval se provoz dvou 
bloků V1. Prožili jsme si krutou zimu roku 
1979, poznamenanou brown-outem 
počátkem roku v důsledku nezapome-
nutelného teplotního skoku, kdy teploty 
klesly z +15 °C na -25 °C. 

Co se od té doby v energetice změnilo, 
respektive revolučně změnilo? V podstatě 
nic zásadního. Fyzikální zákony budou 
platit stále, tak jako platí dnes a tak jak 
platily i před 35 lety. 

Ano, to co můžeme sledovat již několik 
let, je rychlý vývoj v oblasti IT technologií 
umožňujících efektivnější řízení energe-
tických zdrojů a soustav jako celku. Zvýšil 
se, a nadále se bude zvyšovat, komfort 
pro uživatele energetických služeb. 

Bude také pokračovat intenzivní interak-
ce mezi politikou a energetikou. „Robust-
ní“ a spolehlivé energetické hospodářství 
bude stále více nejen konkurenční, ale 
také ekonomickou a politickou výhodou. 
Stav energetiky v jednotlivých státech, 
popřípadě regionech, bude jedním z hlav-
ních parametrů pro posuzování investorů 

nejen do energetické infrastruktury, ale 
zejména do byznysu. To, čemu říkám ro-
bustní, se bude skládat z přívlastků: sta-
bilní, dlouhodobá, bezpečná, dostupná, 
a především spolehlivá. Takže jsem pře-
svědčen, že se ani po dalších 35 letech 
nebude měnit nic na tom, co od energeti-
ky očekáváme dnes i v budoucnu.

Struktura ceny energetických služeb bude 
mít zcela jistě odlišný charakter. Cena 
za energetickou komoditu bude výrazně 
nižší, než budou složky ceny za bezpeč-
nost, spolehlivost a dostupnost. 

Do roku 2050 se určitě budeme setkávat 
s opakovanými snahami o revizi přístupu 
k energetice ve smyslu, zda je lepší regu-
lovaný a centralizovaný, nebo volný tržní 
přístup. Nevím. Vždy závisí na konkrétní 
situaci a „stupni vývoje“. 

V období do roku 2050 bude energetika 
stále více „zranitelná“ a atakovaná mnoha 
„dobrými“ nápady, jak na ní vydělat 
a vézt se jako černý pasažér (viz dneš-
ní zacházení s novými obnovitelnými 
zdroji, prosazování decentrální výroby 
formou net meteringu  apod.). To, co se 
ve skutečnosti bude dít, bude přiroze-
ný, pozvolný evoluční vývoj materiálů, 
technologií, systémů. To znamená, že 
dnešní vizionářské představy o budoucí 
podobě energetiky budou korigovány 
reálným tempem vývoje. Co ale můžeme 
říct zcela jistě o budoucí energetice, je, že 
v roce 2050 budeme schopni objektivně 
zhodnotit, jaký vliv měla současná pro-
bíhající transformace klasické energetiky 
na bezuhlíkatou energetiku. A toho bych 
se chtěl dožít. Já jenom pevně doufám, 
že jsme se nevydali nesprávným směrem.

Ing. Miroslav Vrba, CSc.,  
člen představenstva ČEPS, a.s.

Jak by energetika mohla vypadat s trochou štěstí 

Nemám bohužel křišťálovou kouli. Téměř jistě ale vím, že energetika v roce 
2050 bude vypadat jinak, než jak si představuji já i ostatní ctění spolurespon-
denti.

Co ovšem nabídnout mohu, je návrh, jak by evropská energetika v roce 2050 
s trochou štěstí a s využitím již dnes dostupných technologií vypadat mohla. 
Pro přehlednost se omezme na podíl jednotlivých energetických zdrojů na je-
jich celkové primární spotřebě: hnědé uhlí 0 % (ano, opravdu nula), černé 
uhlí 2 % (hlavně pro výrobu železa), zemní plyn 7 % (v absolutních číslech 
ovšem pouhých 17 % jeho současné spotřeby), ropa 7 %, voda 3 %, vítr 12 %, 
slunce 27 %, biomasa 14 %, geotermální energie 28 %.

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR
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2.  požadavek

Spolehlivý provoz 
všude a vždy 
V často rozlehlém hornickém terénu povr-
chového dolu je důležité vyřešit monito-
rování a ovládání bez ohledu na umístění 
rozvodny.

Dálkové ovládání a monitorování 
• VN rozvaděče Siemens mohou být plně 

ovládány i dálkově – buď z ovládacího 
pultu stroje povrchového dolu, nebo 
z centrálního dispečinku.

• Ve spojení s kombinovanými ochranami 
SIPROTEC mohou být VN rozvaděče 
integrovány do různých řídicích systémů 
od různých výrobců.

• Použití optické přenosové sítě zajišťuje 
stabilní komunikaci a provoz rozvaděčů.

Plynem izolované 
rozvaděče 
v povrchových 
dolech
I provoz v lomech se samozřejmě vyvíjí a je založen 
na nejmodernějších technologiích. Ty jsou pochopitelně náročné 
na spolehlivost dodávek elektrické energie, a to znamená, 
že bezchybně musejí pracovat také rozvaděče. A to ve velmi 
tvrdých podmínkách. Siemens dokáže nabídnout řešení, která 
tyto vysoké nároky splňují. Jaká jsou úskalí, s nimiž se moderní 
rozvaděče potýkají? I náročné požadavky mají řešení:

1.  požadavek

Plný výkon – 24 
hodin denně
Pro běžný provoz povrchového dolu je 
potřeba 60 až 80 MW. Takový výkon 
jsou schopné přenést jenom systémy 
s vysokou spolehlivostí na napěťové 
úrovni 35 kV, 22 kV a 6 kV. Každé selhání 
napájení je spojeno s prostojem a prosto-
je znamenají obrovské ztráty v produkci. 
Rozvaděče tedy musí být schopny trvale 
a bez přerušení plnit požadavky povr-
chového dolu – 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu.

Izolace plynem
Řešením je výběr zařízení s největší 
možnou spolehlivostí. Na základě našich 
desetiletých zkušeností víme, že to jsou 
právě zapouzdřené plynem izolované roz-
vaděče vysokého napětí Siemens, které 
poskytují nejvyšší možnou spolehlivost 
při trvalém napájení v náročném prostře-
dí. Potvrzuje to spolupráce se společ-
nostmi po celé Evropě – Mitteldeutsche 
Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG), 
Vattenfall Europe Mining AG, KWB Bel-
chatow, Kali & Salz, Salzwerke Heilbronn, 
GTS Grube Teutschenthal a v neposlední 
řadě Severočeské doly a.s.

Povrchové versus 
hlubinné doly

Povrchové doly, tedy lomy, pracují 
na principu odtěžení nadložních 
vrstev sedimentů a vytěžení vlastní 
suroviny nebo horniny. Lomy se často 
dostávají do hledáčku ekologů, neboť 
mění krajinu, v níž zanechávají těžko 
přehlédnutelné jizvy. Nicméně se 
jedná o účinnější způsob dobývání 
nerostných surovin, než nabízejí 
hlubinné doly, a těžené suroviny 
světová ekonomika potřebuje k tomu, 
aby se její kola točila dál.
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3.  požadavek

Vysoká spolehlivost 
provozu při chvění 
a nárazech 
Transportní mosty, rypadla a dopravní 
pásy jsou stále v pohybu, pole rozvadě-
če umístěná na těžkém důlním zařízení 
povrchového dolu jsou proto trvale 
vystavena vysokému mechanickému na-
máhání – kombinaci vysokofrekvenčního 
chvění a nepravidelných rázů. 

Všechna skutečná zatížení byla měřena 
na mnoha strojích. Z těchto měření byly 
vytvořeny Zkušební předpisy pro testová-
ní rozvaděčů a spínacích přístrojů.

Technologie testovaná na vibra-
ce i mechanické rázy
Největší zátěž nesou mechanické pohony, 
šroubové spoje přípojnic, mechanické 
snímače polohy, vlastní nádoba s plynem 
SF6 a připojovací konektory.
• Na rozvaděče vysokého napětí jsou 

použity pouze svařované nádoby 
z vysoce kvalitních nerezových 
ocelových plechů.

• Počet šroubových spojů je 
minimalizován díky počítačem řízené 
3D technologii na ohýbání měděných 
přípojnic.

• Trojpolohový spínač ve funkci 
odpojovače a uzemňovače snižuje 
počet pohyblivých částí a zvyšuje 
spolehlivost.

5.  požadavek

Individuální přizpů-
sobení prostorovým 
podmínkám 
Na stroji povrchového dolu je pro spínací 
techniku pouze omezené místo, možnost 
prostorového přizpůsobení je proto pod-
mínkou instalace.
 
Modulární struktura a kompaktní 
konstrukce 
• VN rozvaděče Siemens jsou 

kompaktní, modulárně uspořádané 
a mohou být přizpůsobeny téměř 
všem prostorovým podmínkám. 

• Bezpečnost osob s ohledem 
na ochranu proti náhodnému dotyku 
a odolnost zařízení proti účinkům 
vnitřního oblouku je vždy zajištěna.

• V případě, že je třeba snížit namáhání 
objektu rozvodny přetlakem, mohou 
být zplodiny po hoření oblouku 
vyvedeny buď přímo z rozvaděče mimo 
rozvodnu, nebo jejich objem a teplota 
mohou být sníženy absorbéry.

7.  požadavek

Vysoká četnost 
spínání 
V porovnání s veřejnými rozvody elektric-
ké energie mají povrchové doly význam-
ně vyšší požadavky na provoz rozvaděčů. 
To zahrnuje například i časté spínání 
pohonů. 

Vysoká četnost spínání
• Technologie vakuového zhášedla je 

užívána nejen pro výkonové vypínače, 
ale také pro stykače – pro spínání 
a vypínání pohonů až do 500 000 
cyklů, například na kolesovém rypadle 
nebo na řetězu korečkového rypadla. 

• Pohony vypínače jsou přístupné, aniž 
by musela být primární zapouzdřená 
část otevřena – tímto způsobem 
mohou být části pohonů kontrolovány 
bez přerušení provozu rozvaděče.

6.  požadavek

Maximální připrave-
nost k provozu s mi-
nimální údržbou 
Požadavky na údržbu musí být reduková-
ny na minimum.

Bezúdržbové zařízení
Zapouzdřený rozvaděč s hermeticky těs-
ným tlakovým prostorem je bezúdržbový 
i v těch nejtěžších myslitelných podmín-
kách povrchových dolů. Sama koncepce 
zapouzdřeného rozvaděče je základem 
pro minimální provozní náklady.

4.  požadavek

Provoz v extrémních 
podmínkách 
Prach a náročné klimatické podmínky 
kladou velmi vysoké požadavky na odol-
nost zařízení. 

Hermetické těsnění 
Hermeticky těsná nádoba spolu s izolací 
plynem SF6 uzavírá vysokonapěťovou 
část rozvaděče. To je způsob, jak obvody 
rozvaděče spolehlivě chránit proti škod-
livým vlivům vnějšího prostředí jako jsou 
prach či extrémní okolní teploty, ale také 
proti invazi drobného zvířectva a hmyzu.

Obří rypadlo

Kolesové rypadlo KK 1300 je 
určené pro povrchovou těžbu 
v Dolu Bílina (Severočeské 
doly).Celková výška dosahuje 
53,3 metru, je tedy pouze 
o několik málo metrů nižší 
než Petřínská rozhledna. 
Rypadlo má délku až 191,7 
metru, průměr kolesa s 
korečky je 13 metrů a celková 
hmotnost stroje je 4 997 tun. 
Rypadlo může v náročných 
podmínkách pracovat i díky 
dvěma typům rozvaděčů 
Siemens – NXPLUS 35 kV 
a NXPLUS C 6 kV.
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Nová generace přístrojů SIPROTEC 5 na-
vazuje na osvědčené vynikající vlastnosti 
řady SIPROTEC 4. Je ovšem vystavěna 
na zcela nové nejmodernější výkonné 
hardwarové platformě. Ta je základem 
pro objektově orientovanou strukturu 
aplikačních funkcí, která se neustále rozši-
řuje podle požadavků na chránění, řízení 
a sledování kvality sítě systémů VN a VVN. 
Harware i software jsou vysoce modulární 
a flexibilní, díky čemuž je možno reago-
vat na měnící se požadavky v průběhu 
životního cyklu daného zařízení, přičemž 
dané změny HW i SW je možno provádět 
i uživatelsky.

Funkční integrace 
SIPROTEC 5 je díky výkonným proceso-
rům poslední generace, modulární hard-
warové a softwarové stavbě a robust-
nímu inženýringovému nástroji DIGSI 
5 určen pro chránění, řízení, měření 
a monitorování energetických systémů. 

Funkční integrace jde však vysoce nad rá-
mec výše uvedeného. SIPROTEC 5 umož-
ňuje měření a komunikaci synchronních 
fázorů, sledování parametrů kvality sítě, 
ukládání poruchových záznamů apod. 
Na SW úrovni jsou k dispozici aplikační 
předlohy, ve kterých jsou připraveny 
typické úlohy chránění a řízení od nejjed-
nodušších až po velmi komplexní (chrá-
nění schématu 1,5 vypínače, autotrans-
formátoru, phase-shifteru apod.). Tyto 
předlohy se neustále doplňují v závislosti 
na vývoji i na zkušenostech z praktických 
aplikací.

Hardware: modulární a flexibilní 
SIPROTEC 5 se může skládat z jednoho 
základního modulu a až čtyř rozšiřujících 
moduĺů (příp. devíti v případě výstavby 
do dvou řad šíře 19 palců). Stavební 
bloky hardwaru SIPROTEC 5 garantují 
odolnost a dlouhou životnost (mají 
např. vynikající stínění EMC v souladu 
s nejnovějšími standardy a normou IEC 
61000-4 nebo rozšířený teplotní rozsah 
od -25 °C do +70 °C). Počet proudových, 
napěťových a binárních vstupů je voli-
telný. Ochrana tak může sloužit ke chrá-
nění více vývodů včetně jejich vzájemné 
synchronizace či chránit velmi komplexní 
zařízení. 

Uživatelsky přívětivá ovládací 
jednotka
U přístroje lze použít až 24 proudových 
a napěťových vstupů pro ochrany (popř. 
40 u centrální přípojnicové ochrany) 
a dále více než 200 binárních vstupů 
a výstupů. Kromě toho může být přive-
deno napětí či proud pomocí sběrnice 

Siemens je jedním z předních světových dodavatelů zařízení 
pro řízení a chránění energetických systémů. Špičkové přístroje 
SIPROTEC se nasazují ve všech oblastech energetiky – od výroby 
přes přenos, transformaci až po distribuční sítě. Operátorům 
umožňují spolehlivou a bezpečnou ochranu a řízení sítí 
a zároveň slouží jako základ pro zavádění efektivních řešení 
všech úkolů, které jsou kladeny na moderní a chytré přenosové 
soustavy. Uživatelé mohou libovolně kombinovat jednotky 
různých řad SIPROTEC k řešení rozmanitých úkolů.

SIPROTEC 5: 
Bezpečné 
systémové řešení 

process bus podle IEC61850-9-2. V tom 
případě je ochrana schopna zpracovat až 
24 měřicích míst. Uživatelsky přívětivá 
ovládací jednotka může být rozšiřována 
zásuvnými moduly komunikace, analo-
gových vstupů, čidel zábleskové ochrany 
apod. Ovládací jednotku může rozšiřovat 
i uživatel. Konstrukce je provedena tak, 
že všechny přídavné i zásuvné moduly 
tvoří samostatný celek a nedochází k je-
jich otevírání.

Pro řadu SIPROTEC 5 byly vyvinuty inova-
tivní svorkovnice. Všechny jsou jednotlivě 
odnímatelné, což umožňuje jednodu-

SIPROTEC 5 – modulární hardware

Zleva ovládací jednotky s velkým a malým 
displejem a ovládací jednotka bez displeje
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Siprotec 5: Nejdůležitější inovace

Komplexní pracovní postup
Vývojáři mysleli nejen na výkonný hard-
ware a software, ale také na ucelený 
proces od projektování přes parametrizaci, 
uvedení do provozu a otestování. Tomu 
maximálně napomáhá softwarový balík 
DIGSI 5, který v sobě spojuje:

• integrovaný a ucelený inženýring 
systému a přístrojů – od jednopólového 
schématu rozvodny až po parametrizaci 
a testování přístroje;

• jednoduché a intuitivní grafické 
propojení primární a sekundární 
techniky;

• funkce a funkční skupiny navržené 
objektově orientovaným přístupem vždy 
s důrazem na chráněný objekt a jeho 
vlastnosti;

• uživatelské knihovny nejčastějších 
aplikací, které jsou průběžně 
doplňovány;

• knihovny pro předpřipravené 
konfigurace až po části rozvoden;

• multiuživatelskou koncepci pro paralelní 
inženýring;

• otevřené rozhraní pro bezproblémovou 
integraci s řídicím systémem; 

• integrované nástroje pro testování 
během inženýringu, uvádění do provozu 
a pro simulaci provozních scénářů, 
jako např. poruchy v síti nebo spínací 
operace. Uživatel tak může vyzkoušet 
chování ochrany bez potřeby externího 
testovacího zařízení.

Chytrá automatizace pro energetiku 
• Otevřená a rozšířitelná architektura pro 

integraci dalších funkcí;

• nejnovější standardy v oblasti 
kybernetické bezpečnosti;

• „smart“ funkce, např. pro provoz sítí, 
analýzu poruch nebo kvalitu energie;

• integrovaná automatizace CFC a SFC 
podle normy IEC 61131-3; 

• velmi přesná detekce a zpracování 
procesních veličin a přenos k dalším 
prvkům ve Smart Grids;

• chránění, automatizace a monitorování 
ve Smart Grids.

Komunikace pod kontrolou
• Maximální flexibilita komunikace: 

topologie (dvojitý kruh, hvězda, dvojitá 
hvězda);

• hardwarová i softwarová redundance: 
PRP, HSR, eRSTP, dvojitá hvězda;

• více komunikačních kanálů pro 
různé nadřazené systémy, např. 
současná komunikace IEC61850-8, 
IEC61850-9 a IEC870-5-104 v jednom 
komunikačním kanálu;

• komunikace typu reporting, 
GOOSE a SMV mohou využívat 
jedné redundantní komunikační 
infrastruktury;

• zásuvné komunikační moduly 
s možností doplnění; 

• dva nezávislé protokoly na jednom 
modulu.

Pohled na zadní stranu základního 
modulu se čtyřmi rozšiřujícími moduly

chou výměnu přístroje bez nákladného 
přepojování.

SIPROTEC 5 je k dispozici ve 3 různých 
variantách – jako přístroj pro montáž 
do panelu, přístroj pro montáž na pa-
nel s integrovanou ovládací jednotkou 
a přístroj pro montáž na panel s odní-
matelnou ovládací jednotkou. Pokud se 
ovládací jednotka montuje odděleně 
od přístroje, musí se připevnit jako samo-
statná část a s přístrojem propojit spojo-
vacím kabelem o délce 2,5 m. SIPROTEC 5 
tak může být umístěn v nízkonapěťové 
skříňce a ovládací jednotka se nainstaluje 
do dveří skříně.

1   Velký grafický displej 

2   LED mohou být označeny dle 
požadavků uživatele

3   16 LED (zelená nebo červená, 
nastavitelné parametry) 

4   16 LED (červená) 

5   Reset LED 

6   Rozhraní USB

7   Označení funkčních kláves 

8   Numerické a funkční klávesy 

9   Ovládací/povelové klávesy 

10   Kontextové klávesy 

11   Kurzorové klávesy 

12   Klíč pro přepínání režimu  
„dálkově/místně“

13   Klíč pro uvolnění manipulace

1

2 2
3

5

6

7 8 9

10 10

12

13

11

4
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SylWin1 představuje největší konvertorovou plošinu, která byla 
doposud ve světě nainstalována. Je dlouhá 83 metrů, široká 56 metrů 
a zvedá se do výšky 26 metrů. Její celková hmotnost i s nosnou kon-
strukcí dosahuje 25 000 tun. Po zahájení komerčního provozu v roce 
2015 bude schopna dodávat elektrickou energii do 900 tisíc němec-
kých domácností. Díky využití technologie pro přenos stejnosměrného 
proudu o velmi vysokém napětí (HVDC) budou ztráty proudu přenáše-
ného na kontinent minimální. 

Jedna z pěti
SylWin1 je jednou z pěti konvertorových plošin umístěných v Sever-
ním moři, které Siemens instaluje pro německo-holandského síťového 
operátora TenneT. První čtyři plošiny, BorWin2, HelWin1, HelWin2 
a SylWin1, již byly na moři instalovány a HVDC připojení budou po-
stupně uvedena do provozu do poloviny roku 2015. Tato čtyři síťová 
připojení budou mít celkovou přenosovou kapacitu více než 2,9 GW, 
přičemž elektrickou energií bude zásobováno kolem tří milionů 
domácností. Páté síťové připojení BorWin3 (900 MW), které zákazník 
firmě Siemens zadal na jaře roku 2014, bude podle plánu spuštěno 
v roce 2019 a bude zásobovat dalších 900 tisíc domácností.

SylWin1 rozsvítí 900 000 domácností
V Severním moři se letos v létě nad hladinu vztyčila další konvertorová plošina. Jmenuje se SylWin1 
a s kapacitou 864 megawattů bude přenášet na pevninu elektrickou energii vyrobenou třemi 
větrnými parky v Severním moři – Dan Tysk, Butendiek a Sandbank. 

Projekt

Kvůli bezpečnosti se každý zaměstnanec společnosti Siemens před 
začátkem práce na moři účastní několikadenního bezpečnostního 
školení BOSIET (Basic Offshore Safety Training). Na programu jsou 
základy první pomoci a požární ochrany, ale také únik z vraku 
havarovaného vrtulníku, simulovaný požár nebo situace, kdy je 
třeba obrátit převrácený záchranný člun. Týmy rovněž musejí 
zvládnout různou fyzickou a psychickou zátěž.
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Transportní loď dopravila plošinu 
SylWin1 o hmotnosti 10 500 tun 

k nosné konstrukci na moři. 
Po upevnění ke konstrukci byla 
plošina pomocí hydraulického 
systému vyzvednuta do výšky 

23 metrů nad mořskou hladinu.

Technické parametry SylWin1
Napětí: Vstup – 155 kilovoltů (AC/střídavý 
proud) HVDC vedení: +/- 320 kilovoltů (DC/
stejnosměrný proud) Výstup – 400 kilovoltů 
(AC/střídavý proud) na pevnině

HVDC transformátory: dva na moři, každý 
s kapacitou 508 MVA, dva na pevnině, každý 
s kapacitou 506 MVA 

Rozměry: Vrchní část: 98 m x 42 m x 26 m 
(délka x šířka x výška) – bez úchytů; nosná 
konstrukce: 64 m x 42,5 m x 48,5 m  
(délka x šířka x výška) 

Hloubka moře v místě plošiny:  24 m 

Spodní část plošiny: 24 m nad hladinou moře
 
Celková hmotnost: 18 000 tun (plošina 
10 500 tun / nosná konstrukce 7 500 tun 
včetně nosných ocelových pilotů) 

Základy: 6 pilotů (až 119 m dlouhé, z toho 
69 m zapuštěno v mořském dně, každý 
o průměru 2,4 m).

HVDC – čím vyšší napětí, tím nižší ztráty
• Přenos stejnosměrného proudu o velmi vysokém napětí (HVDC) 

zahrnuje měnírnu, ve které se střídavý proud konvenční přenosové 
soustavy přeměňuje na proud stejnosměrný, dále elektrické 
vedení a další měnírnu na druhém konci, kde se proud přemění 
zpět na střídavý.

• Přenosové ztráty jsou nižší než u střídavého proudu. Stejnosměrné 
napětí má několik set tisíc voltů. Čím je napětí vyšší, tím nižší jsou 
ztráty při přenosu a tím více elektřiny lze vedením přenášet.

• Při přenosu technologií HVDC jsou ztráty obvykle o 30 až 50 % 
nižší než u srovnatelného nadzemního vedení střídavého proudu. 
(Pro srovnání: při 2 500 MW přenášeného výkonu na 800 km 
nadzemního vedení je ztráta u běžného vedení střídavého proudu 
o napětí 400 kV 9,4 %, při přenosu HVDC o napětí 500 kV je to jen 
6 % a při přenosu HVDC o napětí 800 kV je ztráta pouhých 2,6 %.) 

• Společnost Siemens uvedla do provozu první vedení HVDC 
dimenzované na napětí 800 tisíc voltů v Číně na konci roku 2009. 
Firma rovněž plánuje položit první podmořský HVDC kabel pro 
napětí 600 tisíc voltů, který bude spojovat Skotsko s Anglií. 

Větrné elektrárny 
na moři vyrábějí 

střídavý proud 
o vysokém napětí.

Plošina s trans-
formační stanicí 

přemění elektrickou 
energii vyrobenou 
turbínami větrného 
parku na střídavý 
proud o vyšším 
napětí.

Na plošině pro 
přenos stejnosměr-

ného proudu o velmi 
vysokém napětí (HVDC) 
se střídavý proud 
z několika rozvodných 
stanic přemění na stej-
nosměrný proud pro 
přenos do el. soustavy.

Stejnosměrný 
proud, u kterého 

jsou ztráty nižší 
než u střídavého, 
přenášejí na pevninu 
podmořské kabely, 
jejichž délka přesa-
huje i 100 km.

V konvertorové 
stanici na pevnině 

se stejnosměrný 
proud přemění zpět 
na střídavý pro pře-
nos vysokonapěťo-
vou soustavou a další 
rozvodné sítě.

Schéma toku energie z moře na souš
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Siemens dodal 
elektroinstalaci  
pro odsíření
Společnost Siemens získala zakázku 
na silovou část systému teplárny AMEO 
a dodala ji na klíč včetně zpracování 
projektu a výpočtů, po jejichž schválení se 
rozeběhly práce na stavbě. To znamená, 
že byly položeny kabely a přípojnice, 
dodána a nainstalována zařízení z portfolia 
Siemens – rozvaděče vysokého napětí 
NXAIR, transformátory GEAFOL, ochrany 
SIPROTEC atp. Co se týče řídicího systému, 
Siemens dodal svůj SIMATIC. ArcelorMittal 
Ostrava využívá řídicí systémy od společnosti 
Siemens dlouhodobě a je s nimi velmi 
spokojen. Celá zakázka byla zajímavá svou 
komplexností a rozsahem provedených prací.

Ostravsko zdravější  
o sto čtyřicet slonů ročně
Představte si 140 největších suchozemských savců – slonů afrických – pohromadě. Máte? 
Vnímáte tu obrovskou masu, která dohromady váží kolem 850 tun? Tenhle exkurz do oblasti 
exotické fauny jsme si dovolili, abychom pro vás dokázali nějak přijatelně zhmotnit 850 tun 
oxidu siřičitého. Přesně takové je totiž množství emisí, o které bude každý rok zdravější 
celé Ostravsko díky ekologickému projektu nízkoteplotní odsíření hutní energetiky. Projekt 
realizovala hutní společnost ArcelorMittal Ostrava. 

Za odborným termínem nízkoteplotní 
odsíření se skrývá technologie na snížení 
emisí SO

2
 Hutní elektrárna a teplárna 

jsou součástí hutního podniku od roku 
1951 a zajišťují převážnou část energií 
potřebných pro chod hutě. Teplárna vyrábí 
vysokotlakou páru o parametrech 9,6 MPa 
a teplotě 520 °C, která se transformuje 
na elektrickou energii, teplo, stlačený 
a dmýchaný vzduch a technologickou 
páru. Vysokotlaká pára vzniká v celkem 
jedenácti kotlích – tři jsou plynové a osm 
granulačních. 

Ekologizace v rámci pravidel EU
Oblast energetiky a teplárenství, stejně 
jako jiná odvětví průmyslu, je v součas-
nosti ovlivňována evropskou legislativou 
o průmyslových emisích, která striktně 
zpřísňuje požadavky na emise znečišťu-
jících látek. Pro zajištění výroby teplárny 
byla v letech 2009–2010 zpracována stu-
die její ekologizace. Na základě výsledků 
byl zahájen první z projektů na ekologizaci 
energetiky –  nízkoteplotní odsíření kotlů 
K8, K9, K10 a K11 spalujících uhlí. Cílem 
tohoto ekologického projektu je výstavba 

Energie pro hutní 
gigant, teplo pro lidi
ArcelorMittal Energy Ostrava je dceřinou 
společností huti ArcelorMittal Ostrava, 
největšího hutního komplexu v České 
republice. Složitý a rozsáhlý komplex 
průmyslové energetiky je zaměřen 
na potřeby hutního průmyslu, kterému slouží 
kotelna o výkonu 1 435 t/h a elektrárna, jejíž 
výkon dosahuje 254 MW. Veškerá vyrobená 
energie spolu se stlačeným a dmýchaným 
vzduchem či párou, které se také vyrobí 
na energetice, se využije přímo v huti. Teplo 
ale proudí i dál – v topné sezoně zahřeje 
energetika také 25 tisíc obyvatel obvodu 
Ostrava-Jih. 

1,5 miliardy pro 
lepší vzduch
Celkem huť investuje do ekologizace 
energetiky cca 1,5 miliardy korun. Kromě 
zmíněného odsíření totiž v ArcelorMittal 
Energy Ostrava probíhá i denitrifikace tří 
kotlů, díky níž se sníží emise oxidů dusíku 
o cca 511 tun každý rok – tedy o dalších 85 
slonů. Zatímco na denitrifikaci v hodnotě 
přesahující jednu miliardu využívá cca 30 % 
evropské dotace z fondu, který spravuje 
Ministerstvo životního prostředí, odsíření 
energetiky za 500 milionů korun společnost 
ArcelorMittal Ostrava financuje čistě 
z vlastních prostředků. 

technologie, která umožní dodržet poža-
dované emise SO

2
 a TZL pod úrovní limitů 

daných platným integrovaným povolením.

Čtyřikrát méně oxidu síry
Práce na odsíření v hodnotě půl miliar-
dy korun byly zahájeny již v roce 2012. 
Projekt je v současné době již dokončen 
a nyní probíhá jeho testování. Generálním 
dodavatelem technologie odsíření je firma 
ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen skupi-
ny ZVVZ GROUP. Co je ale jasné už nyní – 
v konečném výsledku se emise oxidu síry 
sníží čtyřnásobně! 

Veškeré investice jsou nyní postupně 
prováděny tak, aby společnost Arcelor-
Mittal Ostrava splnila všechny limity dané 
evropskou legislativou.  
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Oproti obdobným kompaktním rozvaděčům s plynovou 
izolací poskytuje 8DJH Compact více prostoru pro zpravidla 
navazující NN rozvaděč, který pak může disponovat větším 
počtem napájecích odboček. Hodí se pro modernizaci stávají-
cích kompaktních rozvoden a tím, že využívá široké spektrum 
možností doplňkové výbavy, splňuje veškeré požadavky 
provozu a řízení moderních VN sítí. Uvolněný prostor pak lze 
využít pro další nízkonapěťové nebo vysokonapěťové odboč-
ky, případně k osazení monitorovacích systémů. Odpínače 
libovolných odboček lze dodatečně osadit motorovými po-
hony a vypínacími spouštěmi pro dálkové ovládání. Odbočky 
k transformátorům je volitelně možné připojit zezadu, shora 
nebo ze strany. Rozvaděč odpovídá normě IEC 62271-200, 
a poskytuje tak vysoký stupeň povozní spolehlivosti a ochra-
ny pro obsluhu. 

Bezúdržbová novinka snižuje náklady
Stejně jako jeho předchůdce, rozvaděč 8DJ10, je 8DJH Com-
pact jediným rozvaděčem svého druhu na trhu, který dis-
ponuje transformátorovými odbočkami umístěnými v horní 
části skříně. Tím jsou dány jeho minimální požadavky na za-
stavěnou plochu. Je určen pro stanice, kde hraje stěžejní roli 
úspora místa. Novinka z výrobního závodu ve Frankfurtu nad 
Mohanem je bezúdržbová a maximálně nezávislá na okolních 
podmínkách, což přináší snížení provozních nákladů.

Nejmenší 
VN rozvaděč 
Siemens
Plynem izolovaný rozvaděč 8DJH 
Compact je určen pro sekundární 
distribuční sítě do 25 kV. Je vhodný pro 
síťové stanice všech typů a přibližně 
o třetinu menší než srovnatelné 
konkurenční modely. 

Díky kompaktním 
rozměrům lze 
8DJH Compact 
snadno instalovat 
do nových lokálních 
trafostanic. Je ideální 
k retrofitu stávajících 
prefabrikovaných stanic.

8DJH Compact nabízí 
všechny osvědčené 

vlastnosti a funkce „rodiny“ 
kompaktních, plynem 

izolovaných VN rozvaděčů 
Siemens – vysokou 

provozní spolehlivost, 
hospodárnost a snadnou 

obsluhu. 

8DJH Compact získal 
čestné uznání v soutěži 
Zlatý Amper pořádané 
v rámci mezinárodního 
veletrhu elektrotechniky 
a elektroniky Amper 2014.

Technické 
parametry 8DJH 
Compact

• do 25 kV/20 kA, resp. 17,5 kV/25 kA
• kabelové odbočky 630 A, 

transformátorové odbočky 200 A 
• odolnost proti vnitřnímu oblouku podle 

IEC 62271-200 
– IAC A FLR, 21 kA (1 s) 
– IAC A F, 21 kA (1 s)

• kovově krytý
• připojení transformátorových kabelů: 

nahoře, směr kabelů volitelně nahoru, 
dozadu, nebo doprava

• 3 provedení s funkcemi K a T (KKT, KKT-K 
a KKT-KKT)

• 2 konstrukční výšky: 1400 a 1700 mm

Technologie
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