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Anotace 

 Tato práce se zabývá inteligentními sítěmi (smart grid) a inteligentním měřením 

(smart metering) v oblasti elektroenergetiky. První část je zaměřena na současný stav 

elektrizační soustavy v ČR, včetně vysvětlení problematiky obnovitelných zdrojů energie 

(OZE) a popisu hromadného dálkového ovládání (HDO). Druhá část práce se zabývá 

koncepcí smart grid a srovnání s tradiční elektrickou sítí, včetně přínosů, kterých lze 

implementací smart grid dosáhnout. Následující kapitola je věnována smart meteringu a 

technologiím určených pro účel přenosu naměřených dat. Závěrečná část je zaměřena na 

pilotní projekty a stav zavádění smart meteringu a technologie AMM. 

Klíčová slova: měření, řízení, hromadné dálkové ovládání, HDO, inteligentní síť, 

inteligentní elektroměr, AMR, AMM, AMI 

 

  

Summary 

This work deals with smart grid and smart metering in power grids. The first part of 

the thesis is focused on current state of power grid in Czech Republic, including an 

explanation of the renewable energy sources and description of centralized ripple control. In 

the second part of the thesis, there is described smart grid concept with comparison between 

traditional power grids including the benefits, which could be achieved. The following 

chapter is devoted to smart metering and technologies for the purpose to transfer measured 

data.  The final chapter is focused on pilot projects and state of implementation of smart 

metering and AMM technology. 

 

Keywords: measurement, control, centralized ripple control, HDO, Smart grid, Smart meter, 

AMR, AMM, AMI 
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Seznam použitých zkratek 

 

ADC  Analog/Digital Converter 

AMI  Advanced Metering Infrastructure 

AMM  Automatic Meter Management, Advanced Metering Management 

AMR  Automatic Metering Reading 

ASEK  Aktualizace státní energetické koncepce 

BPL  BroadBand over PowerLine 

ČR  Česká republika 
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ERÚ  Energetický regulační úřad 

ES  Elektrizační soustava 

EU  Evropská unie 
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OZE  Obnovitelné zdroje energie 

PAN  Personal Area Network 

PHEV  Plug-in Hybrid Electric Vehicle 
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PVE  Přečerpávací vodní elektrárna 

RTC  Real Time Clock – hodiny reálného času 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 
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SGRIM Smart Grid Reference Interoperability Model 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
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Úvod 

Téma inteligentních sítí neboli Smart Grid (dále SG) a s tím spojené inteligentní 

elektroenergetické měření tedy Smart Metering dále SM), jsem si vybral proto, že v této 

oblasti vidím velký potenciál vývoje a především nutnou modernizaci stávající 

elektroenergetické sítě podloženou Národním akčním plánem (dále jen NAP). Jeden 

z hlavních důvodů proč vzniká snaha energetický tok řídit, je jednak neustále se zvyšující 

požadavek na kvalitu a dostupnost energií, ale především čím dál náročnější udržování 

vyrovnané elektroenergetické bilance, což je považováno za hlavní cíl řízení v energetice. 

Dalším důvodem a motivací pro nasazení inteligentních sítí je problém integrace 

obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) ve větší míře, jelikož současný stav 

neumožňuje již další připojování OZE do elektrizační soustavy. Kapacita a technický limit 

elektrizační soustavy (dále jen ES) je dle ERÚ a ČSRES naplněn a je potřeba modernizovat 

současnou ES [10][11][16]. 

Vzniká tedy otázka, proč existuje snaha vytvářet nové OZE, když je momentální 

integrace nežádoucí. Důvodem jsou především směrnice EU, které definují procento podílu 

OZE na energetickém trhu a dalším důvodem je neustálá snaha snižování emisí. Na tyto 

požadavky muselo reagovat MPO ČR, tzv. Národním akčním plánem. V této práci zmiňuji 

informace z NAP pro inteligentní sítě. Jedná se tedy o informace, které představují jakousi 

představu vývoje v této oblasti. Dále jsou v NAP SG definovány body předpokládaného 

vývoje pro určitá období a to s výhledem až do roku 2040 [10][11][16]. 

V první kapitole se věnuji současnému principu fungování ES, jelikož tyto informace 

jsou důležité k pochopení následujících kapitol. V této kapitole také popisuji hromadné 

dálkové ovládání (HDO), jakožto současný systém řízení elektrického toku [12]. 

Druhá kapitola obsahuje popis a definice Smart grids, tedy představa o tom, jak by 

za pár let mohla vypadat a fungovat oblast energetiky. 

Třetí kapitola obsahuje nedílnou součást SG a tím je Smart metering, tedy 

inteligentní měření [1][2]. 

V poslední kapitole jsem se zaměřil na pilotní projekty v oblasti SG a současný stav 

ve světě [14][15]. 

Velké množství informací jsem čerpal z anglické literatury či elektronických skript. 

Za mnoho informací, především o aktuálním stavu energetiky v ČR, předpokládaném vývoji 

a záměrech, jsem vděčný společnosti EGÚ Praha Engineering, a.s, která ve spolupráci 

s Českou technologickou platformou Smart Grid (ČTPSG) a Ústavem Akademie věd ČR 

pořádala seminář na téma Smart grid & metering, kterého jsem se zúčastnil. 
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1. Současná podoba elektrizační soustavy v ČR 

Aby bylo možné vysvětlit, kde jsou limity a technická omezení dnešní přenosové a 

distribuční soustavy, je potřeba nejprve pochopit principy fungování současné soustavy. 

1.1. Principy provozu dnešní rozvodné soustavy 

Elektrizační soustava, tak jak ji známe dnes, byla postavena a koncipována na 

základě takzvaného centralizovaného systému [5][6]. 

V rámci ČR existuje malé množství zdrojů elektrické energie, které disponují 

obrovským výkonem v řádech stovek až tisíců MW. Pomocí vedení je elektrická energie 

rozváděna na vzdálenost až stovek kilometrů. Při přenášení el. energie na takto velké 

vzdálenosti vznikají ztráty jednak přenosem ale i transformací na nižší napěťové hladiny 

[5][6]. 

Elektrizační soustavu dělíme na přenosovou a distribuční soustavu. Soustava se 

skládá z elektrických stanic, výroben elektrické energie a elektrické sítě [6][10]. 

 

Přenosová soustava 

- páteřní síť elektrizační soustavy 

- tvoří ji sítě s napětím 400 a 220kV 

- slouží k přenosu el. energie na velké vzdálenosti 

- zajišťuje připojení zahraničních el. Soustav 

 

Distribuční soustava 

- slouží za účelem distribuce výkonu k odběratelům 

- skládá se ze sítí 110kV a nižších napěťových úrovní 

- slouží k připojení zdrojů nižších výkonů (např. OZE) 
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1.2. Současný model elektrizační soustavy 

Původní model topologie byl navržen pouze za účelem jednosměrného přenosu 

elektrické energie z místa výroby ke koncovému spotřebiteli  - viz obrázek 1. 

Dalším nedostatkem je absence jakékoliv komunikace a zpětné vazby, která by 

umožňovala řídit přenos energie. Nepředpokládalo se ani s připojováním jiných menších 

zdrojů, jako jsou například OZE [11]. Proto je pro aktuální topologii ES rozvoj a integrace 

OZE do ES nežádoucí, jelikož OZE svým proměnlivým výkonem v kombinaci s nemožností 

ES v plné míře řídit narušuje energetickou bilanci a stabilitu sítě. [5][10] 

 

 

Obrázek 1 Původní model rozvodné soustavy 

Jak je z obrázku patrné, proces začíná výrobou v elektrárně, odkud je elektrická 

energie přenášena pomocí přenosové soustavy a po následné transformaci na nižší 

napěťovou hladinu je dále přenášena pomocí distribuční sítě až ke koncovému spotřebiteli 

[6]. 
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Nevýhody tohoto modelu: 

- absence obousměrného komunikačního kanálu 

- nemožnost efektivně řídit a ovládat síť v plném rozsahu 

- nemožnost integrovat OZE ve větší míře 

- snížená kvalita el. energie 

- ztráty při transformaci 

1.3. Vliv OZE na elektrizační soustavu 

Na elektroenergetickou síť je kladeno stále více požadavků. Například obnovitelné 

zdroje energie (dále jen OZE), se kterými se v minulosti při vývoji současné elektrizační 

soustavy nepočítalo. Proto je v dnešní době problém s masivní integrací OZE do elektrizační 

sítě, jelikož se jedná o proměnlivý zdroj elektrického výkonu, který el. síť narušuje [11]. 

Tento problém by z velké části mohlo vyřešit umožnění řídit el. soustavu v „reálném čase“ 

v kombinaci s akumulací el. energie. [10] 

Stále se řeší otázky týkající se stability elektrické distribuční sítě vzhledem 

k rostoucímu podílu OZE, které jak známo narušují stabilitu a vyrovnanou bilanci elektrické 

sítě. Dále bude do budoucna nutné zajištění ostrovního provozu v nouzových situacích nebo 

při výpadcích hlavních napájecích tras, především z důvodu čím dál větší závislosti na el. 

energii. Například nemocnice či doprava (semafory) jsou na dodávce elektřiny velice závislé 

[11]. S rozvojem elektromobilů vzniká požadavek na budování nabíjecích stanic, které by se 

měly stát součástí budoucí inteligentní sítě [10]. V budoucnu se také počítá s dálkovým 

ovládáním a řízením až na úroveň koncového spotřebitele [6]. 

Toto vyžaduje technologickou inovaci a vybudování komunikační infrastruktury, 

která umožní obousměrnou komunikaci mezi jednotlivými prvky inteligentní sítě. Dále je 

zapotřebí zapojit velký podíl automatizace a umožnit obousměrný tok energie v rozvodné 

soustavě [5][6][10][11] 

Na obrázku 2 můžeme vidět nárůst instalovaného výkonu FVE a VTE v období 

1/2010 až 2/2011. 
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Obrázek 2 Nárůst instalovaného výkonu FVE a VTE v ČR v období 1/2010 až 2/2011 (zdroj dat ČSRES.cz) [11] 

  

Na obrázku 3 můžeme pozorovat masivní nárůst počtu OZE v období 2008 – 2011, 

jednalo se o tzv. „fotovoltaický boom“. 
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Obrázek 3 Nárůst počtu nových OZE v ČR v letech 2005 až 2011 (zdroj dat ČSRES.cz) [11] 

 

1.4. Technický limit současné elektrizační soustavy 

V tiskové zprávě ČSRES [11] se uvádí toto: 

„Technický limit pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy je naplněn. Ke konci 

února 2011 činil instalovaný výkon fotovoltaických a větrných elektráren v ČR celkem 2 113 

MW. Technický limit pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy tak byl v zásadě naplněn. 

Další skutečností je, že instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách v ČR koncem 

února (1 900 MW) překročil již nyní o více jak 200 MW hodnotu vymezenou pro tento druh 

obnovitelného zdroje do roku 2020 v tzv. Národním akčním plánu pro energii z 

obnovitelných zdrojů.“ 

1.5. Současný stav automatizace ES 

Pokud se bavíme o budoucích inteligentních sítích, je třeba poznamenat, že z pohledu 

řízení a automatizace se nejedná o nic nového. Automatizace a obousměrná komunikace se 

dnes využívá v přenosové soustavě (400 a 220kV) a z části i v distribuční soustavě, do 

budoucna se však počítá se zavedením automatizace a řízení v reálném čase až na úroveň 
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koncového spotřebitele a jednotlivých spotřebičů. Již dnes se můžeme setkat s tzv. chytrými 

či inteligentními spotřebiči, jako například chytrá pračka, lednička nebo myčka. Tyto 

spotřebiče budou v budoucnu schopny komunikovat s ostatními prvky inteligentní sítě [10]. 

1.6. Požadavek vyrovnané bilance 

Jako hlavním cílem řízení v elektroenergetice je považována vyrovnaná bilance mezi 

výrobou a spotřebou. Toto je důležitá podmínka stability elektrorozvodné soustavy [7]. 

V ČR pomáhá k rovnováze mezi výrobou a spotřebou systém HDO (hromadné 

dálkové ovládání) v kombinaci s akumulací energie pomocí přečerpávacích elektráren 

(Dlouhé Stráně, Dalešice, Štěchovice) [7]. 

Na obrázku 4 je znázorněn odběr el.  energie v ČR během 24 hodin ve dni roku 

s nejvyšší a nejnižší spotřebou [7]. 

 

Obrázek 4 Průběh spotřeby brutto ve dnech ročního minima a maxima (zdroj: ČEPS.cz) 

Podle zdroje [7]:  

„Vyrovnávání regulací výroby je u velkých zdrojů (jaderné a tepelné elektrárny) 

obtížná až nemožná. U alternativních zdrojů je rovněž problematická, protože jejich výroba 

je závislá na přírodních podmínkách. Od Smart grid se očekává pružná koordinace výroby 

a spotřeby pomocí pružných tarifů a inteligentních spotřebičů, jakož i optimalizace spojená 

s rozvojem elektromobility (dobíjecí stanice, výměnné stanice pro akumulátory, akumulace 

energie do baterií a případné vykrývání špiček).“ 
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1.7. Systém HDO 

HDO je zkratka hromadného dálkového ovládání. Jedná se o způsob regulace odběru 

elektrické energie na dálku. To lze vysvětlit jako řídicí systém, který při použití přenosu 

signálu po silovém vedení energetické sítě (PLC – power line communication) je schopen 

vysílat povely či signály za účelem zapnutí nebo vypnutí spotřebičů a dalších elektrických 

zařízení, včetně přepínání tarifů. HDO bylo zavedeno v polovině minulého století. Důvodem 

zavedení tohoto systému bylo lepší vyrovnávání denního diagramu zatížení [12]. 

1.7.1. Hlavní komponenty HDO 

Tento systém je tvořen souborem technických prostředků, mezi které patří tyto 

komponenty [12]: 

- Centrální automatika 

- Výkonové vysílače HDO signálu 

- Přenosové cesty – elektrorozvodná síť 

- Přijímače HDO 

1.7.2. Princip systému HDO 

Pro přenos informace se využívá PLC, tedy silové vedení elektroenergetické sítě. 

Řídící signály jsou z výkonového vysílače vysílány ve tvaru impulsního kódu s kmitočtem 

v řádu kHz.[7] 

Princip spočívá v umístění výkonového vysílače signálu do každé fáze v rozvodnách 

distribuční sítě (110/22 kV) do sítě 22 kV. Vysílač vysílá impulsní tvar kódu 

nasuperponovaný na základní frekvenci 50 Hz. Signál je v ČR nejčastěji modulován na 

frekvencích 183,33; 216,66; 283,33; 760 a 1060 Hz. Tento signál prochází přes 

transformátory až ke koncovému spotřebiteli, který je vybaven přijímačem HDO signálu. 

Přijímač v reakci na signál dokáže zapnout nebo vypnout všechny spotřebiče, které jsou 

k tomuto přijímači přes stykač připojeny. Dále je také schopný v reakci na signál přepnout 

v elektroměru měření spotřeby v nižší sazbě.[12] 

Novější přijímače HDO dokážou fungovat samostatně, aniž by musely obdržet pokyn 

k zapnutí či vypnutí. Tyto přijímače jsou řízeny vlastním nastaveným programem, který jim 

distributor dokáže na dálku změnit. Změna programu využívá totožného principu jako 

vysílání signálu pro zapnutí a vypnutí.[7] 

Jako hlavní nedostatek považuji pouze jednosměrnou komunikace – tedy absenci 

zpětné vazby. Distributor tedy nemá přehled, zdali signál dorazil ke všem spotřebitelům. 

Systém HDO je dobrá volba pro městské aglomerace, tedy pro menší oblast. Avšak naopak 

u rozlehlých oblastí vzniká větší pravděpodobnost, že řídící signál nedorazí ke konečnému 

přijímači [7][12]. 
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2. Systém Smart grids 

V dnešním světě vzniká mnoho nových inteligentních či chytrých, takzvaných Smart 

řešení. Jedná se o moderní technologie, které by nám měly usnadnit život. Tento vývoj je 

způsoben především důsledkem rozvoje ICT infrastruktury a jejího stále hlubšího pronikání 

a spojení různých odvětví průmyslu s moderními technologiemi například s internetovou 

sítí.  

Pokud se zaměříme na elektroenergetiku a implementaci vlastní „inteligence“ do 

procesu řízení tohoto odvětví, určitě se setkáme s pojmy Smart grid a Smart metering. Co 

tyto dvě slovní spojení znamenají? 

Na obrázku 5 můžeme vidět průnik jednotlivých oblastí průmyslu a jeho vliv na 

oblast energetiky a vznik nových technologií Smart grid a Smart metering. 

 

 

Obrázek 5 Diagram znázorňuje průnik oblastí vytvářejících Smart grid 

Stručně by se dalo říci, že Smart grid je inteligentní elektroenergetická síť, která svou 

topologií a strukturou připomíná dnešní internetovou síť. Hlavním požadavkem inteligentní 

sítě je možnost obousměrné komunikace mezi všemi prvky elektroenergetické sítě. Smart 

grid by mohl znamenat tzv. „energetický internet“. 
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Smart meter je nedílná součást této inteligentní sítě, jedná se o inteligentní 

elektroměr a jakýsi „energetický mozek“ domácnosti či průmyslového spotřebitele. 

Spotřebitel má k dispozici neustále nové a aktuální informace o elektroenergetické síti a 

jejich potřebách díky spojení a spolupráci smart metru a In-home display units (dále jen 

IHD), což by se dalo přeložit jako domácí zobrazovací jednotka. Na základě těchto informací 

dokáže spotřebitel reagovat, popřípadě dané reakce automatizovat a tím vzniká energetická 

i finanční úspora jak na straně spotřebitele, tak i na straně dodavatele. Tento způsob řízení 

také pozitivně ovlivňuje stav vyrovnané elektroenergetické bilance v síti, tedy rovnováhu 

mezi výrobou a spotřebou, což je považováno jako hlavní cíl řízení energetické soustavy 

[1][2]. 

2.1. Definice Smart grid 

I přesto, že zatím neexistuje žádná jednoznačná a přesná definice pro inteligentní sítě, 

můžeme říci, že inteligentní sítě jsou v podstatě systém inteligentní dodávky elektřiny spolu 

v kombinaci s moderními digitálními a informačními technologiemi, které navzájem 

poskytují efektivitu, bezpečnost, spolehlivost a mnoho dalších výhod jak pro distributory, 

tak i pro spotřebitele. 

Nicméně existuje celá řada definic, avšak dosud není specifikován jednotný 

celosvětový standard, který by přesně a jednoznačně definoval technologii a normy Smart 

grid. Během studia této problematiky jsem se setkal s velkým počtem definic SG, dovolím 

si jich pár uvést. 

Dle zdroje [9] pod záštitou ČTPSG je Smart grid: 

„...elektrická síť, která umí sofistikovaně integrovat veškeré funkce všech 

připojených zařízení – generátorů i spotřebičů tak, aby byla zajištěna efektivní, ekonomická 

a bezpečná dodávka elektrické energie.“ 

V elektronických skriptech [7] je uvedená následující definice: 

„Smart grid je samo se uzdravující síť, umožňující aktivní spolupráci odběratelů, 

provozovaná s odolností proti útokům a přírodním katastrofám, přizpůsobená všem druhům 

zdrojů i způsobům ukládání energie, umožňující uplatnění nových produktů, služeb a 

obchodování, provozovaná efektivně, s vysokou kvalitou pro potřeby moderní ekonomiky.“ 

Smart Grid Communications Task Force definuje dle zdroje[1] SG následovně: 

„Smart grid je termín používaný pro systém pokročilé dodávky elektrické energie, 

který je integrován s moderními digitálními a informačními technologiemi poskytující lepší 

spolehlivost, bezpečnost, účinnost a v konečném důsledku nižší náklady užitkových služeb 

pro uživatele.“ 
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Z uvedených definic, můžeme v bodech uvést tyto nejdůležitější znaky Smart grid: 

- sofistikovaná integrace funkcí veškerých připojených zařízení 

- tzv. „energetický internet“ 

- efektivní, ekonomická a bezpečná dodávka elektřiny 

- „self-healing grid“ = samočinně se uzdravující síť 

- aktivně spolupracující odběratelé 

- odolnost vůči útokům a přírodním katastrofám 

- vysoká kvalita energie 

- nové produkty, služby a obchodní příležitosti 

 

Vlastními slovy bych definoval inteligentní elektroenergetickou síť takto: 

„Inteligentní self-control elektrická síť, schopná obousměrně komunikovat a 

přenášet vyrobenou energii z jakéhokoli zdroje centralizované i decentralizované produkce 

elektrické energie až ke koncovému spotřebiteli.“ 
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2.2. Koncepce Smart grid 

2.2.1. Koncepce NIST 

NIST (The National Institute of Standards and Technology) v lednu 2010 definoval 

první verzi referenčního modelu Smart Grid v [4]. Tento model byl publikován v dokumentu 

[4] „NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards“ je stále 

rozvíjen a aktualizován. Poslední revize vznikla v září roku 2014. Dokument mimo jiné 

obsahuje i standardy a pravidla pro interoperabilitu. 

Na obrázku 6 můžeme vidět konceptuální model Smart grid. Model se skládá ze 

sedmi hlavních funkčních oblastí – domén. Každá doména představuje několik aplikací a 

funkčních rolí propojených vzájemnou asociací, za pomocí různých rozhraní. Domény se 

dále dělí na subdomény [1][2]. 

 

 

Obrázek 6 Konceptuální doménový model (verze 3) 

Jednotlivé domény představují výrobu elektrické energie, přenos elektrické energie 

a její distribuci, trh s elektřinou, řízení, poskytovatele služeb a zákazníka jakožto koncového 

spotřebitele. 
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Popis jednotlivých domén [1][3]: 

1. Řízení provozu (Operations) 

o řídící oblast má za úkol řízení a ovládání pohybu (toku) elektrické energie 

o mezi základní provozní funkce patří  

 monitorování (monitoring)  

 ovládání (controlling) 

 hlášení stavu a podávání zpráv (reporting) 

 dohled (supervising) 

o obousměrná komunikační infrastruktura mezi řídící centrálou a každou 

oblastí tohoto modelu 

2. Výroba (Bulk Generation) 

o výroba elektrické energie ve velkém množství pomocí obnovitelných i 

neobnovitelných zdrojů 

o možnost uchovávat elektrickou energii pro pozdější distribuci (akumulace) 

3. Přenosová soustava (Transmission) 

o přenos elektrické energie na dlouhé vzdálenosti 

4. Distribuční soustava (Distribution) 

o distribuce elektrické energie ke spotřebiteli 

o připojení inteligentních elektroměrů (viz kapitola Smart Metering) 

o připojení veškerých inteligentních zařízení a spotřebičů 

o řízení energetických akumulačních zařízení 

5. Zákazník (Customer) 

o rozlišujeme 3 typy koncových spotřebitelů 

 domácí (residential) 

 komerční – obchodní (commercial) 

 průmysloví – výrobní (industrial) 

o zákazník má možnost vyrábět, skladovat a řídit elektrickou energii 

o je neustále informován o aktuálním stavu a potřebách sítě z pohledu obchodu, 

řízení a poskytovatelů služeb 

o hlavní komponenty: 

 inteligentní elektroměry (Smart meters) 

 ovladač spotřebičů HVAC (topení, větrání a klimatizace) 

 IHD  

6. Trh (Markets) 

o provozovatelé a účastníci na trhu s elektřinou 

o poskytovatelé hardware 

o softwarové firmy 

o telekomunikační a síťařské společnosti (network companies) 
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7. Poskytovatelé služeb (Service Provider) 

o fakturace 

o řízení vztahů se zákazníky 

o instalace a údržba 

o „home intelligent management“ – domácí automatizace 

o pohotovostní služby 

 

2.2.2. Koncepce NETL 

Koncepce Smart grid podle Státní energetické laboratoře USA (National Energy 

Technology Laboratory, NETL) počítá s uplatněním těchto principů [7][13]: 

- Zapojit aktivní spotřebitele a odběrná místa opatřená smart metrem do Smart grid. 

Spotřebitelé a jejich inteligentní spotřebiče budou průběžně informováni a budou 

moci přizpůsobovat své chování na základě široké škály tarifů a cenových plánů. 

- Sjednotit veškeré možnosti výroby a akumulace energie. Plnohodnotně zapojit OZE 

do distribuční soustavy při zachování celkové stability a návaznosti na případné 

akumulační systémy a nabíjecí systémy elektromobilů. 

- Nové produkty, služby a obchodní příležitosti. V souvislosti s inteligencí spotřebičů 

a pružným tarifováním bude možno nabídnout řadu komplexních produktů. Budou 

vytvořeny i podmínky pro účinný velkoobchodní prodej energie díky operativní 

výměně informací. 

- Spolehlivost a kvalita dodávky energie. Monitorování na všech úrovních distribuční 

sítě umožní včasnou diagnostiku závad. Pokročilá úroveň automatizace dovolí 

regulaci parametrů elektrické energie v úzkých tolerančních mezích. K dispozici 

může být více úrovní kvality za různých cenových podmínek. 

- Optimální využití zdrojů a efektivní provoz distribuční sítě. Inteligence sítě umožní 

optimální funkci v kombinaci autonomního a centrálního řízení. 

- Automatické odstraňování poruch. Automatické systémy řízení na všech úrovních 

sítě umožní včasné zásahy při odstraňování poruch, využití redundance a záložních 

mechanismů. 

- Odolnost proti útokům. Záložní mechanismy, využití lokálních zdrojů umožní 

značnou odolnost proti fyzickému napadení a přírodním katastrofám. Řešení řídicích 

a komunikačních systémů musí tvořit účinnou bariéru proti kybernetickým útokům. 

2.3. Komunikace energetických systémů 

Požadavky a nároky, které jsou kladeny na energetickou síť, se neustále zvyšují. Je 

vyžadována zvýšená spolehlivost, například z důvodu stále větší závislosti obyvatelstva na 

elektrické energii. Dále je vyžadováno omezení provozních ztrát, čemuž dopomůže 
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sofistikovanější způsob řízení a monitoring. Veškeré tyto požadavky lze efektivně řešit 

použitím inteligentních (smart) řídících prvků. Pod pojmem inteligentní prvky si můžeme 

představit prvky, které umožňují jednak včasnou přednastavenou reakci na aktuální situaci 

(stykače apod.), ale také jsou schopny svůj aktuální stav hlásit do dispečerského centra řízení 

a sběru dat. Na základě těchto informací (hlášení o stavu), lze z řídícího centra tyto 

inteligentní řídící prvky také vzdáleně ovládat nebo alespoň měnit jejich konfiguraci pomocí 

parametrů. Dispečerské centrum řízení a sběru dat je označováno zkratkou SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition) [3][6][7]. 

2.4. Datová komunikace v koncepci Smart grid 

Princip inteligentních sítí a restrukturalizace dosavadní elektrizační soustavy je 

popsána v předchozích kapitolách – viz konceptuální model. Princip Smart grid je založen 

na velkém množství rozptýlených zdrojů. Jedná se tedy o decentralizovanou soustavu, kdy 

mezi zdroje energie nepatří pouze velké elektrárny s výkonem ve stovkách MW, ale i menší 

zdroje elektrické energie (např. OZE), které jsou schopny dodávat jen výkon v řádu jednotek 

MW či stovek kW. Pokud se budeme bavit o OZE, jedná se o nestálý zdroj elektrické 

energie, který narušuje stabilitu a vyrovnanou bilanci elektrické sítě [5][10][11]. 

Aby byl zajištěn bezproblémový chod elektrické soustavy, je nutné zavést do sítě 

velmi sofistikované řízení, které umožní efektivní ovládání až na úroveň jednotlivých zdrojů. 

Inteligentní sítě jsou schopny na základě informací o aktuálním vytížení rekonfigurovat sítě 

tak, aby byla zajištěna minimalizace ztrát při přenosu energie a zároveň aby byly optimálně 

využity všechny její zdroje. Decentralizace elektrizační soustavy ve spojení se 

sofistikovaným řízením umožňuje velmi efektivně řešit případné kritické situace. Například 

při poruše je možné přejít do režimu tzv. „ostrovního provozu“, kdy zasažená oblast dokáže 

fungovat samostatně bez připojení k hlavnímu či centrálnímu zdroji elektrické energie 

[5][6][7][10]. 

2.5. Architektura informačních sítí 

Koncept moderní informační sítě pro výměnu dat je založen na vrstvené hierarchii. 

Jednotlivé vrstvy tohoto modelu mají svou specifickou funkci a účel. Rozdělení vrstev je 

následující [6][7][10]: 

- páteřní (core) WAN 

- distribuční (distribution) MAN 

- přístupová (access) LAN, HAN, PAN 
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Vzájemné provázání jednotlivých vrstev je znázorněno na obrázku níže. 

 

 

Obrázek 7 Typická architektura informačních sítí 

Tento model zohledňuje následující požadavky [6]: 

- zajistit odpovídající stupeň redundance a tím tedy zajištění odolnosti proti výpadku 

uzlů nebo propojovacích datových okruhů 

- optimálně rozložit zátěž v různých oblastech sítě 

- zajistit odpovídající stupeň bezpečnosti provozu sítě 

- zajistit optimální kvalitu služby 

 

Do popředí průmyslových sítí se stále víc dostává technologie Ethernet, doplněná o 

rodinu protokolů TCP/IP [6][7].  

Ve zdroji, který se zabývá rozvojem elektroenergetických sítí [6], je uvedeno: 

„Tato kombinace představuje velmi flexibilní a škálovatelnou síťovou architekturu, 

která umožňuje optimalizovat síť nejen v oblasti její přenosové kapacity (přenosové 

rychlosti), ale i spolehlivosti. Spolehlivost spočívá v zálohování jednotlivých přenosových 

cest, uzlů a stanic.“ 

Aby mohly být tyto vlastnosti dodrženy, je třeba při návrhu sítě respektovat určitou 

hierarchii uspořádání síťových prvků v rámci topologie sítě vycházející právě z použití 

technologie Ethernet a protokolů TCP/IP [6]. 
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2.6. Přehled komunikačních technologií 

Tato kapitola obsahuje ucelený přehled komunikačních technologií, které lze využít 

v jednotlivých segmentech informační sítě, tedy na všech úrovních komunikační 

infrastruktury energetických sítí [6][7]. 

 

 

2.7. Interoperabilita – standardizace 

Komunikační principy inteligentních sítí nejsou zatím standardizovány, ale již nyní 

vznikají první standardy pro tuto oblast. Standardizací se v současné době především 

zabývají [6]: 

- IEC (International Electrotechnical Commision) 

- ITU (International Telecommunication Union) 

PAN LAN MAN WAN

WDM

GSM

GPRS

EDGE

UMTS

HSDPA/HSUPA

LTE

xDSL

SDH

Ethernet

WiMAX

Síť rádiových modemů

FWA

ADSL/ADSL2/ADSL2+

VDSL

SHDSL/SHDSL.bis

BPL

Wi-Fi

NPL

IR

Bluetooth

Zigbee

Z-Wave

Komunikační 

technologie

Segment sítě

Obrázek 8 Přehledová tabulka použitelných komunikačních technologií 
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- IEEE (Institute of Electrotechnic and Electronic Engineers) 

  

Implementace konceptu Smart grid je spojena s uplatněním odpovídajících 

standardů. V současné době jsou standardy rozvíjeny koordinovaně, jak např. na straně 

IEEE, tak především na straně IEC. Práce IEC v této oblasti je orientována do dvou 

základních oblastí [6][7]. 

- Nejprve se předpokládá vytvoření sady standardů, které budou tvořit základní rámec 

konceptu SG.   

- Druhá oblast pak předpokládá rozšíření jednotlivých standardů tak, aby pokryly 

celou síť (včetně řízení a datových modelů konkrétních typů energetických zdrojů 

apod.). 

 

Standard IEEE P2030 je považován za jeden z klíčových standardů (Guide for Smart 

Grid Interoperability of Energy Technology and Information Technology Operation With 

the Electric Power System, and End-Use Applications and Loads). Je zde definován 

referenční model SGRIM (Smart Grid Reference Interoperability Model), který je dále 

rozpracován na tři dílčí oblasti [6][7]: 

- Energetických technologií 

- Komunikačních technologií 

- Informačních technologií 

 

Oblasti, pro které jsou definovány entity, rozhraní a vzájemné vazby [7]: 

- Výroba energie (Bulk Generation) 

- Přenosová soustava (Transmission) 

- Distribuční síť (Distribution) 

- Spotřebitel (Customer) 

- Trh (Markets) 

- Poskytovatel služeb (Service Providers) 

- Řízení a provoz (Control and Operations) 

 

Vše nasvědčuje tomu, že vývoj standardů Smart grid bude podobný jako u 

telekomunikačních systémů. Standardizace Smart grid však bude dosti náročná a potrvá ještě 

delší dobu [6][7]. Přehled standardů zabývajících se problematikou Smart grid je uveden 

v tabulce níže. 
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Tabulka 1 - Přehled standardů použitelných ve Smart grid. Převzato z [6]. 

Aplikace ve Smart grid Reference 

Systém AMI (Advanced Metering Infrastructure) a 

bezpečnost mezi koncovými body Smart grid 

AMI-SEC System Security 

Requirements 

Automatizace budov 
BACnet ANSI ASHRAE 135-

2008/ISO 16484-5 

Model přenosu měřených dat ANSI C12.19/MC1219 

Rozvodny a automatizace napájecích zařízení DNP3/IEEE 1815 

Komunikace mezi řídicími centry IEC 60870-6/TASE.2 

Ochrana a automatizace rozvoden IEC 61850 

Aplikační úroveň rozhraní řídicího energetického 

systému 
IEC 61968/61970 

Informační bezpečnost řízení energetického systému IEC 62351 části 1-8 

Komunikace PMU (Phasor Measurement Unit) IEEE Std C37.118 

Fyzická a elektrická komunikace mezi utilitami a DER IEEE Std 1547 

Bezpečnost inteligentních elektronických zařízení IEDs 

(Intelligent Electronic Devices) 
IEEE Std 1686-2007 

Elektronické systémy domů a budov HBESs (Home and 

Building Electronic Systems) 
ISO/IEC 14543-3 

Předpisy počítačové bezpečnosti pro energetické systémy NERC CIP 002-009 

Reakce na poptávku energie a přímá redukce zatížení 
Open Automated Demand 

Response (Open ADR) 

Komunikace, měření a řízení zařízení HAN (Home Area 

Network) 

OpenHAN, IEEE Std 1451 

řady, HomePlug® 

Informační model HAN ZigBee® Smart Energy Profile 

 

2.8. Porovnání tradiční sítě se síti budoucnosti 

Tradiční síť [9] 

- centrální výroba 

- jednosměrný tok výkonu 

- výroba sleduje poptávku, (ale nereaguje na změnu jejího stavu) 

- řízení a plánování „shora-dolů“ 

- omezené zapojení spotřebitele do celého procesu z hlediska řízení 
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- řízení založeno především na základě historických zkušeností (bez současné zpětné 

vazby) 

- minimální podpora dynamického obchodování – tarify HDO 

 

Smart grid [9] 

- centrální i distribuovaná výroba (decentralizace) 

- proměnlivá a těžko predikovatelná výroba v OZE 

- obousměrný tok výkonu 

- spotřeba sleduje (do jisté míry) výrobu 

- řízení a plánování především na základě real-time informací 

 

V e-learningových skriptech pro komunikační sítě v energetice [7] je uvedeno: 

„Aby energetická síť vlivem velkého množství různých zdrojů mohla fungovat, je 

nutné zavést do sítě sofistikované a efektivní řízení, které umožní ovládat energetickou síť až 

na úrovni jednotlivých zdrojů. Síť umožní provést na základě znalosti informací o aktuální 

spotřebě rekonfiguraci sítě tak, aby bylo dosaženo co nejmenších ztrát při přenosu energie 

a zároveň byly optimálně využity všechny její zdroje. Rozptýlenost jednotlivých zdrojů a 

inteligentní řízení umožňuje efektivní řešení kritických stavů, které nastávají při poruchách 

rozvodné sítě vlivem výpadků zdrojů nebo poškozením vedení.“ 

2.9. Národní akční plán Smart grids (NAP SG) 

- Zpracování NAP SG je od členských států EU požadováno v příloze Sdělení 

Evropské komise „Zajistit fungování vnitřního trhu s energií“, vydaného 15. 

listopadu 2012. 

- Rovněž v Aktualizaci státní energetické koncepce ČR (ASEK) je formulován úkol 

pro MPO: „Zpracovat Národní akční plán implementace inteligentních sítí“ [10]. 

 

Předchozí dva body tvoří politicko-legislativní rámec pro soubor opatření, 

zajišťujících budoucí spolehlivé a efektivní fungování elektrizační soustavy a splnění 

dalších cílů [10]: 

- Integrace rostoucího objemu výroby elektřiny z intermitentních zdrojů a malých 

decentrálních zdrojů připojených do distribuční sítě. 

- Rozvoj trhu s elektřinou a zapojení aktivních spotřebitelů do jeho fungování 

prostřednictvím technologií chytrých sítí. 

- Poskytnutí podpory spotřebitelům pro zvýšení účinnosti užití energie. 

- Zajištění technologické podpory pro moderní koncepty typu smart cities, 

elektromobilita, akumulace. 

- V důsledku přispět (prostřednictvím inteligentních technologií) ke splnění 

definovaných emisních cílů 
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Jak vznikal národní akční plán [10] 

- NAP je rozpracováním konkrétních kroků a opatření pro dosažení těchto cílů, a to 

jak v oblasti administrativní, tak technické. 

- V letech 2013-2014 probíhaly analýzy a příprava podkladů (expertní tým pod 

vedením MPO). 

- Tři hlavní oblasti – legislativa, tarify, technika 

- Zkušenosti z provozu přenosové soustavy, distribučních soustav i pilotních projektů. 

- V závěru roku 2014 na jejich základě zpracován Národní akční plán pro chytré sítě. 

 

Následovalo připomínkové řízení – vnitřní v rámci MPO, a mezirezortní 

(ministerstva, odborná sdružení atd.). Dokument po vypořádání připomínek předložen vládě 

a následně schválen 4. 3. 2015. Schválením se stává závazným pro orgány státní správy [10]. 

 

Co obsahuje NAP SG [16] 

- Zabývá se převážně oblastí elektroenergetiky, ale jsou zmíněny i oblasti teplárenství 

a plynárenství. 

- Definuje opatření v časovém horizontu let 2015-2020, s výhledem až do roku 2040. 

- Předpokládá postupné zavedení inteligentních sítí a dalších opatření v několika 

etapách. 

- Způsob a rychlost zavádění inteligentních sítí jsou přizpůsobeny přínosům pro 

spotřebitele tak, aby průběh byl nákladově optimální a náklady korespondovaly 

s přínosy. 

 

Definice Smart grids dle MPO ČR [10][16]: 

„Inteligentní sítě jsou silové elektrické a komunikační sítě, které umožňují regulovat 

výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, jak v místním, tak globálním měřítku. 

Principem je interaktivní obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji a spotřebiči nebo 

spotřebiteli o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie.“ 
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3. Smart metering 

3.1. Vývoj elektroenergetického měření 

V posledních letech jsou domácí a průmysloví uživatelé přesměrováváni od 

tradičních elektroměrů k smart metrům. Elektromechanické elektroměry byly dominantní 

v oblasti elektroenergetického měření především v období před rokem 1970. Jejich funkce 

umožňovaly měřit pouze základní parametry elektrické energie – spotřebu elektrické energie 

[1].  

Vznikl však požadavek na elektroměr, který bude obsahovat komunikační rozhraní a 

bude schopen měřit elektrickou energii společně i s dalšími elektrickými parametry. Na 

základě tohoto požadavku byl vyvinut a představen „solid state electronic meter“, tedy 

statický elektronický elektroměr. Tento typ elektroměru byl založen na elektronickém 

principu bez použití pohyblivých mechanických částí, z tohoto důvodu je označován jako 

statický. Umožňuje rozsáhlou řadu měření elektrických parametrů [1][6]. 

Implementace systému AMR (automatic meter reading) probíhala 30 let (1970 až 

2000). Jedná se o automatizovaný odečet elektroměrů na dálku prostřednictvím jednosměrné 

bezdrátové komunikace. Zpravidla se jedná o komunikaci ve vzdálenosti několika metrů. 

Jedná se ale o velkou pomoc při odečítání elektroměrů, jelikož pracovník distribuční 

společnosti nemusí při odečtu vstupovat do soukromí spotřebitelů a může odečíst stav 

spotřebované energie na dálku. Tato změna byla ohromným úspěchem a pokrokem. Od této 

chvíle je možné odečítat elektroměry mnohem snadněji, pohodlněji a úsporněji [1][2]. 

Nicméně postupem času vznikl nový požadavek a to na obousměrnou komunikaci 

mezi elektroměrem a distributorem čili dodavatelem elektrické energie. Jelikož systém AMR 

umožňuje pouze jednosměrnou komunikaci, která je pro budoucí vytvoření inteligentní 

elektroenergetické sítě nedostačující. Tento limit byl překonán s příchodem smart metrů. 

Smart meter umožňuje obousměrně komunikovat a dokáže měřit veškeré požadované 

elektrické parametry podobně jako elektroměry ale s větší přesností a daleko lepším 

způsobem [1][6]. 

Zákazníkovi jsou poskytnuty vždy aktuální informace o elektrické spotřebě, 

momentálních nákladech, cenových tarifech (sazbách) spolu také s aktuálními informacemi 

odeslanými dodavatelem elektrické energie. Chování spotřebitele může být ovlivněno právě 

díky těmto informacím. Například při velkém vytížení energetické sítě, může distributor o 

tomto stavu informovat poskytovatele, který na základě této informace motivuje spotřebitele 

ke snížení odběru elektrické energie. Motivace ke snížení odběru spočívá ve změně 

cenového tarifu.  Tento způsob pomáhá k udržování vyrovnané energetické bilance [1][6]. 

Dodavatel elektrické energie poskytuje zákazníkům aktuální informace 

prostřednictvím Smart metru spolu v interakci s IHD [1]. 
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Mezi tyto informace řadíme [1][2]: 

- aktuální elektrickou spotřebu 

- momentální náklady za energie 

- možné cenové tarify a jejich výběr 

- odhadovaný vývoj ceny = predikce a motivace spořit 

 

Smart meter v kombinaci s IHD představuje rozmanité a sofistikované možnosti 

řízení výdajů na spotřebu. Mimo jiné dokáže optimalizovat účty za elektřinu spolu s úsporou 

elektrické energie, díky sofistikovanému řízení a automatizaci [1].  

Smart metry jsou využívány více než deset let, nicméně vývoj stále pokračuje. 

Mnoho výzkumných a vývojových pracovníků zkouší a snaží se přijít na další nové možnosti 

a vlastnosti. Vývoj směřuje k optimálnímu řešení, týkající se [1]: 

- energetické účinnosti 

- úspory 

- řízení poptávky 

 

Smart metry jsou stále ve vývoji a mnoho organizací a vládních orgánů má snahu o 

jejich standardizaci a vytvoření norem pro vzájemnou interoperabilitu. O tomto tématu viz 

kapitola Smart grid (Interoperabilita – standardizace). 

3.2. Systém inteligentního měření 

Jedná se o systém, který umožňuje dálkově komunikovat v obou směrech mezi 

datovou centrálou a měřidlem. Měřidlo může představovat měření spotřeby vody, tepla, 

plynu a také elektrické energie [1]. Datová centrála na druhém konci komunikace slouží ke 

shromažďování měřených dat. Datová centrála na základě těchto změřených dat vytváří 

různé statistiky spotřeby, počítá technické ztráty a především tyto informace využívá jako 

podklady k fakturaci za spotřebu dané komodity [2]. 

3.2.1. Základní pojmy 

Z důvodu lepšího porozumění této problematiky budou rozebrány základní pojmy 

z oblasti měření a dálkového měření v energetice. Pro názornost jsem vytvořil obrázek 9, 

který znázorňuje vývoj technologií v oblasti měření a komunikací v elektroenergetice. 
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Obrázek 9 Vývoj Smart meteringu z pohledu komunikačních technologií 

Pojem Smart metering uceluje vývojové fáze systémů AMR, AMM a AMI [2]. 

Pokud bude systém rozšířen na větší území, dá se předpokládat, že plně nahradí současně 

používaný systém hromadného dálkového ovládání (HDO). 

3.3. Vývoj technologií pro dálkovou komunikaci 

3.3.1. AMR 

Tato technologie je označována jako Automatic Meter Reading (AMR). Jedná se o 

elektroměry podporující technologii automatizovaného hromadného sběru informací o 

spotřebě. Tato technologie umožnila dálkový odečet z elektroměru a tím usnadnila celý 

proces měření odběru energie a následnou fakturaci. Odpadá tím manuální odečet a složitost 

zpracování naměřených dat [1][2].  

Další benefit, který technologie nabízí je v podobě záznamu při detekci cizího a 

nedovoleného zásahu do procesu měření [2]. 

3.3.2. AMR Plus 

Na rozdíl od klasického AMR je tato technologie navíc obohacena o měření i jiných 

komodit (voda, plyn, teplo) [1]. 
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3.3.3. AMM 

Dalším pojmem, se kterým se v rámci smart meteringu setkáme je AMM (Automatic 

Meter Management, Advanced Metering Management). Tento systém je průkopníkem 

obousměrné komunikace v oblasti elektroenergetického měření. Tímto se výrazně rozšiřují 

možnosti dosavadního systému AMR o další funkce jako například [1]: 

- obousměrná komunikace 

- řízení a výběr tarifu 

- dálkové odpojení nebo připojení odběrného místa 

- možnost částečně řídit management spotřeby (Demand Side Management) 

3.3.4. AMI 

Tento systém by měl představovat další rozšíření oproti systému AMM a to v podobě 

možnosti řízení konkrétních spotřebičů u zákazníka. Na tento systém jsou kladeny vysoké 

požadavky především v oblasti komunikace, jelikož se jedná o přenášení velkých objemů 

dat při dodržení co nejmenšího zpoždění, tak aby řízení ideálně probíhalo v reálném čase 

[1]. 

- obousměrná komunikace 

- měří, shromažďuje a analyzuje využití energie 

- do této infrastruktury řadíme HW, SW, komunikační prostředky, zobrazovací 

informační a ovládací jednotku na straně spotřebitele (IHD) 

3.4. Smart meter 

Do češtiny přeloženo jako inteligentní elektroměr. Kromě elektroenergetického 

měření a automatizovaného hromadného odečtu (AMR) umožňují také obousměrnou 

komunikaci mezi elektroměrem, rozvodnou stanicí a datovou centrálou. Umožňuje 

profilování zátěže, přehled zatížení a monitoring elektroenergetické sítě v reálném čase, 

předplacení služby, dálkové odpojování a připojování, upozornění na překročení limitu 

odběru, upozornění na výpadek elektřiny, detekci nepovoleného zásahu a nabídku více tarifů 

a cenových sazeb, to vše mohou nabídnout moderní inteligentní smart metry [1]. 

Na obrázku 10 je znázorněn diagram funkčních bloků smart metru. Skládá se z pěti 

bloků. První blok představuje zisk signálu (signal acquisition). Blok druhý představuje 

úpravu signálu (signal conditioning). Dále následuje upravená analogová data převést na 

digitální signál pomocí A/D převodníku. S digitálními daty jsou provedeny početní operace 

a následuje poslední krok a to komunikace a odeslání výsledných informací o měření [1]. 
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Obrázek 10 Smart meter - diagram funkčních bloků 

3.5. HW struktura smart metru 

Mezi základní hardwarové komponenty smart metru můžeme zařadit [1]: 

- napěťový a proudový senzor 

- zdroj napájení 

- energetická měřící jednotka (metering IC) 

- komunikace (Z-Wave, ZigBee, GSM, GPRS, LTE, Wi-Fi) 

- měření data a času (RTC – hodiny reálného času) 

- uchování a zálohování dat (EEPROM) 

 

Na obrázku 11 je blokové schéma HW struktury moderního smart metru. 

 

Obrázek 11 Hardwarová struktura smart metru [1] 
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4. Pilotní projekty 

Tato část práce je zaměřena na vztah EU ke koncepci Smart grid. Dále jsou také 

zmíněny situace související se smart meteringem v jednotlivých zemích Evropy. Pilotním 

projektům na území ČR je věnována závěrečná část. 

Projekty týkající se konceptu Smart grid vznikají v hojném počtu po celém světě. 

V některých státech již probíhá plošná implementace technologie AMM (viz kapitola 

technologie Smart metering). Infrastrukturu AMM lze pak využít jako odrazový můstek pro 

zavedení konceptu Smart grid. Je však důležité si uvědomit, že hromadné zavedení AMM 

se nerovná vytvoření Smart grid. 

4.1. SG a Evropská unie 

Velkou snahu pro zavedení Smart grid má i EU, která vydala Směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, kde se 

požaduje po členských státech EU zavedení smart metering systémů u 80% spotřebitelů do 

roku 2020. Snahou je podpořit aktivní účast spotřebitelů na trhu s elektřinou. Směrnice se 

přímo týká zejména koncových odběratelů na úrovni nízkého napětí (NN), jelikož na hladině 

velmi vysokého napětí (VVN) a vysokého napětí (VN) je v současnosti běžně využívána 

technologie dálkových odečtů a monitorování spotřeby. 

Další legislativa související se smart meteringem je uvedena ve směrnici 2005/89/ES 

(zabezpečenost dodávek), 2006/32/ES (energetická účinnost u konečného spotřebitele) a 

2004/22/ES (měřicí přístroje) [10]. 

4.2. Stav zavádění AMM v Evropě 

V roce 2009 bylo v evropských zemích instalováno více než 253 miliónů 

elektroměrů. V roce 2011 pak 10% z tohoto počtu tvořily různé typy smart metrů a počítá 

se, že jejich počet naroste a překročí 100 miliónů kusů do roku 2016 [10][14]. 

Investiční náklady jsou velmi vysoké. Pokud bychom uvažovali o zavedení smart 

meteringu ve všech odběrných místech v EU, jednalo by se o náklady v rozmezí od 8,5 do 

15 miliard eur (230 až 420 miliard Kč) pro implementaci 250 miliónů měřidel. Tento 

rozpočet však nebere v úvahu komunikační modul, u kterého se odhaduje cena od 34 do 60 

euro za kus (950 až 1700 Kč za kus). Při rozpočtu je důležité myslet také na instalaci této 

technologie, kde se náklady odhadují na 4 až 15 miliard eur (112 až 420 miliard Kč). Celkové 

odhadované náklady tedy činí 12,5 až 30 miliard eur (350 až 840 miliard Kč) [10][14]. 



Michael Sirůček : Systém inteligentního dálkového měření a řízení 

28 

2015 

4.2.1. Francie 

Jedná se o prozatím největší projekt v rámci EU. Francie má v plánu instalaci 35 

miliónů smart meterů do konce roku 2017. Náklady se odhadují na 4 až 5 miliard eur (112 

až 140 miliard Kč). Implementaci má na starosti společnost ErDF (provozovatel 

francouzských distribučních soustav). Přibližně 7 miliónů smart metrů bylo instalováno 

v letech 2013 až 2014. Dalších 28 miliónů by mělo být nainstalováno do roku 2017. 

V predikci se hovoří o úspoře energie v rozmezí 3 až 10% [14]. 

4.2.2. Itálie 

Itálie je v zavadění AMM nejpokročilejší. Zavedení a implementace smart meteringu 

zde byla uzákoněna již v roce 2006. Do roku 2010 zde bylo zavedena technologie AMM u 

90% spotřebitelů. O rok později (2011) se jednalo o zavedení u 95% spotřebitelů. 

Infrastrukturu smart meteringu má ve správě energetický koncern Enel. Důvodem ke vzniku 

inteligentního měření byla především snaha o minimalizaci černých odběrů. Druhým 

důvodem byla motivace úspory energie a umožnění tarifikace [14]. 

4.2.3. Rakousko 

Na základě vydání směrnice 2009/72/ES byla v roce 2010 vypracována studie 

(obdoba NAP) zabývající se implementací smart meteringu v Rakousku. Cost-benefit 

analýza dopadla kladně, tedy přínosy převažovaly nad náklady [10][14]. 

V dubnu 2012 byl vydán plán zavádění smart meteringu [14]. 

- 10% do konce roku 2015 

- 70% do konce roku 2017 

- 95% do konce roku 2019 

4.2.4. Polsko 

Testovací provoz smart meteringu probíhá v Polsku pod vedením distribuční 

společnosti Energa. Tento projekt začleňuje 7 miliónů odběratelů a měl by trvat 7 let. 

Očekává se snížení celkových nákladů na distribuci el. energie, minimalizace technických 

ztrát (snížení o 4%) a minimalizace černých odběrů (snížení o 60%). Ostatní distributoři jsou 

v zavádění AMM prozatím pasivní a vyčkávají na výsledky společnosti Energa. Nicméně 

polský regulátor trhu rozhodl zavést smart metering v plné míře [10]. 

4.2.5. Slovensko 

Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky rozhodlo v důsledku směrnice 

2009/72/ES o povinném zavedení smart metrů u všech spotřebitelů, kteří mají roční odběr 

vyšší než 4 MWh. Takovýchto odběratelů je více než 23% v oblasti NN a jedná se o 53% 

celkové spotřeby el. energie na hladině NN [10]. 
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4.3. Projekty v ČR 

Koncepci Smart grid má v ČR na starosti Česká technologická platforma Smart grid 

(ČTPSG). Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které bylo založeno v září roku 

2009. K zakladatelům patří například společnosti ABB, EGÚ Praha Engineering, 

Landis+Gyr, Unicorn a další. Cílem ČTPSG je podpora inovace a modernizace ES v ČR 

zavedením SG [10]. 

Vzhledem k tomu, že se zavádění smart meteringu dotýká především distribučních 

společností, je tato kapitola zaměřena na pilotní projekty českých distributorů, kteří mají 

snahu o modernizaci. 

4.3.1. Pražská energetika, a.s. (PRE) 

PRE jakožto dodavatel elektřiny zhruba 690 tisícům odběratelů, se řadí na třetí místo 

v počtu odběratelů v ČR [10]. 

AMM v PRE 

V roce 2009 bylo rozhodnuto o zkušebním projektu AMM. Cílem tohoto projektu 

bylo zjistit efektivitu technologie AMM pro možné plošné nasazení. Jako vhodná lokalita 

byla vybrána městská část Praha 15 – Horní Měcholupy. Tato lokalita byla vybrána 

především pro svou snadnou dostupnost a různorodost zástavby. Do projektu bylo zapojeno 

12 DTS, které jsou napojeny na datové centrum za pomocí technologie GPRS. Podle 

informací je nyní v projektu AMM 3500 odběrných míst [10][15]. 

Vzhledem k tomu, že se využívají dva typy elektroměru od firem L+G a ZPA, musela 

být testovací oblast rozdělena, protože komunikační principy těchto výrobců nejsou 

kompatibilní [10]. 

Poznatky z praxe 

V oblasti komunikace se PLC ukázala jako náchylná na rušení a úbytek intenzity 

signálu. Datová komunikace GPRS byla vyhodnocena jako nespolehlivá pro rychlou, 

stabilní a vždy dostupnou komunikaci. Při velkém vytížení vysílačů protokolem GSM 

dochází k úbytku signálu GPRS [10]. 

4.3.2. Skupina ČEZ 

Skupina ČEZ má na starosti téměř 3,5 miliónů odběrných míst v ČR. ČEZ se zabývá 

problematikou smart meteringu v největším zastoupení z českých distributorů [10]. 

Smart Region Vrchlabí 

Jedná se o zkušební projekt Smart grid v ČR, který vznikl pod záštitou skupiny ČEZ. 

Tento projekt je součástí evropského projektu Grid4EU. 
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Tento projekt je zaměřen především na [10]: 

- automatizaci a monitoring na VN úrovni 

- automatizaci a monitoring na NN úrovni DTS 

- bilanční rovnováhu oblasti s potenciálem vytvoření ostrovního provozu 

- řízení výroby lokálních výrobních zdrojů (kogenerační jednotky) 

- integrace smart metrů 

- dobíjecí stanice elektromobilů 

- schopnost automatické rekonfigurace – „self healing“ 

4.3.3. E.On 

Tento distributor působí v ČR od roku 1998. Obsluhuje téměř 1,5 miliónů odběrných 

míst v oblasti jižních Čech a jižní Moravy. První projekt probíhal v období 2006 až 2010 a 

byl zaměřen především na komunikační technologie elektroměrů. Druhý projekt (2012) se 

zaměřoval na přístup spotřebitelů ke smart meteringu. Momentálně se uvažuje o třetím 

projektu, který by testoval komunikační technologii BPL[10]. 
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Závěr 

Tato práce se zaměřuje na problematiku inteligentních sítí smart grid a smart 

metering a s tím spojené technologie hromadného sběru dat při velkém počtu měřících 

zařízení. Aby bylo možné pochopit moderní inteligentní technologie a především motivaci 

jejich implementace je v úvodu popsána současná situace energetiky v České republice a 

problematika OZE včetně technický limitů současné elektrizační soustavy. Zmíněna je i 

legislativní stránka, tedy poznatky z Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG), 

který vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Dále je popsán systém smart metering a 

vývoj elektroenergetického měření. V závěru práce jsou uvedeny pilotní projekty zavádění 

smart technologií v elektroenergetice. 
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