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Abstrakt
V této bakalářské práci je popsána problematika obnovitelných zdrojů elektrické energie v elek-
trizační  soustavě.  Cílem  této  práce  je  přiblížení  několika  problémů  se  stále  se  zvyšujícím 
počtem připojených obnovitelných zdrojů elektrické energie do elektrizační sítě. Obsahem pak 
je rozdělení do pěti kapitol. V první části je teoreticky popsána elektrizační soustava v České 
republice. Další  kapitola jmenuje jednotlivé obnovitelné zdroje elektrické energie a popisuje 
jejich parametry. Dále uvádí jejich umístění v České republice. Třetí  kapitola řeší  problémy 
rušivých zpětných vlivů.  Ve čtvrté části je popsána připojitelnost obnovitelných zdrojů  elek-
trické energie. Poslední část je výpočet pro úbytky napětí při připojení fotovoltaické elektrárny 
do modelu distribuční sítě.

Abstract
This bachelor thesis describes the issue of renewable sources in the electric power system. The 
final aim of this work is to appoint several issues with an increasing number of connected re-
newable sources in the electrical grid. The content of this thesis is divided into five chapters. In 
the first part is described the theory of electric power system in Czech republic. Next chapter 
determines individual renewable sources and describes their characteristics. This part also states 
location of individual renewable sources in the Czech Republic. Third chapter addresses impact 
on power quality. In the fourth part are described limits of connectivity for renewable sources of 
electrical energy. Last chapter calculates voltage drops after photovoltaic power source is con-
nected to electrical power grid model. 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nn Nízké napětí                          

vn Vysoké napětí                          

vvn Velmi vysoké napětí                        

V Volt, jednotka napětí                            

+ Proudová matice, komplexní číslo                       

+ Admitanční matice, komplexní číslo                      

+ Napěťová matice, komplexní číslo                      

W Watt, jednotka výkonu                           

Wh Watthodina, jednotka energie (spotřeby)                         

+ Výkon na turbíně                          

+ Měrná hustota vody                          

+ Gravitační zrychlení                           

+ Objem průtoku vodní turbínou                          

+ Účinnost turbíny                          

+ Výška užitného spádu                         

J Joule, jednotka energie                             

kg Kilogram, jednotka váhy                          

PPDS Pravidla pro provozování distribuční soustavy                     

HDO Hromadné dálkové ovládání                      

Ivyp Vypínací zkratový proud                                      
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Ik Ustálený zkratový proud                            

Ith Ekvivalentní oteplovací proud                           

THD Činitel harmonického zkreslení                      

Hz Hertz, jednotka frekvence                          

+ Míra flikru                         

+ Úhel zkratové impedance                         

+ Úhel napětí, fázový úhel                          

+ Zkratový zdánlivý výkon                          

+ Činitel flikru                           

+ Jmenovitý zdánlivý výkon                          

+ Proud                           

+ Činitel harmonického proudu                           

Un Jmenovité napětí                          

S Průřez lana                            

! Průměr lana                            

m Hmotnost lana                            

R Odpor                            

X Reaktance                            

cos " Účiník                     

l Délka                             

Uf Fázové napětí                           

Ic Činná složka proudu                            

Ij Jalová složka proudu                            

#U Úbytek napětí                         

#Udov Dovolený úbytek napětí 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1. Úvod
Rozvoj v oblasti  obnovitelných zdrojů  elektrické energie v poslední době  zaznamenal velký 
nárůst. Velký důraz na jejich rozšíření klade Evropská unie, abychom snížili závislost na fosil-
ních palivech. Všechny dnešní obnovitelné zdroje elektrické energie jsou závislé na několika 
různých faktorech. Faktory jsou během dne velmi proměnné a nelze je předpokládat nebo jen v 
omezené míře. Následně z toho vyplývá, že obnovitelné zdroje elektrické energie jsou nestálé z 
hlediska  výroby  elektrické  energie.  Jako  příklad  může  sloužit  větrná  elektrárna,  která  je 
ovlivňována nestálým prouděním vzduchu. Se změnou proudění vzduchu se také změní otáčky 
na rotoru generátoru. Z toho pak plyne, že napětí na statoru se také změní. V praxi se pak tyto 
zdroje využívají pouze jako paralelně připojené, protože pokud by například přestalo foukat, tak 
napětí rapidně poklesne a pro spotřebitele je takový provoz nepřípustný. V zahraničí se někdy 
setkáváme s lokalitou, kde je několik těchto zdrojů elektrické energie a tak by v dané lokalitě 
docházelo k výpadkům sítě. Tyto zdroje pak musí kompenzovat zdroje jiné. Buď jsou to zdroje 
z  vyčerpatelných  paliv,  nebo  to  může  být  přečerpávací  vodní  elektrárna.  Také  může  nastat 
opačná situace, kdy proudění vzduchu je velmi rychlé. Pak je potřeba přebytečný výkon spotře-
bovat. například již zmiňovanou přečerpávací vodní elektrárnou v motorickém režimu. Aby tyto 
problémy nenastávali, nebo aby se jim mohlo zabránit, tak jsou definovány určité podmínky pro 
provozovatele obnovitelných zdrojů elektrické energie. 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2. Teoretický rozbor distribučních sítí nn a vn
Z historického hlediska byla síť jednoduchá s jedním převodem. S nárůstem počtu připojených 
odběratelů se musela síť přizpůsobit, zejména pak přenosu na větší dálky. Z tohoto hlediska pak 
můžeme rozdělit elektrizační soustavu na výrobu, přenos a distribuci. Do výroby můžeme zařa-
dit  všechny elektrárny  zapojené  do  síťe.  Přenosovou soustavou se  rozumí  všechna  zařízení 
pro přenos a transformaci od výroben až k distribučním rozvodnám. Přenosová soustava pak 
tvoří páteřní síť a zajišťuje přenosy elektrické energie s velkými výkony. Do distribuční sous-
tavy pak patří veškeré ostatní prvky sítě směrem k odběratelům. 

Distribuční síť zajišťuje dodávku elektrické energie do domácností a podniků. Je provozována 
jak na úrovni  nízkého napětí,  tak i  vysokého.  V České republice pak i  velmi vysokého do 
110 kV. Při výrobě elektrické energie se využívá generátorů. Jejich hladiny elektrického napětí 
nedosahují hodnot přenosové sítě, protože z hlediska elektrické pevnosti stroje by nebylo možné 
je zkonstruovat pro tyto hodnoty napětí. Tím pádem je pak na výstupu z generátoru vedení, 
které má větší průřez než vedení venkovní. Při hodnotách několik stovek megawattů vedením 
pak  prochází  řádově  několik  desítek  tisíc  ampérů.  Na  činném odporu  vedení  pak  vznikají 
úbytky  napětí,  které  jsou  přímo  úměrné  protékajícímu  proudu.  Ztráty  výkonu  by  pak  byly 
úměrné druhé mocnině proudu. To je energeticky nevýhodné na velké vzdálenosti. Abychom 
omezili ztráty na vedení, tak je potřeba napětí transformovat na vyšší hladinu napětí a snížit tak 
ztráty ve vedení. Kromě omezení ztrát je také třeba vědět, že realizace tohoto vedení je pak lev-
nější a jednodušší na konstrukci. Z tohoto důvodu jsou pak poblíž elektráren rozvodny, kde se 
napětí zvyšuje na hladinu napětí přenosové sítě. Ta u nás v České republice může být 110, 220 
nebo 400 kV. Při těchto hladinách napětí se pak elektrická energie přenáší do jiných rozvoden a 
následně se zase transformuje na nižší hladinu napětí pro distribuční soustavu. V České repub-
lice to pak můžou být hodnoty 0,4, 22, 35 a 110 kV.

Pro zjednodušení sítě a její výpočty je potřeba znát všechny parametry částí elektrické sítě. Tyto 
parametry  potřebujeme  pro  řešení  ustáleného  chodu,  kde  počítáme  s  náhradními  články 
a různými modely sítě. Při většině výpočtů se celé vedení nahrazuje pouze podélnou impedancí. 
V trojfázové síti  uvažujeme pouze jeden kmitočet a fáze jsou souměrné. Proto pak všechny 
parametry počítáme jednofázově. Ve stejnosměrném modelu se využívá nahrazení odběrů im-
pedancí nezávislou na napětí.  V sítích nn a vn nahrazujeme odběry proudem nezávislým na 
napětí. A v sítích vvn se odběry nahrazují výkony nezávislými na napětí. Dále se odběry dají 
nahradit výkony závislými na napětí.
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Výpočet ustáleného chodu se tak dá řešit jednoduše jako lineární obvod. Pouze však pokud jsou 
parametry prvků přepočítány na jedno společné napětí. Při dodržení těchto pravidel se pak dá 
síť popsat soustavou rovnic pomocí metody uzlových napětí:

+

Soustava rovnic se pak dá napsat ve tvaru:

+ kde + ; + n … počet uzlů sítě                         

Při neuvažování příčné admitance je matice uzlové admitance singulární. To znamená, že sous-
tava rovnic je navzájem závislí. Řešení můžeme nalézt v eliminaci bilančního uzlu.

Bilanční uzel vyrovnává rozdíl mezi dodávkami a odběry. Při výpočtech uvažujeme hodnotu 1.

Rovnice se pak dá rozšířit:

+

Po roznásobení můžeme psát:

+

Admitanční matice + je obyčejná. Proto má soustava jasné řešení. Soustava rovnic se dá 

řešit inverzní maticí a vypočítat tak neznámé uzlové napětí. 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3. Obnovitelné zdroje v distribuční síti
Obnovitelné zdroje elektrické energie je celkem nepřesný pojem, protože zdroje jako voda či 
sluneční záře nedokáže člověk obnovit. Dalo by se tak mluvit o nevyčerpatelných zdrojích elek-
trické energie, protože jejich zásoby jsou v podstatě neomezené.

Mezi  jednotlivé  druhy obnovitelných  zdrojů  elektrické  energie  patří  například  fotovoltaické 
elektrárny, větrné, vodní, přílivové, geotermální a elektrárny na biomasu. V České republice 
jsou pak pouze fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, větrné a na biomasu.

3.1. Fotovoltaické elektrárny
Jsou  to  elektrárny,  které  využívají  přeměny  světla  na  elektrickou  energii  pomocí 
polovodičových článků. K přeměně těchto dvou energií dochází pomocí fotoelektrického jevu, 
kde po dopadu slunečního záření se vyzáří z polovodičové vrstvy elektrony. Proto jsou články 
složeny zpravidla ze dvou vrstev. Jedna vrstva má převahu elektronů, druhá pak převahu děr. 
Polovodič s příměsí obsahující negativní nosiči náboje se tak označuje písmenem N. Polovodiče 
s příměsí zachycující elektrony označujeme P. Právě na rozhraní těchto dvou druhů polovodičů, 
označujeme přechod P–N, se vytváří rozdíl potenciálů. Po dopadu do oblasti přechodu světelná 
záře uvolní elektrony z vrstvy N a ty přejdou do vyšší energetické hladiny a zanechají za sebou 
díru. Oba náboje pak v důsledku rozdílu potenciálů se od sebe oddělí, elektron je tak přitahován 
do díry. Při dopadu světla lze tento jev pozorovat ve velkém počtu a na přechodu tak vznikne 
úbytek napětí a po uzavření obvodu protéká proud. V konečném zapojení se často články zapo-
jují do série, aby se zvýšilo výstupní napětí.

Fotovoltaický článek se vyrábí z několika materiálů, monokrystalický a polykrystalický křemík, 
sloučeniny galia  a  arsenu.  Každý  materiál  má své výhody,  zejména se pak zaměřujeme při 
nákupu  na  jeho  účinnost.  U  monokrystalického  křemíku  se  pohybuje  mezi  14  až  17  %. 
Polykrystalický má učinnost až do 16 %. Galium arsenid má v laboratorních podmínkách účin-
nost až 40 %. Je to dáno tím, že články se vyrábí s více vrstvami P–N přechodů. Články tak 
pracují se šírším spektrem slunečního záření. 

Články se pak překryjí chránící vrstvou fólie. Fólie může být vyrobena například z etylenvyni-
lacetátu, který má vysokou odolnost vůči vlivům okolního prostředí. Celý modul se pak překry-
je tvrzeným sklem s nízkým obsahem železa, které způsobuje zahřívání a tím i nižší účinnost. 
Zadní strana bývá většinou vyrobena z vysokopevnostního plastu nebo neprůhledné skleněné 
desky. Celý modul má kovový rám z lehkých slitin, který zajišťuje větší odolnost a stabilitu při 
manipulaci. Další vývoj těchto panelů dokázal, že při laminaci panelů lze vynechat kovový rám 
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a snížit tak celkovou hmotnost panelu. Souvisí s tím taky rychlejší návratnost investice, protože 
na výrobu je levnější.

Z hlediska správné funkce fotovoltaické elektrárny je potřeba počítat se správným umístěním a 
instalací  elektrárny.  Pro  určení  lokality  se  využívají  mapy,  které  určují  intenzitu  a  délku 
slunečního svitu. Z map je patrné, že nejlepší lokalita v ČR je Jižní Morava

Protože slunce se neustále pohybuje, tak se také snižuje účinnost panelů. Sluneční záře se z pan-
elu při nesprávném nastavení více odráží než při správném sklonu. Z dlouhodobého hlediska by 
se dalo zprůměrovat, že v zimě je slunce níž a v létě naopak výš. Při instalaci panelů se sklon 
nastaví na optimální hodnotu 36°. Orientace panelů se nastaví na 1° západně. Ideální nastavení 
by bylo za použití pohybujících se panelů. V průběhu dne by se natáčely podle optimální polohy 
slunce a zároveň by se měnil sklon. Takové řešení je však nákladné a používá se vyjímečně.

Fotovoltaický článek vytváří stejnosměrný proud. Abychom jej zapojili do sítě, musíme změnit 
stejnosměrný  proud na střídavý.  Docílíme toho za použití  střídače. Moderní střídače se umí 
přizpůsobit frekvenci i napětí sítě v bodě připojení. Účinnost střídače se pohyboje kolem 96 %. 
Malé elektrárny se můžou připojit na fázové napětí 230 V. Pro velké výkony nebo velké plochy 
se elektrárna musí připojit do třífázové sítě. Použije se tak třífázový střídač, který má v sobě 
umístěné ochrany proti přepětí, přetížení, přepólování atd. Používají se střídače dvojího typu. 
Řízené střídače a samostatně řízené střídače. Řízené střídače fungují na principu odebírání im-
pulzů ze sítě, kterými se řídí zapínací a vypínací impulzy střídače. Výstupní proud však není 
sinusový.  Proto se používají samostatně řízené střídače, kde činnost zapínání a vypínání im-
pulzů řídí mikroprocesor. Střídač pracuje s daleko vyšší frekvencí a umožní tak napodobit si-
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nusový průběh proudu. Pro zvýšení kvality se do obvodu zapojují kondenzátory, které vyhlazují 
sinusovou křivku. Tyto střídače dokážou pracovat i v ostrovním režimu.

3.2. Větrné elektrárny
Větrné elektrárny jsou svou konstrukcí docela jednoduché. Ke své funkci potřebuje vítr. Ten 
vzniká v atmosféře při rozdílném atmosférickém tlaku. Rozdíly tlaku vznikají nerovnoměrným 
ohříváním Země. Princip je jednoduchý, teplý vzduch proudí směrem vzhůru a studený naopak 
dolů. Vlivem aerodynamických sil vítr naráží na lopatky rotoru. Hřídel rotoru je připojena na 
generátor a ten vytváří elektrický proud. S tím také vznikají problémy s nekontrolovatelným 
roztočením rotoru při zvýšených rychlostech proudění vzduchu.  Většina elektráren je na tyto 
podmínky přizpůsobena tím, že při silném vítru se natočí lopatky nebo se otočí celá soustava 
kolmo k vítru a tím se zastaví otáčení rotoru. Tímto způsobem je řešeno odstavení elektrárny z 
provozu. Pro regulaci otáček se u větších elektráren využívá natočení lopatek rotoru a tím se 
sníží tlak na lopatky a sníží se rychlost otáčení.

Větrné elektrárny dělíme podle několika hledisek. Rozdělit se dají podle velikosti instalovaného 
výkonu na malé, střední a velké. Velké eletrárny mají instalovaný výkon kolem 2 MW. Nebo 
můžeme rozdělit podle konstrukce. Rozlišujeme tak počet a typ listů. To má vliv na rychlost 
otáčení rotoru. Rozdělit se také daji podle směru orientace turbíny na horizontální a vertikální. 
Horizontální  jsou  typickým  představitelem  větrné  elektrárny.  Navíc  mají  vyšší  účinnost. 
Hlavním rozdílem mezi vertikální a horizontální elektrárnou je závislost na směru větru. Ver-
tikální jsou nezávislé na směru větru. Horizontální jsou závislé, takže se musí natáčet, ale je 
jednodušší regulace otáček.

Větrné elektrárny mají hodně výhod, ale i nevýhod. Největší nevýhodou je jejich umístění, pro-
tože  se  musí  zohlednit  několik  hledisek.  Jako  první  se  musí  dlouhodobě  změřit  intenzita 
proudění vzduchu v dané lokalitě. Musí se také zohlednit výška rotoru, protože rychlost větru se 
s rostoucí výškou logaritmicky zvyšuje. Pokud je nedostatečná tak výstavba větrného parku je 
nevhodná. Dále se musí zohlednit změna krajiny, kde výstavba v chráněné krajinné oblasti nebo 
národním parku je nepřípustná. V České republice výstavba tohoto typu elektráren není až tak 
významná  jako  třeba  u  pobřeží  Severního  moře  či  Baltického  moře  v  Německu.  V těchto 
oblastech fouká silný vítr více jak 80 % dnů v roce. Mezi další nevýhody patří negativní vliv na 
okolní prostředí jako je hlučnost elektrárny, stín vrtule, vliv na elektromagnetické vlnění, změna 
klimatických podmínek či ohrožování zvěře. Dnešní elektrárny o výkonu 2 MW splňují hygien-
ický limit hladiny hluku 40 dB již ve vzdálenosti 500 m od elektrárny.

�15



V poslední době se začali využívat velmi malé větrné elektrárny pro napájení signalizace na 
silnicích  či  osvětlení  domů.  Většinou  jsou  tyto  elektrárny  v  kombinaci  s  fotovoltaickým 
článkem, aby byla zajištěna spolehlivost systému.

Elektrárny připojované k síti jsou složeny z několika důležitých částí. Hřídel rotoru je připojena 
na generátor.  Ten je  většinou asynchronní.  Používají  se  i  synchronní  generátory.  Protože je 
potřeba zachovat stabilní otáčky generátoru, aby se zvýšila účinnost elektrárny, tak se mezi rotor 
generátoru a  hřídel  vrtule  připojuje  převodovka.  Některé  typy větrných elektráren používají 
speciální mnohopólové generátory, které nevyžadují převodovku pro regulaci otáček generátoru.

Trendem ve výstavbě větrných elektráren je vyrábět velký výkon na co nejmenším uzemí. Proto 
se instalují elektrárny o výkonu až 3 MW ve větrném parku, kde jejich počet se pohybuje kolem 
20 až 30 elektráren postavených blízko sebe. Má to několik výhod. V dané lokalitě jsou silné 
větrné podmínky. Zastaví se malé území. Splní se ekologické nároky.

V  následujícím  obrázku  je  typické 

vnitřní schéma horizontální větrné elektrárny.

3.3. Vodní elektrárny
Je to jeden z nejjednodušších způsobů  výroby elektrické energie z nevyčerpatelných zdrojů. 
Nevýhodou může být,  že pro další  výstavbu už  jsou vyčerpány všechny důležité lokality na 
velkých tocích. V České republice jsou největší vodní elektrárny převážně instalovány na řece 
Vltavě.   Energetický  potenciál  řek na našem území je  přibližně  3400 GWh za rok.  Z toho 
využíváme necelou polovinu pro výrobu elektrické energie.  Důvod proč  se  moc nerozšiřují 
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1 – rotor
2 – brzda rotoru
3 – převodové ústrojí
4 – spojka a brzda generátorového hřídele
5 – generátor
6 – servo motor pro otáčení turbíny
7 – brzda otočného mechanismu
8 – ložisko
9 – hydraulický agregát brzd
10  –  hydraulický  agregát  pro  ovládání 

Obrázek č. 3.3 – Schéma vnitřního složení horizontální elektrárny



může být velmi dlouhou doby návratnosti investice. Podíl produkce elektrické energie v České 
republice se pohybuje kolem 2 % z toho instalovaný výkon je v poměru asi 11 % z celkového 
instalovaného výkonu. Vystavěny jsou především malé vodní elektrárny. Má to hned několik 
důvodů. Výhoda při výpadku elektrárny, není postiženo tolik obyvatel jako při výpadku velké 
elektrárny. Při výstavbě velké elektrárny se příliš zasahuje do přírodní krajiny. Pro velké elek-
trárny nejsou v České republice tak velké toky. Výstavba je výhodná v oblastech, kde se vodní 
tok dříve průmyslově využíval.

Princip vodní elektrárny funguje na jednoduchých fyzikálních zákonech. Padající voda, která 
má kinetickou energii, roztáčí turbínu a ta je připojena hřídelí na generátor buď pevně, nebo 
pomocí převodu. Toto soustrojí se nazývá turbogenerátor. Účinnost tohoto soustrojí se pohybuje 
kolem 90 %. Je to tedy nejúčinnější typ výroby elektrické energie. Při návrhu vodní elektrárny 
se počítá  s  dvěma hlavními hledisky.  Potřebujeme znát  průtok a spád vodního toku v dané 
oblasti. Výkon vodní elektrárny se dá vypočítat pomocí jednoduchých fyzikálních pravidel.

Vztah pro výkon turbíny:

+

Tento vztah je pouze pro turbínu. Pro výpočet výkonu celé elektrárny musíme ještě počítat s 
účinností převodního mechanizmu, účinnost generátoru a účinnost připojeného transformátoru. 
Výpočet výkonu není jednoznačný pro volbu turbíny, takže musíme zohlednit další parametry, 
zejména pak závislost otáček turbíny na měrné energii vody, která se vypočítá součinem gravi-
tačního zrychlení a výškou spádu. Volíme tedy turbínu pomocí následujícího obrázku.

Pt = ρ ⋅Q ⋅g ⋅H ⋅ηt
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Obrázek č. 3.4 – Volba turbíny podle závislosti otáček 



Z obrázku je patrné, že pokud máme nízký spád tak použijeme turbínu Kaplanovu (K), pro vyšší 
spády zvolíme Francisovu turbínu (F) a pro spády s měrnou energií nad 2000 J · kg-1 použijeme 
turbínu Peltonovu (P). Turbína Deriazova (D) nemá velké využití.  Nejpoužívanější  jsou Ka-
planova a Francisova pro střední až větší toky. Pro malé vodní toky je oblíbená Bánkiho turbína 
(není znázorněna).

Turbíny si můžeme rozdělit na rovnotlaké a přetlaké. Rovnotlaké je tlak vody na turbínu stejný 
při vstupu i výstupu. U přetlakých se tlak na vstupu turbíny úmyslně zvýší a za turbínou už je 
nižší. Na tomto principu pracuje Francisouva turbína.

3.3.1.Přečerpávací vodní elektrárny 

Je to jedinný  druh elektrárny, která dokáže pracovat v generátorickém i motorickém režimu 
pokud  to  síť  vyžaduje.  Vzhledem  k  tomu  že  odběr  elektrické  energie  je  nerovnoměrný  v 
průběhu dne,  tak bychom potřebovali  nespotřebovanou elektrickou energii  vyrobenou mimo 
špičku někam uložit. Tento typ elektrárny nám umožňuje přeměnit energii vody na elektrickou 
energii  a naopak. Tato elektrárna se skládá ze dvou nádrží,  které jsou rozdílné nadmořskou 
výškou, a spojovacím potrubím s turbínou. Díky této technologii se ve špičkovém období pře-
pouští voda z horní nádže do spodní a pomocí stejného fyzikálního zákona jako u průtokové 
vodní elektrárny vyrábí elektrická energie. V období mimo špičku, zejména pak v noci, se voda 
přečerpává ze spodní do horní nádrže. Pro snížení finančních nákladů na konstrukci se používá 
turbína s  reverzním chodem. V České republice jsou významné dvě  elektrárny tohoto typu. 
Přečerpávací  elektrárna  Dlouhé  Stráně  a  Dalešice.  Instalovaný  výkon  těchto  elektráren  je 
650 MW resp. 480 MW.

3.4. Elektrárny na biomasu
Biomasa je hmota organického původu. Mohou to být rostliny, živočichové, houby aj. Energie 
uložená  v  této  hmotě  ve  své  podstatě  pochází  ze  slunečního  záření.  Pro  energetické  účely 
využíváme především biomasu rostlinného původu. Biomasa se dá rozdělit podle tří skupenství 
a  to  na plynná,  kapalná a  pevná biopaliva.  Mezi  pevná paliva řadíme dřevo,  seno,  konopí, 
kukuřice apod. Kapalná biopaliva si můžeme rozdělit podle základu na alkoholová, olejová a 
zkapalněná plynná.

Energeticky se jedná o spalování přírodních materiálů, které můžou do jisté míry nahradit fosil-
ní  paliva  v  dopravě,  výrobu  elektrické  energie  a  tepelné  energie.  Dnešní  technologie  je 
konkurenceschopná fosilním palivům. Využití je především v příměstských oblastech, kde se 
spaluje odpad produkovaný  velkým městem. Zbytkovým teplem se pak vytápí budovy. Tyto 
technologie jsou také částečně podporovány z dotací Evropské unie.

�18



3.5. Bioplyn
Bioplyn je z velké části svým složením podobný tomu zemnímu. Rozdíl je právě v získávání 
plynu.  Získávání  bioplynu  je  ekologické  a  navíc  se  využívá  druhotný  produkt  průmyslu  a 
zemědělství.

Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu. Principem je zpracov-
ání biomasy v uzavřených nádobách pomocí řízeného procesu rozkládání bez přísunu vzduchu. 
Tento proces se také nazývá metanová fermentace či metanové kvašení. Produkty metanového 
kvašení jsou kromě bioplynu ještě pevné a kapalné části nazývané digestát a fugát. Digestát se 
dále používá jako kvalitní  hnojivo a fugát se odvádí do odpadních vod. Cílem je vytvoření 
plynu. Výhřevnost plynu je dána složením metanu v celkovém množství bioplynu. Při spalování 
vzniká teplo, kterým můžeme nepřímo ohřívat vodu či vytápět budovu. Jsou i takové výrobny, 
které teplo využívají pro tvorbu elektrické energie současně s výrobou tepla. Je to taková eko-
logická  variace  uhelné  tepelné  elektrárny.  Tuto  výrobnu  nazýváme  kogenerační  jednotka. 
V České republice je vystavěno více než tři stovky těchto stanic.

3.5.1.Bioplynové stanice 

Při  provozu bioplynové stanice potřebujeme sledovat  několik hledisek.  Při  výrobě  bioplynu 
musíme sledovat teplotu a čas procesu. Konečný produkt se odvádí do zásobníku a upravuje se 
pro  další  použití.  Během  metanového  kvašení  musíme  zaručit  tedy  podmínky  pro  život 
mikroorganismů.

Stanice můžeme rozdělit  na zemědělské, průmyslové a komunální.  Zemědělské zpracovávají 
plodiny zemědělské výroby. Průmyslové můžou zpracovávat odpad z čističek odpadních vod, 
zbytky z jatek aj. Komunální se využívají na zpracování odpadů z domácností. V České repub-
lice jsou nejvíce využívány zemědělské bioplynové stanice. Výhodou je ekologické zpracování 
odpadů zemědělství jako jsou hnojiva a zbytkové plodiny. 

3.5.2.Kogenerační jednotky 

Kogenerace je využití tepelné i elektrické energie najednou. Kogenerační jednotky jako takové 
spalují plyn. Dříve se v kogeneračních jednotkách spaloval zemní plyn, ale v porovnání s uhel-
nou teplárnou je výhřevnost paliva velmi malá. Proto se začal rozvíjet trh kogeneračních jed-
notek  spalujících  bioplyn.  Tyto  jednotky  jsou  nejčastěji  poblíž  biostanic,  v  městských  a 
průmyslových teplárnách. Bioplynové kogenerační jednotky se vyrábí do výkonu až 1 MW.  Při 
provozu musíme sledovat hladinu metanu ve směsi bioplynu. S nižším obsahem metanu klesá 
účinnost a životnost kogenerační jednotky. Pro přeměnu na elektrickou energii se bioplyn spálí 
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ve spalovacím motoru, který roztočí hřídel generátoru. Generátor může být asynchronní nebo 
synchronní. Celková účinnost kogenerační jednotky se pohybuje kolem 90 % v poměru větší 
než polovina je energie tepelná a nižší než polovina je energie elektrická. 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4. Zpětné vlivy
Zpětné vlivy se kontrolují v místě připojení u zdrojů elektrické energie. Je to dáno z důvodu 
vyhnutí se harmonického rušení jiných elektrických zařízení a porušení kompatibility elektro-
magnetismu řídicích zařízení. Pokud bychom chtěli připojit další obnovitelné zdroje elektrické 
energie, zejména pak větší pole větrných elektráren, tak by mohlo dojít k situacím které nejsou 
v Pravidlech provozování distribuční soustavy, dále jen PPDS, určeny. Před připojením do dis-
tribuční soustavy se musí projít schvalovacím procesem, kde je zkoušen zpětný vliv na elek-
trizační soustavu. Pokud se zapojují menší výkony, nemusí se absolvovat tzv. studie připojitel-
nosti. Ta má podobu technické zprávy, přičemž součástí jsou podrobnosti o vlivu na síť a způ-
sob vyvedení výkonu. Hlavním kritériem je vliv na změnu napětí vyšší harmonické. Nejprob-
lematičtější obnovitelné zdroje energie jsou fotovoltaické a větrné elektrárny, tzn. mají největší 
vliv na distribuční soustavu.

Samostatné zdroje pak musí splňovat tato kritéria:

• Změna napětí vlivem trvalého připojení nové výrobny

• Změna napětí při spínání zdroje

• Zpětné vlivy na síť (flikr, vyšší harmonické, rušení HDO)

4.1. Změna napětí 
Při stálém provozu platí pro sítě vysokého napětí a pro 110 kV přípustná odchylka dvě procenta. 
Pro sítě nízkého napětí pak procenta tři. V letních měsících zpravidla dochází k rekonstrukci a 
údržbě distribuční soustavy, takže není schopna funkce regulovat v plné míře. Navíc se v této 
době nejvíce projevuje proměnlivá výroba elektrické energie. Zejména fotovoltaické a větrné 
elektrárny v tomto období překračují tyto dovolené hodnoty. V PPDS jsou také určeny dovolené 
změny napětí při připojování nového zdroje v přípojném bodě. Význam tohoto ustanovení je, 
abychom předešli velkého kolísání napětí. Hodnoty pro dovolenou změnu napětí jsou totožné s 
těmi pro stálý  chod.  Platí  ale  jen,  když  nedochází  k častému zapínání  a  vypínání.  Problém 
uskutečňují hlavně elektrárny větrné, které jsou připojeny do sítě 110 kV. Poté platí následující 
podmínky:

• Při normálním provozu jedné jednotky nesmí být rozdíl maximálního napětí vyšší než 0,5 
procenta

• Pro větší větrný park platí stejné podmínky jako u ostatních zdrojů v síti, tedy dvě procenta
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• Při poruchovém stavu po připojení celého větrného parku nesmí maximální hodnota napětí 
přesáhnout hodnotu pět procent

V praxi však nedochází k situaci, kdyby byly všechny jednotky připojeny najednou. Běžně je to 
řízeno  automatickým  spínačem,  který  vyhodnocuje  ideální  větrné  podmínky.  Horší  situace 
nastává, pokud bude vítr hodně silný. To pak dochází k hromadnému odpojení všech jednotek. 
Dojde tak k porušení druhé podmínky. Připojení do sítě je tak možno za postupného zapínání 
jednotek.

4.2. Flikr 
Protože u fotovoltaických a větrných elektráren se používají součástky výkonové elektroniky, 
musíme provést kontrolu vlivu flikru na distribuční soustavu.

Flikr je lidským okem postřehnutelné kolísání světelného toku světelných zdrojů v důsledku 
periodických poklesů napětí v oblasti subharmonických kmitočtů. Tyto změny napětí jsou obec-
ně způsobeny změnami zatížení u odběratelů nebo změnami při generování výkonu. U větrných 
elektráren existují dvě příčiny vzniku flikru - vliv poryvů větru a vliv věže. Vliv poryvů větru se 
při  krátkodobých  odchylkách  rychlosti  větru  od  její  střední  hodnoty  eliminuje  vlastní  setr-
vačností  rotačních  částí  větrné  elektrárny,  vliv  silnějších  poryvů  více  či  méně  eliminuje 
výkonové řízení turbíny. Vliv věže (stožáru) se potlačuje mnohem hůře. Věž pro proudící vítr 
představuje překážku,  která ho zpomaluje.  V okamžiku,  kdy se list  turbíny kryje s  věží,  se 
přirozeně snižuje i výkon turbíny. To je také jeden z důvodů, proč se velké větrné elektrárny 
zásadně staví s turbínou umístěnou před věží. U konstrukce s turbínou umístěnou za věží by se 
totiž  list  dostal  do  úplného  větrného  stínu  věže.  V důsledku  takto  vzniklých  periodických 
výkonových poklesů, a to jak činných, tak jalových, vzniká na impedanci sítě napěťový úbytek.

V sítích s výrazně induktivním charakterem prakticky neexistuje změna napětí způsobující flikr. 
Změny činného výkonu, které bývají výraznější než změny jalového výkonu, se na nízké rezis-
tenci sítě projeví jen zanedbatelně.

Jako parametr určující flikr se používá veličina nazývána emise flikru nebo také míra vjemu 
flikru.  Rozlišujeme  krátkodobou  (short  term)  emisi  flikru  Pst,  měřenou  nebo  počítanou  v 
časovém intervalu deset minut, a dlouhodobou (long term) emisi flikru Plt, určovanou pro inter-
val dvou hodin. Emise flikru je úměrná poměrnému úbytku napětí.

Obecně  platí,  že  čím více  listů  má  větrná  turbína,  tím je  emise  flickeru  menší.  Systémy s 
měničem kmitočtu ve většině případů vykazují menší emise než systémy s asynchronním gen-
erátorem zapojeným přímo.
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4.3. Ovlivnění signálu HDO 
Zkratka HDO znamená hromadné dálkové ovládání. Je to v podstatě způsob regulace odběru na 
dálku. V dnešní době se velmi špatně ukládá elektrická energie, tak je potřeba v reálném čase 
regulovat spotřebu, když poklesne nebo naopak vzroste výroba elektrické energie. HDO nám 
tak umožňuje okamžitě do jisté míry řídit odběr u maloodběratelů. Tento systém nám výrazně 
přispívá k vyrovnání diagramu zatížení.

HDO má tyto aplikace:

• Přímé ovládání spotřebičů

• ohřev teplé vody

• elektrické vytápění a klimatizace

• Tarifní změny

• Ovládání veřejného osvětlení

• Řízení odběru tepla

• Provozní energetické účely

• spínání kondenzátorových baterií

• vyhlašování regulačních stupňů

• ovládání podružných zařízení

• havarijní odlehčování sítě

• Řízení poplachových sirén, civilní obrana

Přenos informací se provádí pomocí kódovaného signálu na vysoké frekvenci, který je schopen 
přenášet bez zkreslení na vysokonapěťovém vedení.  Nesprávná funkce systému může nastat 
rušivým napětím. Tato napětí mohou být krátkodobá (jiskření při zapínání nebo vypínání) nebo 
dlouhodobá (vyšší harmonické). Úroveň signálu nesmí klesnout pod 80 % své normální hodno-
ty, protože pak může nastat situace, že přijímač signálu nebude schopen rozlišit HDO v síti. 
Pokud je tento limit překročen musíme použít podpůrnou impedanci, která upravuje impedanční 
poměry v určitých částech sítě s ohledem na zkvalitnění HDO signálu.

4.4. Příspěvek ke zkratovým poměrům 
Zkratový poměr je vliv zkratu jako přechodného jevu na chod elektrizační soustavy. Zkratové 
poruchy jsou nejvíce nebezpečné, proto se s nimi musí počítat při návrhu zdroje. Delší poruchy 
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lze odstranit včasným odpojením zdroje od soustavy. Zkratové proudy jsou naopak omezeny 
pouze nízkou reaktancí vedení. Úbytky napětí pak rostou od místa zdrojů až k místu zkratu. 
Důsledky těchto proudů mohou být následující:

• Přepětí

• Zotavené napětí

• Indukované napětí

• Pokles napětí

• Tepelné a dynamické účinky

• Ohrožení stability elektrizační soustavy

Vlivem  zkratu  se  poruší  rovnováha  magnetického  a  elektrického  pole.  Průběh  zkratového 
proudu závisí na okamžiku vzniku zkratu. Může být nesymetrický vůči časové ose obsahující 
stejnosměrnou složku.

Při zkratu se mohou vyskytnout dva krajní případy:

• Symetrický zkrat – napětí prochází nulou a proud je maximální

• Nesymetrický zkrat – napětí je maximální a proud prochází nulou

V trojfázové síti zkraty můžeme rozdělit:

• Souměrné

• trojfázový

• trojfázový zemní

• Nesouměrné

• jednofázový

• dvoufázový

• dvoufázový zemní

• simultánní

Při dimenzování zdroje musíme definovat určité parametry, těmi jsou:

Vypínací zkratový proud Ivyp – součástí je i stejnosměrná složka ia vyp

Nárazový zkratový proud ip – první amplituda nesymetrického zkratového proudu se 

stejnosměrnou složkou
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Počáteční rázový proud Ik” – efektivní hodnota symetrického zkratového proudu bez stejnos-
měrné složky při vzniku zkratu

Ustálený zkratový proud Ik – efektivní hodnota zkratového proudu po zaniknutí všech přechod-
ných složek 

Ekvivalentní oteplovací proud Ith – uvádí, jak je zařízení tepelně namáháno

4.5. Příspěvky k úrovni harmonických proudů 
Harmonické jsou násobky síťové frekvence, tzn. pro 50 Hz jsou harmonické například 150 či 
250 Hz. Tyto konkrétní frekvence se nazývají třetí a pátá harmonická. Pro zjištění vlastností 
vedení se používá tzv. činitel harmonického zkreslení THD. V dnešní době je stále více zařízení, 
které posílají  do sítě  vyšší  harmonické. Jsou mezi nimi například střídače u fotovoltaických 
elektráren.

Harmonické proudy nám způsobují následující problémy:

• skin efekt

• přetěžování středního vodiče a kompenzačních kondenzátorů

• přehřívání transformátorů

• rušení vypínačů

Harmonické napětí způsobují:

• harmonické zkreslení napětí

• poruchy při průchodu nulou

• horší chod indukčních motorů
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5. Limity připojitelnosti
Limity, které nám udávají schopnost sítě provozovat zdroje energie a jejich vhodnost. Můžeme 
je tak hodnotit podle provozu a řízení sítě a nebo podle kapacity elektrizační soustavy. Hod-
notíme tak schopnost sítě vyvést bezpečný výkon bez přetížení všech dostupných zdrojů a zajis-
tit tak stabilní chod soustavy. Dále musíme zhodnotit, kde jsou zastoupeny jednotlivé typy zdro-
jů, aby soustava zvládla vyšší počet podobných zdrojů. Zároveň ale musí udržet stabilitu sous-
tavy a rovnováhu při kolísání dodávek výkonu. Toto platí zejména pro fotovoltaické a větrné 
elektrárny.

5.1. Podmínky pro připojení 
Pro připojení se používá spínač, který připojuje výrobní zařízení k síti. Lze taky použít spínač, 
který  spojuje pouze generátor  nebo soustavu generátorů.  Poloha vypínače ve stavu vypnuto 
musí být blokována dokud není na každé fázi napětí minimálně nad rozběhovou hodnotou. Pro 
ochrany je tedy dobré nastavit časové spoždění v řádech několika minut.

Pokud se jedná o znovupřipojení do sítě tak výrobna musí být zapnuta až se odstraní porucha. 
Zároveň bychom měli zkontrolovat správný sled fází.

Pokud  se  připojuje  více  zařízení  najednou,  tak  časová  prodleva  musí  být  tak  dlouhá,  aby 
odezněly všechny přechodové jevy.  Pro připojování je doporučeno použití  automatické syn-
chronizace k síti. Takovéto přístroje dokáží připojit jemně výrobnu do sítě.

5.1.1.Připojování synchronních generátorů 

Pro připojení synchronních generátorů je zapotřebí automatika, která splňuje tyto podmínky:

• rozdíl napětí je menší než 10 % jmenovitého napětí

• rozdíl frekvence je menší než 0,5 Hz

• rozdíl fáze je menší než 10°

5.1.2.Připojování asynchronních generátorů 

Asynchronní generátory se musí připojit již rozběhnuté. Otáčky se mohou pohybovat ± 5 % 
synchronních otáček. Pro generátory, které jsou připojovány s napětím se musí dodržet pod-
mínky pro připojování synchronních generátorů.
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5.1.3.Připojování střídačů 

Střídače lze připojit pouze tehdy, pokud na straně pro střídavé napětí je napětí nulové. U vlast-
ních výroben s možností ostrovního režimu spínaných s napětím se musí dodržet podmínky 
synchronního generátoru.

5.2. Podmínky pro zpětné vlivy 
Abychom nerušili odběratele a další provozovatele, tak musíme omezit zpětné vlivy připojo-
vaných výroben. Je potřeba provést kontrolu na zpětné vlivy. Bez kontroly lze připojit a provo-
zovat výrobny, kde zkratový výkon sítě je více než pětsetkrát větší než jmenovitý výkon připo-
jované výrobny.

5.2.1.Změna napětí 

Úbytek napětí v přípojném bodě nesmí být v nejhorším případě větší než 2 % pro sítě vn a 3 % 
pro sítě nn.

5.2.2.Flikr 

Měřítkem  pro  posuzování  flikru  je  míra  vjemu  flikru  označovaná  jako  Plt.  Dá  se  zjistit 
výpočtem.

+

Hodnota by neměla přesahovat 0,46 pro nn a vn. Pro sítě 110 kV by neměla být vyšší než 0,37. 

5.2.3.Ovlivnění signálu HDO 

Signál hromadného dálkového ovládání nesmí být rušen ani produkovat jiná rušivá napětí. Pro 
výrobny, které vytváří rušivé napětí, nesmí být hladina tohoto napětí vyšší než desetina procenta 
jmenovitého napětí.

5.2.4.Proudy harmonických 

Proudy vyšších harmonických vznikají především u střídačů a měničů frekvence. Pro výrobny 
nn platí, že přípustný proud musí být menší než vypočítaný podle následujícího vztahu.

+ Pro výrobny zapojené do vn zanedbáme účiník zkratového výkonu.                        

Plt = c ⋅
Sn
Sk

⋅ cos(ϕk +α )

I = iv ⋅
Sk
sinϕk
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6. Výpočet na vedení s fotovoltaickou elektrárnou
V jednoduchém modelu distribuční soustavy napájené z jedné strany je pět odběratelů (rozvo-
den). Do rozvodny číslo tři se připojí fotovoltaická elektrárna s výkonem 800 kVA. Schéma dis-
tribuční sítě i s připojenou elektrárnou je znázorněno na obrázku č. 6.1. 

Cílem výpočtu je posouzení vhodnosti použití fotovoltaické elektrárny při zhodnocení úbytků 
napětí po připojení do distribuční sítě.

Distribuční síť má tyto parametry:

Jmenovité napětí sítě: +                                                               

Venkovní vedení AlFe 4: +                                                         

+                                                                                                 

+                                                                                                 

+                                                                                                 

+                                                                                                 

Odběr 1: +                                                                                   

Odběr 2: +                                                                                   

Odběr 3: +                                                                                   

Odběr 4: +                                                                                   

Odběr 5: +                                                                                   

Účiník vedení: +                                                                         

Un = 22 kV

S = 70 mm2

φ = 12,60 mm

m = 355,4 kg ⋅km−1

R = 0,376 Ω⋅km−1

X = 0,35 Ω⋅km−1

S1 = 200 kVA

S2 = 100 kVA

S3 = 400 kVA

S4 = 200 kVA

S5 = 300 kVA

cosϕ = 0,96
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Obrázek č. 6.1 – Schéma modelu distribuční sítě se zapojenou FVE



Délka vedení: +                                                                           

Parametry fotovoltaické elektrárny:

Jmenovité napětí střídače: +                                                       

Jmenovitý výkon FVE: +                                                            

6.1. Výpočet vedení bez připojené FVE 
Při  výpočtu  neuvažujeme připojenou výrobnu FVE. Nejprve vypočítáme činný  proud všech 
odběrů:

+

+

Vypočteme + :

+

Následně vypočítáme všechny jalové proudy:

+

+

l = 5,2,3,2,1( )  km

Un st = 400 V

SnFVE = 600 kVA

Ic1 =
S1

3 ⋅Un

= 200 ⋅103

3 ⋅22 ⋅103 = 5,249 A

Ic2 = 2,624 A
Ic3 = 10,497 A
Ic4 = 5,249 A
Ic5 = 7,873 A

tanϕ

ϕ = arccos cosϕ( ) = arccos 0,96( ) = 16,260°
tanϕ = tan16,260 = 0,291

I j1 = Ic1 ⋅ tanϕ = 5,249 ⋅0,291= 1,531 A

I j2 = 0,765 A
I j3 = 3,062 A
I j4 = 1,531 A
I j5 = 2,296 A
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Vypočteme proudy na vedení od konce:

+

Dále vypočteme parametry impedance sítě na jednotlivých vedeních:

+ +

+

Vypočítáme úbytky napětí na jednotlivých větvích:

+

I! l1 = I! l2 + I!1 = 26,243− j7,654 + 5,249 − j1,531= 31,492 − j9,185 A

I! l2 = I! l3 + I! 2 = 23,619 − j6,889 + 2,624 − j0,765 = 26,243− j7,654 A

I! l3 = I! l4 + I! 3 = 13,122 − j3,827 +10,497 − j3,062 = 23,619 − j6,889 A

I! l4 = I! l5 + I! 4 = 7,873− j2,296 + 5,249 − j1,531= 13,122 − j3,827 A

I! l5 = I! 5 = 7,873− j2,296 A

R1 = R ⋅ l1 = 0,376 ⋅5 = 1,880 Ω
R2 = R ⋅ l2 = 0,376 ⋅2 = 0,752 Ω
R3 = R ⋅ l3 = 0,376 ⋅3= 1,128 Ω
R4 = R ⋅ l4 = 0,376 ⋅2 = 0,752 Ω
R5 = R ⋅ l5 = 0,376 ⋅1= 0,376 Ω

X1 = X ⋅ l1 = 0,35 ⋅5 = 1,750 Ω
X2 = X ⋅ l2 = 0,35 ⋅2 = 0,700 Ω
X3 = X ⋅ l3 = 0,35 ⋅3= 1,050 Ω
X4 = X ⋅ l4 = 0,35 ⋅2 = 0,700 Ω
X5 = X ⋅ l5 = 0,35 ⋅1= 0,350 Ω

ΔU1 = R1 + jX1( ) ⋅ I!1 = 1,880 + j1,750( ) ⋅ 5,249 − j1,531( ) = 14,044 V

ΔU2 = R2 + jX2( ) ⋅ I! 2 = 0,752 + j0,700( ) ⋅ 2,624 − j0,765( ) = 2,808 V

ΔU3 = R3 + jX3( ) ⋅ I! 3 = 1,128 + j1,050( ) ⋅ 10,497 − j3,062( ) = 16,851 V

ΔU4 = R4 + jX4( ) ⋅ I! 4 = 0,752 + j0,700( ) ⋅ 5,249 − j1,531( ) = 5,617 V

ΔU5 = R5 + jX5( ) ⋅ I! 5 = 0,376 + j0,350( ) ⋅ 7,873− j2,296( ) = 4,213 V
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Pro získání celkového úbytku napětí na vedení sečteme jednotlivé úbytky napětí:

+

Dovolený úbytek napětí podle PPDS v hladině 22 kV je 5 %. V absolutní hodnotě to tedy je:

+

Pro  porovnání  můžeme  zkontrolovat  jestli  je  dodržena  podmínka  pro  úbytky  napětí  podle 
PPDS:

+

Což je v limitu.

Následně napětí na uzlu připojení FVE:

+

6.2. Výpočet vedení s připojenou FVE 
Pro výpočet odběru číslo 3 se zapojenou fotovoltaickou elektrárnou předpokládejme, že výkon 
odběru číslo 3 je kompletně zahrnut ve výkonu výrobny. Výkon na odběru číslo 3 tedy bude:

+

Výkon má záporné číslo, protože dodává do sítě.

Rozložení proudů na odběrech tedy bude:

+

ΔU = ΔU1 + ΔU2 + ΔU3 + ΔU4 + ΔU5 = 14,044 + 2,808 +16,851+ 5,617 + 4,213= 43,533 V

ΔUdov =
Un

3
⋅ udov
100

= 22 ⋅103

3
⋅ 5
100

= 635,085 V

u = 3 ⋅ ΔU
Un

⋅100 = 3 ⋅43,533
22 ⋅103 ⋅100 = 0,343 %

U f 3 =U f − ΔU1 + ΔU2 + ΔU3( ) = 22 ⋅103

3
− 14,044 + 2,808 +16,851( ) = 12668,003 V

SO3 = S3 + SFVE = 400 − 600 = −200 kVA

Ic1 = 5,249 A
Ic2 = 2,624 A
Ic3 = −5,249 A
Ic4 = 5,249 A
Ic5 = 7,873 A
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+

A na vedeních:

+

V dalším kroku bychom znovu vypočetli impedance na jednotlivých vedeních, ty jsou ale stále 
stejné, takže není třeba.

Výpočty jednotlivých úbytků napětí na odběrech jsou následující:

+

Vypočítáme celkový úbytek napětí s FVE:

+

Při  porovnání předchozího úbytku, který  je vyšší,  můžeme říct,  že i  tento je v limitu podle 
PPDS.

I j1 = 1,531 A
I j2 = 0,765 A
I j3 = −1,531 A
I j4 = 1,531 A
I j5 = 2,296 A

I! l1 = I! l2 + I!1 = 10,497 − j3,061+ 5,249 − j1,531= 15,746 − j4,592 A

I! l2 = I! l3 + I! 2 = 7,873− j2,296 + 2,624 − j0,765 = 10,497 − j3,061 A

I! l3 = I! l4 + I! 3 = 13,122 − j3,827 − 5,249 + j1,531= 7,873− j2,296 A

I! l4 = I! l5 + I! 4 = 7,873− j2,296 + 5,249 − j1,531= 13,122 − j3,827 A

I! l5 = I! 5 = 7,873− j2,296 A

ΔU1 = R1 + jX1( ) ⋅ I!1 = 1,880 + j1,750( ) ⋅ 5,249 − j1,531( ) = 14,044 V

ΔU2 = R2 + jX2( ) ⋅ I! 2 = 0,752 + j0,700( ) ⋅ 2,624 − j0,765( ) = 2,808 V

ΔU3 = R3 + jX3( ) ⋅ I! 3 = 1,128 + j1,050( ) ⋅ 7,873− j2,296( ) = 12,638 V

ΔU4 = R4 + jX4( ) ⋅ I! 4 = 0,752 + j0,700( ) ⋅ 5,249 − j1,531( ) = 5,617 V

ΔU5 = R5 + jX5( ) ⋅ I! 5 = 0,376 + j0,350( ) ⋅ 7,873− j2,296( ) = 4,213 V

ΔU = ΔU1 + ΔU2 + ΔU3 + ΔU4 + ΔU5 = 14,044 + 2,808 +12,638 + 5,617 + 4,213= 39,320 V

�32



Následně vypočítám napětí na uzlu připojení FVE:

+

Podle podmínek pro připojování výroben nesmí být rozdíl napětí v uzlu po připojení výrobny 
vyšší než 2 %. Z toho plyne:

+

Dovolené napětí je větší než napětí po připojení, takže výrobnu při tomto výkonu lze připojit do 
distribuční sítě. Pokud by napětí bylo větší, tak bychom museli snížit výkon FVE. 

U f 3 FVE =U f − ΔU1 + ΔU2 + ΔU3( ) = 22 ⋅103

3
− 14,044 + 2,808 +12,638( ) = 12672,216 V

U f dov =U f 3 ⋅1,02 = 12668,003⋅1,02 = 12921,363 V
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7. Závěr
Cílem této bakalářské práce byl popis problematiky obnovitelných zdrojů připojených v dis-
tribučních a přenosových sítích. Shrnuje poznatky ohledně připojování výroben s využitím ob-
novitelných zdrojů do distribuční sítě. 

První úkol byl teoretický rozbor a stanovení základních vztahů ve střídavých sítích nn a vn. 

V další  kapitole  jsme se dozvěděli  o  obnovitelných zdrojích a elektrárnách využívající  tyto 
zdroje energie. Jsou tu popsány všechny významné druhy obnovitelných zdrojů. Jmenovitě pak 
fotovoltaické,  větrné,  vodní,  biomasa a bioplynové stanice a kogenerační jednotky. U všech 
druhů obnovitelných zdrojů je popsán jejich princip a závislost na určitých faktorech. Jsou zde 
také shrnuty jejich základní vlastnosti a umístění v České republice a ve světě.

Některé elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie vytváří rušivé zpětné vlivy, které se 
dají pozorovat na vzdálených zařízeních. Mezi tyto vlivy patří hlavně změna napětí po připojení 
výrobny do distribuční sítě. Změna napětí vlivem různých faktorů jako jsou změna povětrnost-
ních podmínek, změna intenzity slunečního záření apod. Dále se dá pozorovat flikr. Jednoduše 
to lze vysvětlit jako nestálost zrakového vnímání vyvolaného světelnými popudy. Zdrojem toho-
to typu rušení jsou velmi rychlé změny na zátěži, kde se mění činná i jalová složka výkonu. 
Tento jev lze pozorovat například jako problikávání žárovky v místnosti. Dalším problémem 
může být ovlivňování signálu HDO vyššími harmonickými. Vyšší harmonické můžou generovat 
střídače  u  fotovoltaických  elektráren.  Mezi  další  faktory  ovlivňující  chod  distribuční  a 
přenosové sítě patří zejména stále se proměňující dodávka elektrické energie. Tuto nestabilitu 
lze částečně kompenzovat při využití přečerpávacích elektráren, u kterých výkon dodávaný do 
sítě lze regulovat kdykoliv.

Další bod v této práci popisuje pravidla pro připojování do sítě. Tato pravidla shrnují pravidla 
pro provozování distribučních soustav stanovené provozovateli distribuční sítě.  Pravidla jsou 
stručně shrnuta v této kapitole a vyjmenovány hlavní podmínky pro jednotlivé typy generátorů. 
Jsou zde také popsány jednotlivé podmínky pro omezování zpětných vlivů.

Poslední část se zabývá výpočtem změny úbytku napětí po připojení fotovoltaické elektrárny do 
modelu distribuční sítě. Tato síť je charakterizována pěti odběry napájených z jedné strany. Do 
odběru číslo 3 je naplánováno připojení fotovoltaické elektrárny, která svým výkonem dokáže 
pokrýt  tento odběr a ještě  zbude dalších 200 kVA pro další  odběry. Z výpočtů  je patrné, že 
připojení elektrárny do tohoto odběru značně odlehčí proudové zatížení vodičů.  Zároveň  její 
výkon není  tak vysoký,  aby omezoval  další  odběratele  při  výpadku.  Výsledkem je  tedy,  že 
napětí v bodu připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě nepřesahuje rozdíl dvě pro-
centa proti původnímu zapojení.
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Zpracování této bakalářské práce mi přineslo další poznatky v problematice obnovitelných zdro-
jů v distribučních a přenosových soustavách. Na příkladu jsem si osvojil problémy se změnou 
napětí po připojení fotovoltaické elektrárny do ditribuční sítě. Do budoucna bych chtěl, aby mi 
tato práce posloužila jako základ pro diplomovou práci a pomohla v řešení a realizaci různých 
projektů. 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