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Anotace  
Obnovitelné zdroje elektrické energie jsou významnou součástí rozvoje celkové energetické koncepce 

České republiky. V posledních letech došlo v rámci elektrizační soustavy České republiky k prudkému 

rozmachu fotovoltaických elektráren, avšak v současné době dochází k jejich stagnaci. K datu 

1. 1. 2015 je celková hodnota dosažitelného výkonu všech typů elektráren přibližně 22,2 GW a z toho 

fotovoltaické elektrárny představují necelých 2,1 GW. Z pohledu denního odběrového diagramu 

zatížení elektrizační soustavy fotovoltaické elektrárny ve svém extrému v odpoledních hodinách za 

vhodných meteorologických podmínek přispívají k celkové výrobě elektřiny z 15 až 20 %. Tento podíl 

není zanedbatelný a má přímý vliv na spolehlivost a kvalitu dodávek elektrické energie. Fotovoltaické 

elektrárny jsou zdroje, které jsou značně závislé na meteorologických podmínkách. To má dopad na 

jejich okamžitý vyráběný výkon, který vykazuje stochastický charakter. Z pohledu dispečerského 

řízení a regulací energií tato situace představuje nepříznivý stav pro elektrizační soustavu. Další nárůst 

těchto zdrojů by mohl vést k překročení regulačních a absorpčních možností elektrizační soustavy. 

V elektrizační soustavě musí platit rovnováha mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, a to 

v každém okamžiku. Fotovoltaické elektrárny svým provozem narušují udržení této rovnováhy. To má 

nežádoucí vliv na samotný provoz a udržování síťových parametrů v požadovaných mezích. Tato 

disertační práce se zabývá analýzou provozu fotovoltaických elektráren v souvislosti s nárůstem 

rezervního výkonu v podobě podpůrných služeb. 

 

Klíčová slova 
 

Podpůrné služby, výpočetní metodiky, výpočetní aplikace, fotovoltaické elektrárny, měření, statistické 

metody. 
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Annotation 
 

Renewable energy resources represent a significant part of the overall energetic concept development. 

In recent years, there was a rapid expansion of photovoltaic power plant in electricity grid of Czech 

Republic. However, nowadays, there is their stagnation currently. The total maximum capacity value 

of all power plants achieves approximately 22.2 GW of witch photovoltaic plants represent 2.1 GW. 

From the perspective of the daily load diagram of electricity grid, photovoltaic power plants in their 

extreme production during afternoon, under appropriate weather conditions, contribute to the total 

electricity production from 15 to 20 %. This share is not negligible and has a direct impact on the 

reliability and quality of electricity supply. Photovoltaic power plants are sources that are highly 

dependent on weather conditions. This fact has an impact on their immediate produced power, which 

has a stochastic character. From the perspective of dispatching management and energy regulation, 

this situation presents an adverse condition for the electricity grid. Further increase these resources 

could lead to exceeding of regulatory and absorbing possibilities across electrical grid. In electricity 

grid, one rule has to be met. The balance between production and consumption of electricity must be 

equal in any time. Photovoltaic power plants themselves operations make it impossible to maintain 

this balance. This has an adverse effect on the operation and maintenance of network parameters 

within the required limits. This dissertation thesis analyses the operation of photovoltaic power plants 

with respect to the increase of reserve power in the form as ancillary services. 

 

Keywords 
Ancillary services, calculation methodology, computing applications, photovoltaic power plant, 

measurement, statistical methods. 
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Úvod 

Nová integrace obnovitelných zdrojů elektrické energie do elektrizační soustavy má zásadní vliv na 

spolehlivost a kvalitu dodávek elektrické energie. Jedním z problémů fotovoltaických a větrných 

elektráren je jejich závislost na meteorologických podmínkách, neboť se to přímo projevuje na jejich 

okamžitém vyráběném výkonu, který vykazuje stochastický charakter. Tyto stochastické výkony 

působí na elektrizační soustavu velmi nepříznivě. V České republice mají stále dominantní zastoupení 

zdroje stabilního výkonu, kterými jsou především elektrárny tepelné a jaderné, které společně 

představují přibližně 70 % celkového instalovaného výkonu v elektrizační soustavě ČR. Instalovaný 

výkon fotovoltaických elektráren dle Roční přípravy provozu na rok 2015 [37] odpovídá hodnotě 

2067 MW, což z celkového instalovaného výkonu 22,2 GW [37] představuje přibližně 10 % (větrné 

elektrárny 263,3 MW). I když v současné době již nedochází k tak výraznému nárůstu fotovoltaického 

výkonu, v roce 2014 došlo dokonce k mírnému poklesu, je zapotřebí brát v úvahu možný další 

rozmach a vyhnout se tak nežádoucím stavům v síti. 

Elektrizační soustava se skládá ze soustavy přenosové a distribuční. Celková koncepce této 

sítě je navržena pro přenos elektrické energie ve směru od zdrojů ke koncovým spotřebitelům. 

Důležité je si uvědomit, že distribuční sítě jsou především navržené pro jednosměrný tok výkonu, 

zatímco sítě přenosové pro obousměrný tok výkonu. Tento aktuální model sítě je tzv. centralizovaným 

systémem, kde jsou přenášené velké výkony na velké vzdálenosti. Obnovitelné zdroje energie 

pracující do této sítě jsou rozptýlenými, tedy distribuovanými zdroji elektrické energie malých 

výkonů, které jsou připojené zejména do distribučních sítí. Je možné si tedy povšimnout jistého 

narušení této koncepce. Takto distribuovaná výroba může mít výrazný dopad na tok výkonu, změnu 

napětí v sítích, stabilitu sítí, kvalitu elektrické energie, jištění sítí, a dokonce i její spolehlivost a 

bezpečnost. [1], [2]. 

V elektrizační soustavě musí platit rovnováha mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, a 

to v každém okamžiku. Větrné a fotovoltaické elektrárny znemožňují udržení této rovnováhy z důvodu 

jejich neustále se měnícího dodávaného výkonu. To má nežádoucí dopad na samotný provoz a 

udržování síťových parametrů v požadovaných mezích. Rovněž to ovlivňuje systémové tepelné 

elektrárny, které musí tyto výkonové změny dorovnávat. Dochází tedy k vyšším nárokům na regulaci 

výkonové rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. To má vliv na vyšší nároky 

výkonových rezerv, a tím i podpůrné služby, což se přímo projevuje do ceny elektrické energie jako 

platba za systémové služby. 

 Disertační práce je rozčleněna do dvou částí. První část se zaměřuje na studii ohledně 

problematiky pojednávající o dopadech zpětných vlivů obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaických 

elektráren, na elektrické sítě, a to jak z pohledu distribuční soustavy, tak i soustavy přenosové. Cílem 

je shrnout základní aspekty popisující vztah mezi fotovoltaickou elektrárnou a elektrickou sítí. Druhá 

část této práce popisuje podrobně studii ohledně návrhu výpočetní metodiky, která se zaměřuje na 

vyhodnocení dopadu provozu fotovoltaických elektráren s ohledem na diagram denního zatížení z 

pohledu změn diferencí činných výkonů. Na základě statistických metod je vytvořena metodika, která 

vymezuje extrémní stavy výroby fotovoltaické elektrárny a definuje její meze. Pro vyhodnocení jsou 

k dispozici reálná synchronně naměřená data na fotovoltaické elektrárně a v místě vývodu elektrického 

vedení z rozvodny, na kterou je elektrárna připojena. Následně je provedena podrobná analýza změn 

regulačních energií související se začleněním fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy. 

Výstupem této práce je definování a optimalizace nárůstu podpůrných služeb s ohledem na nově 

instalované fotovoltaické elektrárny.  



  Ing. Martin Smoček 

  Disertační práce: Vliv fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu 

 

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                 14 

 

1 Cíle a etapy disertační práce 
Mnoho studií se zabývá zejména predikčními modely obnovitelných zdrojů elektrické energie, jejichž 

cílem je predikovat jejich dodávku výkonu. Tyto studie mají zpravidla společné to, že vycházejí 

z určitých klasifikovaných stavů počasí. Nevýhodou je velká závislost těchto výpočetních modelů na 

odchylce skutečného stavu počasí od stavu predikovaného. [18], [26], [28] 

 

Hlavním úkolem této disertační práce není predikovat výrobu z fotovoltaických elektráren, ale vymezit 

jejich extrémní stavy výroby v průběhu celoročního provozu a vyhodnotit dopad těchto extrémů na 

elektrizační soustavu z pohledu nutnosti držení rezervních výkonů, tedy podpůrných služeb, za účelem 

udržování výkonové rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Zde se v podstatě 

respektuje vliv počasí v extrémních stavech, kde výsledky jsou omezené dvacetičtyřhodinovým 

denním cyklem a vlivem sezónnosti v průběhu roku. V podstatě jsou pro různé časy a různá období 

definovány extrémní stavy, které mohou nastat. 

 

Praktická část studie je rozdělena na dva celky. Cílem prvního celku je provést kompletní statistický 

rozbor produkce konkrétní fotovoltaické elektrárny z pohledu extrémních stavů výroby, které mohou 

nastat, a vzájemně tyto extrémy porovnat v rámci celoročního provozu. Druhá část této práce se 

zaměřuje na problematiku nárůstu podpůrných služeb v souvislosti s integrací fotovoltaických 

elektráren do elektrizační soustavy České republiky. Studie vychází z charakteru změn systémových a 

regulačních výkonových odchylek elektrizační soustavy před a po expanzi fotovoltaických elektráren. 

Systémová a regulační výkonová odchylka hodnotí přebytek nebo nedostatek elektrické energie v síti. 

Výsledky z prvního celku jsou využity k optimalizaci výsledků, které byly vyhodnoceny v celku 

druhém. 

 

Rozmach fotovoltaických elektráren vede k navýšení rezervních výkonů, které musí být drženy 

v jiných elektrárnách, za účelem vyregulování výkonové nerovnováhy v síti. Fotovoltaické elektrárny 

svým provozem k této nerovnováze mezi okamžitou výrobou a spotřebou značně přispívají, avšak 

na potlačení této odchylky se neuplatňují. Nejen, že zde dochází k technickým potížím, ale i samotné 

držení výkonových rezerv (podpůrných služeb) má také dopad na ekonomické hledisko.  

 

V posledních letech byl vypozorován nezanedbatelný nárůst systémové výkonové odchylky. Na 

základě kvalifikovaného posouzení společností ČEPS lze tento nárůst z větší míry přímo přičíst vlivu 

fotovoltaických elektráren. Lze tedy konstatovat, že provoz fotovoltaických elektráren má negativní 

vliv na dispečerské řízení elektrizační soustavy a s tím i související využívání podpůrných služeb. 

 

Cílem této studie je definovat a optimalizovat rozložení výkonové rezervy podpůrných služeb 

v souvislosti s provozem fotovoltaických elektráren v elektrizační soustavě České republiky. Progres 

studie je možné rozdělit do následujících etap: 

 

I. Etapa – obecná problematika některých negativních dopadů provozu fotovoltaických 

elektráren na elektrizační soustavu, zejména pak z pohledu stochastické produkce výkonu. 

 

II. Etapa – dopad provozu fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu s ohledem 

na podpůrné služby. Dále je řešena problematika stanovení podpůrných služeb 

v souvislosti s provozem fotovoltaických elektráren z pohledu Kodexu přenosové 

soustavy České republiky. 
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III. Etapa – post-processing naměřených dat, jejich filtraci a zpracování. Dále jsou řešeny 

postupy synchronizace datových souborů mezi naměřenými daty fotovoltaické elektrárny 

a daty na vývodu paprsku sítě z rozvodny. 

 

IV. Etapa – metodika stanovení maximálních a minimálních extrémních stavů fotovoltaické 

elektrárny. Extrémní stavy jsou zpracovány pro jednotlivé měsíce v roce a popsány 

matematickými rovnicemi. 

 

V. Etapa – metodika stanovení extrémních stavů diagramu denního zatížení. Extrémní stavy 

jsou zpracovány pro jednotlivé měsíce v roce a popsány matematickými rovnicemi. 

 

VI. Etapa – metodika stanovení extrémních stavů na vývodu vedení z rozvodny. Tato 

metodika je výsledkem etapy IV. a V. Extrémní stavy jsou zpracovány pro jednotlivé 

měsíce v roce a popsány matematickými rovnicemi. Následně je výsledek navržené 

metodiky ověřen, zda vyhovuje požadovaným statistickým kritériím. 

 

VII. Etapa – důkaz proces eliminace extrémů. V reálné síti, do které je připojena FVE, dochází 

k tzv. procesu eliminace extrémních výkonů. To v podstatě znamená, že krátkodobé 

extrémní výkonové výkyvy FVE ve většině případů jsou tlumeny stochastickým 

průběhem diagramu denního zatížení. Na základě důkazu procesu eliminace extrémů je 

definován korekční koeficient extrémů pro každou denní hodinu a každý měsíc v roce, 

který představuje výkon, o který je možné snížit diferenci výkonu na vývodu z rozvodny. 

Výsledkem jsou histogramy diferenčních výkonů na vývodu z rozvodny. 

 

VIII. Etapa – analýza změn odchylek výkonů v elektrizační soustavě. V letech 2009 až 2013 

došlo k razantnímu nárůstu instalovaného fotovoltaického výkonu v elektrizační soustavě 

na území České republiky. S navyšováním počtu těchto zdrojů se stochastickou produkcí 

výkonu dochází k nárůstu výkonové systémové odchylky, a tím i odchylek regulační 

energie. Je navržena metodika, která definuje nárůst výkonu regulačních energií vlivem 

provozu fotovoltaických elektráren v elektrizační soustavě. Výsledky jsou definovány pro 

jednotlivé měsíce. 

 

IX. Etapa – stanovení kladné a záporné podpůrné služby. S ohledem na provoz 

fotovoltaických elektráren je definované denní maximum podpůrné služby pro každý 

měsíc, o které je potřeba navýšit současné standardní podpůrné služby. Konkrétně se jedná 

o podpůrnou službu MZ15+ (minutová záloha kladná dosažitelná do 15 min.) a MZ15- 

(minutová záloha záporná dosažitelná do 15 min.). 

 

X. Etapa – optimalizace rozložení podpůrné služby (MZ15+ a MZ15-). Jedná se o etapu, která 

vyhodnocuje hlavní a závěrečný cíl této studie. Prozatím jsou stanoveny hodnoty 

podpůrných služeb pro jednotlivé měsíce, které jsou konstantní v průběhu celého dne. To 

ovšem z pohledu rozložení výroby FVE není rozumné, neboť stejně jak se mění v průběhu 

dne produkce FVE, tak se musí měnit i nárůst regulačních energií vyvolané provozem 

těchto zdrojů. Konstantní hodnoty regulačních energií pro daný měsíc jsou 

optimalizovány pro časový interval jedné hodiny v průběhu dne. 

 



  Ing. Martin Smoček 

  Disertační práce: Vliv fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu 

 

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                 16 

 

XI. Etapa – návrh výpočetní aplikace: „Výpočetní aplikace podpůrných služeb s ohledem na 

bilanční odchylky výkonové rezervy ODFVE(t). Tato aplikace shrnuje problematiku této 

disertační práce a umožňuje přepočítat dosažené výsledky v závislosti na změně vstupních 

údajů či parametrů sítě. 
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2 Vnější energetické vlivy 
Tato kapitola shrnuje některá hlavní hlediska, která je potřeba respektovat při připojování 

fotovoltaických elektráren do sítě provozovatele distribuční soustavy. 

2.1 Rozdělení energetického rušní a zpětných vlivů 

Zpětné vlivy, lze v zásadě rozdělit do dvou skupin. Hlavním kritériem je kmitočet rušivých signálů. 

Podle kmitočtu dělíme zpětné vlivy energetického rušení na:  

 

 nízkofrekvenční, 

 vysokofrekvenční. 

 

Jeden z pohledů na energetické rušení je vztah k základnímu kmitočtu síťového napětí, tedy 50 Hz. 

Následně je možné rozdělit zpětné vlivy na napájecí síť do následujících tří skupin:  

 

 podsynchronní, 

 synchronní, 

 nadsynchronní. 

 

Podsynchronní oblast, to je oblast s kmitočtem rušení pod 50 Hz, představuje rušení jako je kolísání 

napětí, krátkodobé podpětí, přepětí či výpadky napětí a samozřejmě takzvaný flikr efekt. S možností 

vzniku flikru je možné se setkat nejen při provozu FVE a VTE, ale i v sítích napájecí obloukové pece, 

svařovací automaty, válcovací tratě, apod. 

Synchronní oblast představuje rušení v oblasti změn základních veličin napájecí sítě s 

kmitočtem 50 Hz. Rušení je zde chápáno jako přenos energií, zejména jalových energií. Nelineární 

zátěže jako elektronický měnič mohou celkovou bilanci jalového a činného výkonu měnit během jedné 

periody skokem, a tím ovlivnit kritérium cos φ na posouzení čistoty odběru elektrické energie od 

dodavatele. Tyto uvedené vlivy mají dopad do obou oblastí, nadsynchronní i podsynchronní. 

Nadsynchronní oblast představuje interferenční jevy s kmitočtem nad 50 Hz. Do této oblasti jsou 

zahrnuty harmonické vyšších řádů napětí a proudu. Dále do této oblasti spadají rušivé signály, které 

nejsou násobky základního kmitočtu, jedná se o takzvaně meziharmonické frekvence. Vznikají při 

rychlé fázové regulaci například obloukových pecí. Také signály HDO jsou považovány za rušivé 

signály z pohledu čistoty napájecí sítě. [24], [3] 

2.2 Podmínky připojení 

Podmínky pro připojování zdrojů do distribuční soustavy popisují Pravidla provozování distribučních 

soustav (PPDS) v příloze 4 – Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribuční 

soustavy [9], dále také doplněk 1 přílohy 4. 

Při zřizování výroben je třeba dbát na platná nařízení a předpisy pro paralelní provoz se sítí 

provozovatele distribučních soustav a také na to, aby byly vyloučené zpětné a rušivé vlivy na síť nebo 

zařízení dalších odběrů. Posouzení možností připojení z hlediska zpětných vlivů na síť vychází z 

impedance sítě ve společném napájecím bodě (zkratového výkonu), připojovaného výkonu, druhu a 

způsobu provozu vlastní výrobny. 

U fotovoltaických zařízení připojovaných do sítí nn je omezen výkon při jednofázovém 

připojení v jednom přípojném bodě na 4,6 kV∙A na fázi. Maximální výkon na výstupu střídače 

(maximální 10-minutová střední hodnota) musí být omezen na nejvýše 110 % jmenovitého výkonu. 
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Snížení dodávaného výkonu u FVE z důvodu řízení frekvence v přípojném bodě sítě je ve stupních 60, 

30 a 0 % instalovaného výkonu. Musí být neprodlené, maximálně v průběhu jedné minuty. Z hlediska 

řízení jalového výkonu není požadována kompenzace účiníku u FVE v sítích nn do výkonu 4,6 kV∙A 

na fázi, v jiném případě účiník zdroje za normálních ustálených provozních podmínek při dovoleném 

rozsahu tolerancí jmenovitého napětí musí být v mezích hodnot od 0,95 kapacitního do 0,95 

induktivního charakteru, a to za předpokladu, že činná složka výkonu je nad 20 % jmenovitého 

výkonu zdroje. U výroben připojených do hladiny vn a 110 kV je podmínkou, aby výrobna 

s instalovaným výkonem vyšším než 100 kV∙A měla hodnotu jalového výkonu řiditelnou. K zabránění 

zavlečení zpětného napětí do sítí je zapotřebí zajistit technickými opatřeními, aby připojení vlastní 

výrobny k síti bylo možné pouze za předpokladu, že všechny fáze sítě jsou pod napětím. Výrobny s 

obnovitelnými zdroji mohou být zproštěny povinnosti primární regulace. V [9] jsou uvedeny 

podrobnější informace ohledně podmínek připojení výroben k sítím provozovatelů distribučních 

soustav. [9] 

2.3 Zpětné vlivy na napájecí síť 

Jedním z úkolů provozovatele distribuční soustavy je zajistit dodávku elektrické energie s pokud 

možno neměnnými systémovými parametry. Podle PPDS Přílohy 4 [9] jsou sledovanými parametry: 

 

 velikost a změna napětí,  

 dlouhodobý flikr,  

 proudy harmonických a meziharmonických, 

 míra ovlivnění HDO. [24] 

 

Vyhodnocení zpětných vlivů je důležité nejen pro samotný provoz, ale i zařízení ostatních odběratelů a 

provoz zařízení provozovatelů distribučních soustav. Kontrola posouzení vnějších vlivů se zpravidla 

nepožaduje, pokud poměr zkratového výkonu sítě Skv a jmenovitého výkonu celého zařízení SrA je 

větší než 500. Pokud je zařízení posouzené na vliv zpětných vlivů příslušným institutem, muže být 

tato hodnota snížena. [9], [24] 

 

Změna napětí - jedná se o změny napětí ve společném napájecím bodě způsobené trvalým provozem 

výrobny, připojováním a odpojováním jednotlivých generátorů či zařízením. Změna napětí v 

distribuční sítí nastává v důsledku změny výkonů připojených zdrojů, ale i při změnách odebíraných 

výkonů odběrateli. Změna napětí v jednom uzlu sítě se promítá do změn napětí v dalších uzlech. V 

praxi se můžeme setkat se sítí s malým odběrem výkonu a velkým počtem rozptýlených zdrojů, a to je 

stav, kdy výrobny mohou značně ovlivnit parametry těchto uzlů. U těchto sítí bývá často problém 

dodržet předepsané tolerance napětí. Dodržení předepsané tolerance napětí zamezuje výrazným 

výchylkám napětí v sítích, a tím pomáhá řídit a stabilizovat napětí ve všech bodech sítě. Hodnocení 

změn napětí je [9], [24]: 

 

 nUu %2   - platí pro společný napájecí bod v sítích vn a 110 kV, 

 
n%3 Uu    - platí pro společný napájecí bod v sítích nn.  

 

Tyto mezní hodnoty platí za předpokladu, pokud není spínání výrobního zařízení častější než jednou 

za 1,5 minuty. Tato podmínka je v případě FVE dodržena. Důležitým opatřením je zajistit zamezení 

proti zavlečení zpětného napětí do sítě. Je-li tedy místo připojení v beznapěťovém stavu, nesmí být 

výrobna k síti připojena. [9], [24] 
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Ovšem také musí být respektována vyhláška 153 Ministerstva průmyslu a obchodu. Stanovuje, že 

při výrobě tepelné a elektrické energie musí být za normálního provozu splněny tyto meze dovoleného 

úbytku napětí [11]: 

 

 sítě nn +/- 5 % z Un, 

 sítě vn +10, - 5 % z Un; vyjma 35 kV +/- 5 % z Un.  

 

V případě, že by tyto podmínky nebyly splněny, je řešením připojit FVE do uzlu s vyšším zkratovým 

výkonem nebo požádat provozovatele distribuční soustavy o navýšení zkratového výkonu 

(neekonomické). Další možností je snížit hodnotu výkonu FVE. 

 

Flikr efekt - je vjem nestálosti zrakového vnímání, který je vyvolaný světelným podmětem, jehož jas 

nebo spektrální rozložení kolísá v čase. Flikr je lidským okem postřehnutelné kolísaní světelného toku 

světelných zdrojů v důsledku periodických poklesů napětí. Překročí-li flikr určitou prahovou hodnotu, 

stává se nepříjemným. Nepříjemnost se umocňuje s nárůstem amplitudy kolísání. Tento jev může být 

způsoben změnami zatížení u odběratelů nebo změnami při generování výkonu. Náhlé změny výkonů 

v síti mohou zapříčinit například obloukové pece, pily nebo větrné turbíny, které způsobují rychlé 

změny jalového a činného výkonu vlivem nárazových větrných poryvů či momentu, kdy se list vrtule 

překryje se stožárem. Pro vyhodnocení flikru se stanovuje [9], [24]:  

 

 krátkodobá míra vjemu flikru Pst, (měří se po dobu 10 minut), 

 dlouhodobá míra vjemu flikru Plt, (měří se po dobu 120 minut). 

 

Podle PPDS [9] pro posouzení jedné nebo více výroben v jednom předávacím místě je zapotřebí se 

zřetelem na kolísání napětí vyvolávající flikr dodržet ve společném napájecím bodě nn a vn mezní 

hodnoty [9]: 

 

 𝑃lt-_nn,vn ≤ 0,46        𝑃lt-_110kV ≤ 0,37   (−).  (1) 

 

Kromě míry vjemu flikru Pt se používá i činitel rušení flikrem At, kde platí [9]: 

 

 𝐴t = 𝑃𝑡
3.  (2) 

 

Dlouhodobou míru vjemu je možné také vypočítat pomocí činitele flikru zařízení c, který je udáván 

výrobcem. Výše tohoto činitele je závislá na stejnoměrnosti chodu zařízení. Obecně se uvádí, že stroje 

s velkou energií rotačních hmot, jako jsou turbogenerátory a hydrogenerátory, mají hodnotu činitele 

flikru malou. Z pohledu OZE se jako nejproblematičtější jeví větrné elektrárny, které dosahují 

nejvyšších hodnot činitele flikru. V případě fotovoltaických elektráren se činitel flikru obecně 

považuje za velmi nízký. U fotovoltaických zařízení připojených přes střídače se nepředpokládá 

výraznější příspěvek hodnoty flikru. Některé druhy střídačů ve svých technických datech činitel flikru 

ani neuvádějí. Vyhodnocení flikru se provádí metodou přímou (tzv. měřičem blikání), nebo nepřímou 

analytickou (výpočtem). Aby se omezily úbytky napětí, a tím i kolísání napětí v síti, požaduje se tzv. 

dostatečná tvrdost sítě. To znamená, aby přípojný bod měl dostatečně velký zkratový výkon. [9], [24] 
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Proudy vyšších harmonických řádů - generátorem vyšších harmonických řádů jsou výrobny a 

nelineární odběry. V případě nelineárních odběrů, vyrobený sinusový proud není zcela odebrán 

spotřebičem. Spotřebič odebere pouze část této sinusovky. Důsledkem neharmonických proudů v 

soustavě je vznik neharmonického napětí na impedancích soustavy. Pro udržení napěťové rovnováhy 

mezi sítí a spotřebičem musí obvodem protékat proud vyšší harmonické, aby na jeho indukčnostech a 

odporech vyvolal rozdílná napětí o kmitočtu vyšší harmonické. Tato vzniklá napětí se superponují na 

napětí základní harmonické a způsobují namáhání jiných zařízení připojených do téže sítě. Překročení 

napětí vyšších řádů harmonických přes hodnotu odolnosti proti rušení má nežádoucí důsledky 

(zkrácení životnosti zařízení z důvodu tepelného namáhání, špatná funkce elektronických zařízení, 

chybná funkce ochran, nesprávná funkce přijímačů HDO, problémy zhášení oblouku zemních spojení 

apod.). Provozovatel distribuční sítě musí zabránit tomu, aby napětí vyšších harmonických 

nepřekročilo dané meze. Neharmonické napětí je samozřejmě také způsobeno konstrukcí generátorů a 

transformátorů, dále také vlivem měničů a střídačů apod. V podstatě je možné problematiku 

harmonických vyšších řádů napětí a proudů definovat takto [10], [12]: 

 

 Zdroje vyšších harmonických napětí jsou všechny točivé elektrické stroje, neboť zde dochází 

k nesinusovému rozložení magnetického pole v rotoru (alternátory, synchronní a asynchronní 

motory). 

 

 Zdroje vyšších harmonických proudů jsou zařízení, které mají nelineární voltampérovou 

charakteristiku (elektronické předřadníky kompaktních svítidel, spínací napájecí zdroje, 

zářivky, výbojky, domácí spotřebiče, transformátory, usměrňovače a měniče, elektrické 

obloukové pece, UPS aj.). 

 

Větší vliv na rušení mají zdroje vyšších harmonických proudů, a to zejména z důvodu větší četnosti 

výskytu. [10], [12] 

 

Harmonické proudy vyšších řádů mohou vznikat jak v případě provozu FVE tak i VTE, neboť tyto 

obnovitelné zdroje využívají ke své činnosti střídače či měniče kmitočtu. Přípustné hodnoty, které 

mohou být emitované do sítě, jsou uvedené v PPDS [9] a všechny tyto zařízení musí splňovat úroveň 

harmonických a meziharmonických proudů. Za předpokladu, že jsou přípustné hodnoty splněny, 

nemělo by docházet k neharmonickým úbytkům napětí a k deformaci napětí v distribuční síti. [9], [24] 

 Meze pro emise vyšších harmonických jsou dány normou ČSN EN 61000–3–2 ed. 2 

(Elektromagnetická kompatibilita - třída A (tabulka 1). Pokud výrobny splňují tuto normu, lze 

považovat vliv emitovaných harmonických proudů na síť distribuční soustavy za přípustný. Pokud 

nejsou meze v těchto normách dodrženy, je možné pro posouzení v sítích vn použít následující 

výpočet [9]: 

 

 
𝐼vpř = 𝑖vpř ∙ 𝑆kV∙

𝑆A

𝑆AV

   (A; A ∙ MVA−1, MVA, VA, VA), 
 (3) 

 

 kde:  Ivpř - přípustný harmonický proud zařízení (uveden v PPDS Přílohy 4), 

  ivpř - přípustný vztažný harmonický proud zařízení, 

  SkV - zkratový výkon, 

  SAV - celkový připojitelný plánovaný výkon, 

  SA - zdánlivý výkon zařízení. 
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Ovlivnění zařízení hromadného dálkového ovládání (HDO) - zařízení hromadného dálkového ovládání 

(HDO) jsou obvykle provozována s frekvencí 183,3 Hz až 283,3 Hz. Vysílací úroveň je obvykle 

1,6 % až 2,5 % Un. Ovlivnění zařízení HDO způsobují převážně výrobny a zařízení pro kompenzaci 

účiníku. Výrobny připojené do přípojnic, do nichž se vysílá signál HDO, ovlivňují přídavným 

zatížením tento vysílač. Přídavné zatížení HDO je dáno vlastním zařízením výrobny a zvýšením 

zatížení sítě, které je v důsledku výroby k síti připojeno. Sledují se tyto parametry [24]: 

 

 přípustné zvýšení zatížení vysílače (vn 2A), 

 snížení úrovně signálu HDO (max. 5 %), 

 minimální přípustná úroveň signálu, 

 produkce rušivého napětí. 

 

Vlivem rezonance může dojít k utlumení či zesílení dané frekvence. Zdroje připojené k síti statickými 

střídači bez filtrů zpravidla nezpůsobují významné snížení hladiny signálu HDO. Pokud jsou vybaveny 

filtry nebo kompenzačními kondenzátory, pak je zapotřebí přezkoušet sériovou rezonanci s reaktancí 

nakrátko transformátoru výrobny. [24] 

 

Příspěvek ke zkratovému proudu od FVE - elektrárna obecně nepřispívá ke zkratovému proudu v 

místě připojení. Je to z důvodu, že většina střídačů používaných pro FVE je s řízením proudu, a má 

funkci omezení výstupního proudu při poruše v napájecím systému. To vede k omezení nárůstu 

zkratového proud pouze o 10 až 20 % jmenovitého maximálního výstupního proudu z FVE. Toto 

zvýšení zkratového proudu musí být respektováno nastavením proudových ochran.[27] 

 

Vliv větrných elektráren na dispečerskou zálohu pro regulaci frekvence předávaných 

výkonů - příčinou téměř veškerých negativních dopadů FVE a VTE na elektrickou síť je jejich 

neustálá změna produkce okamžitého výkonu, což je dáno závislostí na aktuálních meteorologických 

podmínkách. Tyto stochastické změny výkonu mají nepříznivý dopad na dispečerskou zálohu pro 

regulaci frekvence a předávaných výkonů. Větrné a fotovoltaické elektrárny jsou stochastickou 

dodávkou výkonu typické, avšak samy nejsou schopny přispívat k regulační rezervě tohoto typu. Jak 

uvádí PPDS [9], výrobny s obnovitelnými zdroji mohou být zproštěny od povinnosti primární 

regulace. [2]  

 

Vliv nestabilní výroby FVE a VTE na klasické zdroje: 

 Technický vliv 
 

Průběh stochastických změn vyráběného výkonu FVE a VTE vede k vysokým nárokům na regulaci 

elektrických sítí. Vysoká výroba z FVE a VTE způsobuje odstavování bloků klasických zdrojů do 

studeného stavu, to má nepříznivý dopad na jejich vyšší opotřebení a životnost. Stávající zdroje nebyly 

pro tyto stavy zpravidla navrženy. V elektrizační soustavě České republiky je omezené množství 

takových bloků, které jsou schopné takového provozu. Ve většině případů se jedná o elektrárny na 

spalování plynu.  

  

 Ekonomický vliv 

 

Vyšší nároky na regulaci mají nepříznivý ekonomický dopad při výstavě nových či přestavbě 

stávajících elektráren. Výkonová nerovnováha mezi spotřebou a výrobou elektrické energie, která je 
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vyvolána provozem FVE a VTE, má dopad na systémové tepelné elektrárny, které musí tyto výkonové 

změny dorovnávat. Dochází tedy k vyšším nárokům na výkonové rezervy, a tím i podpůrné služby. 

Udržovat vysoké výkonové rezervy ve výrobních blocích je silně neekonomické. Dodávka energie 

z OZE má také vliv na cenu regulační energie na volném trhu. [7], [2] 

Stochastický charakter dodávky výkonu – neustálá změna dodávky činného nebo jalového výkonu má 

dopad na: nestabilitu dodávky elektrické energie, dodržení účiníku v celém rozsahu výrobny, kapacitní 

účiník, přetoky výkonu, nastavení ochran aj. 
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3 Stochastika 
Termín stochastika pochází z řeckého spojení stochastiké techné, což se dá volně přeložit jako umění 

uhádnout [8]. Dnes je to vědní obor na základě teorie pravděpodobnosti a matematické statistice 

zabývající se zkoumáním a modelováním náhodných jevů. 

3.1 Stochastika FVE a VTE 

Problémem FVE a VTE je jejich závislost na meteorologických podmínkách, tedy na intenzitě 

slunečního záření a rychlosti větru. Intenzita slunečního záření a rychlost větru spadají do teorie 

náhodných jevů. Je tedy zřejmé, že vyráběný výkon z těchto zdrojů bude mít stochastický charakter. 

Tento jev je příčinou většiny negativních vlivů FVE a VTE. 

 

Fotovoltaické elektrárny - dynamická změna dodávky elektrické energie FVE je způsobena náhlou 

změnou intenzity slunečního záření – náhlá změna oblačnosti. Tyto změny nastávají v krátkém čase 

s velkou amplitudou. Také je možné zaznamenat dlouhodobé kolísání vyráběného výkonu (v rámci 

dnů) v závislosti na změně počasí. Je vhodné tedy rozlišovat změnu oblačnosti a změnu počasí 

s ohledem na výrobu FVE. 

 

Větrné elektrárny - četnost změn rychlosti větru ve srovnání s četností změn intenzit slunečního záření 

je zpravidla vyšší. Více vypovídajícím parametrem, než je četnost, je velikost změny v daném 

okamžiku a doba trvání. V případě FVE dochází k náhlým změnám slunečního svitu a tato změna se 

okamžitě projevuje na změně výkonu. U větrných elektráren se projevuje vliv setrvačných hmot, které 

potlačují krátkodobé nevýrazné změny, jak v rychlosti tak směru větru. Navíc téměř vždy převládá 

směr větru jedním směrem, kterému je schopna se větrná turbína neustále optimálně přizpůsobovat. 

Zde se krátkodobé výkyvy směru a velikosti větru i hned neprojeví na vyráběném výkonu. Nevýhodou 

větrných elektráren je závislost výkonu na 3. mocnině rychlosti větru. To znamená, že i nepatrná 

déletrvající změna rychlosti větru se může výrazně projevit na změně vyráběného výkonu. 

3.2 Klasifikace stochastiky 

Pro lepší orientaci a vyhodnocení dopadu vlivu stochastických změn je možné definovat tři kategorie 

stochastiky výkonu. Následující rozdělení bylo provedeno na základě analýzy naměřených dat 

konkrétní větrné a fotovoltaické elektrárny. [13], [14], [25], [26] 

 

I. kategorie (krátkodobá) – nastává především u FVE, kdy dojde k náhlé ztrátě nebo obnovení přímého 

slunečního záření. Tyto změny se pohybují v řádech sekund. [40] 

 

 
Obr. 1 Krátkodobá stochastická změna výkonu 
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II. Kategorie (déletrvající pozvolná) – vzniká převážně u VTE, kde se projevuje vliv setrvačných 

hmot. Výkonové změny, co se týče velikosti, mohou být výraznější oproti I. kategorii, ale jejich změna 

je pozvolná. Změny se pohybují v řádech minut, případně hodin. Do této kategorie je možné také 

zařadit déletrvající ztrátu nebo obnovu přímého slunečního záření. [40] 

 
Obr. 2 Déletrvající stochastická změna výkonu 

 

III. Kategorie – (dlouhodobá) – zde patří změny s velkou změnou dodávky elektrické energie trvající 

v řádech několika hodin až dnů. Příkladem může být plánovaná odstávka elektrárny, nečinnost FVE 

v nočních hodinách, vliv dlouhodobé změny počasí, vliv sezónnosti apod. [40] 

 
Obr. 3 Dlouhodobá stochastická změna výkonu 
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4 Podpůrné služby 

4.1 Kodex přenosové soustavy 

Držitelem autorizace pro rozvod elektrické energie na úrovní přenosové soustavy (PS) je v ČR akciová 

společnost ČEPS, a.s. Souborem veřejně dostupných dokumentů specifikujících v souladu s 

Energetickým zákonem pravidla provozování přenosové soustavy je Kodex PS. Cílem Kodexu je 

vypracovat a veřejně publikovat informace pro účastníky trhu, které stanovují požadavky pro připojení 

či užívání PS a podmínky pro poskytování podpůrných a přenosových služeb. Kodex přenosové 

soustavy v části II. podle nejnovější revize, a to Revize 15 ve znění schváleném Energetickým 

regulačním úřadem k 1. 1. 2015, definuje problematiku pro užívání PS ve vztahu k PpS. Je zde 

uvedená metodika pro stanovení velikosti sumárních regulačních záloh PpS pro elektrizační soustavu 

České republiky. 

Jedním z předpokladů pro určení sumárních regulačních záloh PpS je tzv. odchylka ODOZE(t). 

Je to parametr, který stanovuje přírůstek bilanční odchylky způsobený výrobou nově instalovaných 

obnovitelných zdrojů elektrické energie. Jak udává (4), tento přírůstek je dán součtem přírůstku vlivem 

provozu větrných ODVtE(t) a fotovoltaických ODFVE(t) elektráren. Z odchylky ODOZE(t) se po zohlednění 

informací z přípravy provozu [23] určí potřebné objemy PpS pro následující období. [6], [51] 

 

 𝑂𝐷OZE(t) = 𝑂𝐷VtE(t)+𝑂𝐷FVE(t). [6]  (4) 

 

Rovnice (4) poukazuje na to, že vliv instalovaného výkonu FVE ovlivňuje jistým způsobem kalkulaci 

PpS. Cílem této studie je vyhodnotit, do jaké míry se FVE podílí na tuto kalkulaci v rámci 

jednotlivých měsíců v roce. 

4.2 Podpůrné služby FVE 

K zajištění systémových služeb používá ČEPS podpůrné služby poskytované jednotlivými uživateli 

přenosové soustavy. Společnost ČEPS tak dosahuje správného a spolehlivého fungování elektrizační 

soustavy v rámci standardů, které si pro provoz zvolil, nebo které přijal jako člen propojených soustav.  

 

Systémové služby – jedná se o služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy nutné 

pro spolehlivý a bezpečný provoz elektrizační soustavy v požadované kvalitě dodávky elektrické 

energie.  

Podpůrné služby – jedná se o služby poskytované uživatelem přenosové soustavy, kterými se 

podílí na systémových službách zajišťovaných provozovatelem přenosové soustavy. V nynější době 

společnost ČEPS, která je provozovatelem přenosové soustavy na území České republiky, zahrnuje 

vliv FVE do kalkulace podpůrných služeb kvartálně, tedy čtvrtletně. 

 

Vlivy nárůstu instalovaného výkonu FVE na dispečerské řízení elektrizační soustavy a s tím i 

související využívání podpůrných služeb byli vysledovány od roku 2011, kdy instalovaný výkon FVE 

vzrostl z hodnoty přibližně 450 MW v předchozím roce na hodnotu přibližně 1 950 MW. 

Mezi roky 2010 a 2012 byl značný nárůst systémové výkonové odchylky. Systémová 

odchylka hodnotí přebytek nebo nedostatek elektrické energie v síti. Její okamžitou hodnotu je možné 

sledovat online na [4]. Směrodatná odchylka této systémové výkonové odchylky především 

v odpoledních hodinách narostla až o 50 MW na extrémní hodnotu přibližně 200 MW. Tento nárůst 

lze přímo přičíst vlivu FVE, kdy predikční modely výroby elektřiny z FVE nedokážou přesně 
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odhadnout vliv počasí na náběh výroby elektřiny z FVE. Výstup predikčních modelů má přímý vliv na 

chování účastníků trhu, a tedy i tvorbu systémové odchylky. Na základě kvalifikovaného odhadu vlivu 

FVE na držení výkonových rezerv společnost ČEPS navyšuje standardní objemy podpůrných 

služeb v pásmu den v těchto relacích: 

 

Tab. 1 Navyšování podpůrných služeb vlivem provozu FVE 

Čtvrtletí MZ15+ (MW) MZ15- (MW) 

1. 0 – 30 0 – 30 

2. 20 – 50 20 – 60 

3. 10 – 40 20 – 50 

4. 0 – 30 0 – 30 

 

Je možné si povšimnout, že navýšení podpůrných služeb je zahrnuto do 15-ti minutové zálohy [6], a to 

jak kladné (MZ15+) tak záporné (MZ15-). 

4.3 Struktura trhu s energií 

Trh s podpůrnými službami – specifický trh vytvořený pro efektivní nákup PpS. Společnost ČEPS, a.s. 

je jediný nakupujícím. Převažují dlouhodobé produkty (výběrové řízení víceleté, roční nebo 

krátkodobé), neboť denní trh má nízkou likviditu. Obchodování probíhá v intervalu den-1 dodávky. 

V podstatě se jedná o konkurenční trh pro trh se silovou elektřinou. 

 

Trh se silovou elektřinou – paralelou dlouhodobého kontraktu PpS je futures kontrakt na prodej 

elektřiny a paralelou denního trhu s PpS je denní trh se silovou elektřinou. Další možností nákupu či 

prodeje elektřiny je vnitrodenní trh se silovou elektřinou (vyrovnávací trh a operativní dodávka). 

 

Odhadnout přesnou potřebu dodávky regulační energie je velmi obtížné. Tato rovnováha regulační 

energie je udržována prostřednictvím vyrovnávacího trhu s regulační energií. Obchodním intervalem 

je jedna hodina. Důležitým úkolem vyrovnávacího trhu s regulační energií je zajištění regulační 

energie bez nutnosti aktivace PpS poskytovaných certifikovanými bloky, čímž dochází k jejich šetření 

pro další regulaci elektrizační soustavy.  

Nabízí se otázka, zda by nebylo možné nakupovat přímo regulační energii namísto 

podpůrných služeb, kde by odpadla platba za rezervaci regulačního výkonu. Nákup této energie na 

vyrovnávacím trhu je možný, ovšem nevýhodou je, že k této dodávce dojde vždy. Proto musí fungovat 

také trh s podpůrnými službami, kde je navíc samozřejmě také (v případě primární regulace pouze) 

platba za rezervaci výkonu, i když k dodávce nedojde. [7] 
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5 Teorie statistiky 
Vyhodnocení měřených dat je na základě využití statistických metod. Pro srozumitelnost kontextu jsou 

zde definovány základní pojmy z teorie statistiky, které jsou využity v této studii. Vysvětlení a 

formulování základní terminologie je nezbytné pro analýzu vyhodnocovaných dat. Tato kapitola byla 

zpracována za pomocí literatury [19], [20], [21], [22]. Výsledkem statistického zpracování 

naměřených dat je v tomto případě regrese a stanovení intervalových a bodových odhadů (predikční 

úrovně). Otázkami náhodných věcí, jevů a událostí se zabývají dvě matematické disciplíny, a to teorie 

pravděpodobnosti a matematická statistika. 

 

Teorie pravděpodobnosti – jedná se o matematickou disciplínu, u které je její logická struktura 

budována axiomaticky. To znamená, že její základ tvoří několik tvrzení (axiomů) vyjadřující základní 

vlastnosti axiomatizované veličiny a všechna další tvrzní jsou z nich vyvozena deduktivně. Systém 

axiomů vzniká abstrakcí z reálného světa. Axiomy se nedokazuji, považují se za prověřené 

dlouhodobou lidskou zkušeností. 

 

Matematická statistika – jedná se o vědu, která se zabývá kolísáním dat vykazující náhodný charakter. 

Může se jednat o data naměřená, jak v laboratorních podmínkách, tak také v provozu. Statistika se 

zabývá otázkami získávání dat, jejich analýzou a úlohou při formulování závěrů o pokusech a 

experimentech nebo při rozhodování založeném na datech. 

 

Normální rozdělení – je nejdůležitějším pravděpodobnostním rozdělením. Popisuje chování velkého 

množství náhodných jevů mimo jiné i v technice. Střední hodnota normálního rozdělení je rovna modu 

a mediánu. Křivka hustoty pravděpodobnosti je Gaussovou křivkou a má zvonovitý tvar s maximem 

ve střední hodnotě a šířkou úměrnou směrodatné odchylce.  

 

Odlehlá pozorování – jsou hodnoty proměnné, které se mimořádně liší od ostatních hodnot, a tím 

ovlivňují reprezentativnost průměru. Vyloučením odlehlých pozorování nesmí dojít k vyfiltrování dat 

s důležitými informacemi pozorovaného jevu. Odlehlá pozorování je možné bezpochyby odstranit z 

celku, u kterého tato odlehlost pozorování je způsobena hrubými chybami selháním lidí i techniky, 

poruchami chybným měřením apod. V některých případech statisticky prokázaná odlehlá pozorování 

mohou reprezentovat charakter pozorovaného jevu. Pro identifikaci odlehlých pozorování se využívá 

jak vizuálních, tak také matematických postupů. 

 

Korelační analýza – na základě této analýzy se definuje, zda existuje či neexistuje závislost (vztah, 

korelace) mezi veličinami. Při korelační analýze vyšetřujeme vztah pouze jako lineární závislost. Zde 

je základním parametrem koeficient korelace r (5), který udává sílu lineární závislosti mezi hodnotami 

populace (datovým souborem) a regresní křivkou. Pro vhodnou volbu regresního modelu se požaduje 

hodnota cca > 0,9 (silná lineární závislost). V některých případech nízký korelační koeficient 

neznamená malou závislost, ale může se jednat například o silnou nelineární závislost, například 

kvadratickou. Další nevýhodou je, že při malých výběrech nadhodnocuje intenzitu závislosti. 

 

 

 𝑟 =
∑ (𝑥i−�̅�)(𝑦i−�̅�)n

i−1

√∑ (𝑥i−�̅�)2n
i−1 ∑ (𝑦i−𝑦)2n

i−1

   (−), [19]  (5) 
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 kde: xi - nezávislá proměnná, 

  yi - závislá proměnná, 

                  x,y - průměry z hodnot. 

 

Regresní analýza – regresí se rozumí systematické změny veličin (tj. nezávislé proměnné) při 

změnách veličin jiných (tj. závislé proměnné), které je možné vyjádřit matematickými funkcemi. 

Nejčastěji je možné se setkat s lineárním regresním modelem. Na základě regresní analýzy je možné 

určit intervalové a bodové odhady. 

Nejdůležitějším parametrem regresní analýzy je modifikovaný index determinace R
2
, který 

udává kvalitu regresního modelu, a to nejen lineárního typu jako v případě (4). Stanovuje kolik 

procent rozptylu vysvětlované proměnné je vysvětleno modelem a kolik zůstalo nevysvětleno. 

Hodnoty blízké jedné (případně 100 %) značí dobrou kvalitu regresního modelu. Pro vhodnou volbu 

regresního modelu se požaduje hodnota > 80 %, to znamená velmi silnou závislost [20]. V této studii 

hodnota indexu determinace > 80 % je definována jako podmínka č. 2 (viz kapitola 31). 

 

 𝑅2 =
𝑆A

𝑆T
=

𝑆T−𝑆E

𝑆T
∙ 100   (%). [19]  (6) 

  

 kde: SA - regresní součet čtverců, 

  ST - celkový součet čtverců, 

  SE - reziduální součet čtverců. 

 

V případě lineární regrese se místo indexu determinace R
2
 častěji užívá koeficient korelace r a platí, že 

index determinace je druhou mocninou koeficientu korelace. 

 

Bodové a intervalové odhady – na základě regresní analýzy se stanovuje odhad jednoho parametru 

v závislosti na druhém. Konkrétně se jedná o určení podmíněné střední hodnoty a odhadu individuální 

hodnoty. V obou případech je možné získat jak bodový tak intervalový odhad. Definuje se [48]: 

 

 Bodový odhad – parametr rozdělení se aproximuje číslem a je jak pro podmíněnou střední 

hodnotu, tak odhad individuální hodnoty stejný. 
 

 Intervalový odhad – parametr rozdělení se aproximuje intervalem, v němž s velkou 

pravděpodobností (zpravidla 95%) daný parametr leží. 
 

 Podmíněná střední hodnota – vztahuje se ke střední hodnotě závislé proměnné. V případě 

intervalového odhadu se mluví o tzv. intervalu spolehlivosti daný pásem spolehlivosti. 
 

 Odhad individuální hodnoty – závislá proměnná představuje pouze jednu hodnotu. Příkladem 

je provozu FVE pro jeden konkrétní časový okamžik. V případě intervalového odhadu se mluví 

o tzv. intervalu predikce daný pásem predikce. 

 

Hladina významnosti – zpravidla se značí α a stanovuje pravděpodobnost. Obvyklou hodnotou je 5 %. 

Hodnota 1 – α se nazývá koeficient spolehlivosti a v případě intervalů se jedná o (1 – α)∙100-ní 

interval spolehlivosti.  
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6 Přehled výpočetních metodik a procesů vyhodnocení 
Cílem této kapitoly je stručně definovat ucelený pohled na postupy a procesy vyhodnocení vlivu 

integrace FVE do elektrizační soustavy na navýšení výkonových podpůrných služeb. Je zde uvedeno 

několik výpočetních metodik a jejich návaznosti mezi sebou. 

 

 

Návrh metodiky extrémních stavů FVE: 

 

Touto problematikou se podrobně zabývá kapitola 7.7. Je navržený obecný metodický postup, který 

definuje maximální a minimální extrémní stavy výroby FVE. Cílem těchto extrémních stavů je 

zachytit meze stochastické produkce FVE při změnách intenzity slunečního záření. Výpočet vychází z 

měření konkrétní reálné FVE. Extrémní stavy jsou zpracovány pro jednotlivé měsíce v průběhu celého 

roku. Smyslem tohoto vyhodnocení je analyzovat a definovat změny produkce FVE v extrémních 

stavech v celoročním provozu. 

 

 

Návrh metodiky extrémních stavů diagramu denního zatížení: 

 

Monitorování provozu FVE probíhalo synchronně s měřením výkonu na příslušném vývodu 

paprskové sítě z rozvodny, na kterou je tato FVE připojena. Tento přístup umožňuje posuzovat 

problematiku stochastické produkce ve spolupráci fotovoltaické elektrárny a rozvodné sítě, a nejen 

samotné FVE. Pro odběrový diagram zatížení dané lokality jsou rovněž definovány extrémní stavy. 

Stanovení těchto extrémních stavů je nezbytné pro to, aby mohl být vyhodnocen a matematicky 

popsán stav extrémů, které mohou nastat na vývodu z rozvodny. Více o této problematice pojednává 

kapitola 8. 

 

 

Návrh metodiky extrémních stavů na vývodu z rozvodny: 

 

Na základě definování extrémních stavů FVE a odběrového diagramu zatížení, je možné definovat 

nejhorší možné případy z pohledu stochastické produkce FVE, které mohou nastat na vývodu 

z rozvodny, více v kapitole 8.2. 

 

 

Proces eliminace extrémních výkonů FVE v provozu s reálnou sítí: 

 

V případě FVE, která je připojena do rozvodné sítě, dochází k tzv. procesu eliminace extrémních 

výkonů. Tím je myšleno, že krátkodobé extrémní výkonové výkyvy FVE ve většině případů jsou 

tlumeny průběhem diagramu denního zatížení, tedy extrémní stavy FVE a odběrového diagramu 

zatížení se nesčítají. Z tohoto důvodu je nutné na extrémní stavy FVE nahlížet z pohledu reálného 

provozu a spolupráce FVE s rozvodnou sítí. Tento přístup má lepší vypovídací hodnotu o skutečných 

extrémních stavech, které jsou vyvolané provozem FVE. Podrobněji tuto problematiku popisuje 

kapitola 8.4. 
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Návrh metodiky vyhodnocení změn regulačních energií vlivem nárůstu FVE výkonu: 

 

Výše zmíněné metody definují kompletní celoroční analýzu provozu konkrétní FVE, ale neřeší 

problematiku v rámci celé elektrizační soustavy. Aby bylo možné vyhodnotit vliv nárůstu 

fotovoltaického výkonu na nárůstu podpůrných služeb komplexně v rámci celé elektrizační soustavy, 

je nezbytné provést rozbor změn regulačních energií v souvislosti s tím, jak byly FVE postupně 

integrovány do elektrizační soustavy. Ve spolupráci se společností ČEPS jsou jasně prokázané 

souvislosti nárůstu regulačních energií (podpůrných služeb) s rozvojem FVE, viz kapitola 9. 

 

 

Proces optimalizace regulační rezervy: 

 

Závěrečnou fází této studie je optimalizace regulačních energií jednotlivých měsíců za pomocí 

vyhodnocených dat diferenčních změn výkonů FVE. Tento proces umožňuje definovat potřebné 

navýšení regulační energie v průběhu dne pro každý měsíc s ohledem na provoz FVE. Konkrétně se 

jedná o navýšení stávajících podpůrných služeb, a to konkrétně Minutové zálohy kladné dosažitelné 

do 15 minut a Minutové zálohy záporné dosažitelné do 15 minut. 
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7 Návrh metodiky extrémních stavů produkce FVE 
Hlavním úkolem této kapitoly je stanovit výpočetní metodický postup, který má za úkol analyzovat 

diference činných výkonů, které jsou vyvolané provozem fotovoltaických elektráren. Návrh 

metodického postupu vyhází z dlouhodobého monitorování reálného provozu FVE a příslušného 

elektrického vývodu z rozvodny, kde je tato FVE připojena. 

7.1  Topologie sítě analyzované oblasti 

Velikost špičkového výkonu analyzované FVE je 1,1 MWp. Z pohledu topologie se jedná o síť 

zokruhovanou, avšak je provozována jako síť paprsková. Zjednodušené schéma sítě popisuje Obr. 4. 

První měření probíhalo v místě vývodu elektrického vedení z rozvodny 110/22 kV na straně nižší 

napěťové hladiny. Druhé měření pochází z místa připojení fotovoltaické elektrárny do sítě. Tato data 

byla pořízena na hladině napětí 0,4 kV. Je důležité zdůraznit, že obojí měření probíhalo synchronně. 

Body měření jsou na Obr. 4 znázorněné červenou značkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Topologie měřené sítě 

 

 kde: FVE - fotovoltaická elektrárna, 

  US - úsekový spínač (rozpojený), 

  110/22 kV   - distribuční stanice. 

 

Podrobné geografické rozložení příslušné elektrické sítě znázorňuje mapa uvedená v příloze A, kde 

tato síť je zvýrazněna světle modrou barvou. Trafostanice, kde je zapojena fotovoltaická elektrárna, 

má označení NJ_9020 (Starojická Lhota, FVE 1,1 MW). Tato trafostanice je napojena z US_NJ_9020 

vn kabelem délky 130 m. Jak již bylo zmíněno, sít VN 51 je provozována jako paprsek, napojení je 

v rozvodně s označením R110/22 Nový Jičín. Rozepnuty jsou úsekové spínače US_NJ_3066, Kobka 

v TS NJ_9198 Bludovice vojsko, US_NJ_3091, US_NJ_3298  a US_NJ_3366. V blízkosti se také 

nacházejí fotovoltaické elektrárny, které jsou v obci Žilina a Živoříce, ovšem do sítě VN 51 nepracují. 

V nynější době do trafostanice NJ_9311 (Jičina JZD), která je součástí sítě VN 51, pracuje bioplynná 

stanice o výkonu 760 kW, avšak v době měření, to je v roce 2010 a 2011, v provozu nebyla. [17] 

7.2 Databáze měřených dat 

K dispozici jsou dva databázové soubory. První obsahuje naměřená data na FVE a druhý data na 

vývodu elektrické linky VN 51 z rozvodny. Naměřená data jsou čerpána ze zdroje [16]. 

7.2.1 FVE Starojická Lhota 

Špičkový výkon FVE je 1,1 MWp. Měření probíhalo na straně nízkého napětí téměř nepřetržitě po 

dobu jednoho roku, a to v období od 30. 6. 2010 do 29. 6. 2011. Záznam dat byl proveden síťovým 
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analyzátorem BK-ELCOM ENA 330 s časovým krokem jedné minuty. Měřenou veličinou, v této 

studii sledovanou, je činný výkon P v závislosti na čase t. Datový soubor celkem obsahuje 511 993 

záznamů. Analýza dat a následující metodika vyhodnocení je v této studii ukázkově aplikovaná na 

měsíc duben v roce 2011. Měsíc duben má cekem 42 831 záznamů. 

7.2.2 Rozvodna 

Měření probíhalo v různých časových úsecích v období od 26. 7. 2010 do 23. 6. 2011. Záznam dat byl 

proveden monitorem distribučních sítí s označením MDS-U 5. Měření probíhalo na hladině napětí 

22 kV. Časový krok záznamu byl opět nastaven na jednu minutu. Opět sledovanou veličinou je činný 

výkon P v závislosti na čase t. Datový soubor celkem obsahuje 336 539 záznamů. 

 Procentní vyhodnocení a vzájemné porovnání naměřených dat na FVE a v místě vývodu 

elektrického vedení z rozvodny je grafický vyobrazeno na Obr. 5. Sloupce v grafu představují 

jednotlivé měsíce. Hodnota 100 % znamená nepřetržitý záznam v daném měsíci. Poslední dva sloupce 

(Suma) stanovují průměrné procento záznamu v celém měřeném období. 

 

 

Obr. 5 Procentní porovnání měřených dat v jednotlivých měsících 

 

 kde: FVE - modré sloupce (černý sloupec představuje průměr celého období),                                    

    rozvodna - červené sloupce (bílý sloupec představuje průměr celého období). 

 

Přesné hodnoty ohledně množství naměřených dat k Obr. 5 jsou uvedené v příloze C. Je zapotřebí 

provést synchronizaci dat pro všechny naměřené měsíce (více viz kapitola 7.3). 

 

V případě měření na FVE všechny měsíce obsahují více jak 90 % dat, ovšem naměřené množství dat 

na rozvodně je podstatně nižší. Nejvíce dat je zaznamenáno v srpnu a listopadu 2010 (100 %) a lednu 

2011 (99%), nejméně v červenci 2010 (18 %). Průměrná měsíční hodnota procentního záznamu pro 

datový soubor  FVE  je 98 %, v případě rozvodny NJ VN 51 se jedná o 64 %. [45] 

7.2.3 Užitné procento záznamu dat 

Průměrná hodnota procentního záznamu pro databázi FVE je 98 %, jedná se tedy takřka o kontinuální 

záznam. Rozvodna NJ VN 51 obsahuje naměřených dat o poznání méně. Je žádoucí definovat tzv. 

užitné procento záznamu. Jedná se o velikost procentního záznamu naměřených dat v daném měsíci, 

kdy je pro každý záznam dostupná hodnota jak z FVE, tak také z rozvodny.  Jedná se tedy o data, která 

je možné pro daný měsíc využít pro další zpracování. Počet záznamů dat pro příkladový měsíc duben 
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je pro FVE 43 831 a rozvodnu 17 692. Tomu odpovídá užitný procentní záznam 41 % (17 635 

hodnot). Tato data jsou graficky znázorněna na Obr. 6, jedná se přibližně o dvanáctidenní záznam. 

 
Obr. 6 Užitné procento záznamu dat pro měsíc duben 2011 

 

 kde: FVE – data z provozu FVE, 

 ROZ – data naměřená na rozvodně linky VN 51, 

 OBD – vypočtený odběrový diagram zatížení, viz (7). 

 

Na Obr. 6 jsou tři grafické průběhy. Označení FVE přestavuje vyráběný výkon fotovoltaickou 

elektrárnou, ROZ (rozvodna) jsou data naměřená na vývodu linky VN 51 a OBD (odběrový diagram) 

znázorňuje odběrový diagram zatížení dané lokality, kde se FVE nachází. Vzhledem k tomu, že síť je 

provozována jako paprsková a v době měření FVE byla jediným výkonově významným zdrojem v síti, 

tak platí: 

 

 OBD = FVE + ROZ   (MW).  (7) 

 

Na základě tohoto vztahu byl stanoven průběh odběrového diagramu zatížení v dané lokalitě. Na první 

pohled je zřejmé, že odběrový diagram zatížení na Obr. 6 má značně stochastický průběh. Což není 

pro diagramy zatížení tohoto typu charakteristické. Je žádoucí ověřit synchronizaci dat detailněji, více 

viz následující kapitola 7.3. 

7.3 Synchronizace datových souborů 

Aby bylo možné uplatnit rovnici (7) pro danou topologii sítě (Obr. 4), je nutná správná synchronizace 

dat mezi měřením na fotovoltaické elektrárně a příslušném vývodu vedení z rozvodny. Obr. 6 

poukazuje na časovou nesynchronizaci měření. 

7.3.1 Druhy chyb synchronizace 

V průběhu synchronního měření na FVE a lince VN 51 měřicí přístroje neměly správně nastavený 

vzájemně synchronní čas. Celé měření probíhalo po několika úsecích (několik datových souborů) jak 
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pro měření na FVE, tak také na rozvodně, které trvaly vždy několik dní. Vzájemné časové posuny jsou 

různé. Bylo zjištěno, že se jedná o desítky sekund až desítky minut. Největší chyba synchronizace 

nastala téměř vždy na začátku při měření nového časového úseku. Takovéto chyby lze přisoudit 

chybné obsluze. Chyby synchronizace také vznikaly v průběhu měření každého jednotlivého úseku. 

Zde chybu obsluhy lze jednoznačně vyloučit, neboť měření v každém úseku probíhalo bez zásahu 

obsluhy. Měřicí přístroje jsou nezávisle napájeny, tudíž jejich chod nezávisí na výpadcích elektrické 

sítě, a proto chybu tohoto původu je možné vyloučit. Problém mohl nastat při změnách letního a 

zimního času, avšak prokázat to nelze z důvodu spolupůsobení dalších chyb. Tuto chybu nelze 

potvrdit ani vyvrátit. Lze ale konstatovat, že se vyskytují i jiné chyby synchronizace. Po zohlednění 

výše zmíněných chyb je zřejmé, že se pravděpodobně jedná o chyby měřících přístrojů. Po 

podrobnější analýze a odborné konzultaci [15] byly zjištěny chyby měření u obou měřících přístrojů. 

Přístroj MDS-U 5 má problém s tzv. uzamykáním naměřených hodnot a v případě měřicího přístroje 

ENA 330 se jedná o dvojí záznam do databázového souboru pro jeden konkrétní čas.  

Jednotlivé druhy vyskytujících se chyb jsou pro přehlednost kategorizovány. Podle toho, co 

danou chybu vyvolává, se rozeznává chyba 1. a 2. druhu, podle toho, co je příčinou chyby, se 

stanovuje chyba 1. a 2. příčiny a podle toho jaká je dimenze chyby, se definuje chyba I. a II. kategorie. 

Pro tento výše popsaný problém se synchronizací dat se mohou vyskytovat následující chyby:   

 

Chyba 1. druhu – představuje chybu, která je vyvolána chybnou obsluhou. Tato chyba nastane v době 

obsluhy měřicího přístroje a projevuje se i hned u první zaznamenané hodnoty na začátku každého 

měření. 

 

Chyba 2. druhu – představuje chybu, která je vyvolána chybou měřicího přístroje. Těmto druhům chyb 

obsluha nemohla zabránit. 

 

Chyba 1. příčiny – je způsobena nekorektním záznamem dat měřicího přístroje do datového souboru 

nebo chybou exportu z příslušného software do souboru textového. Tato příčina byla odhalena u 

měřicího přístroje ENA 330, kde pro jeden časový úsek jsou zaznamenány dvě naměřené hodnoty. Do 

této chyby je také zahrnut případ, kdy měřené hodnoty byly vynechány, jak tomu bylo v případě 

měřicího přístroje MDS-U 5. Pro chybu 1. příčiny je podstatné to, že ji lze jednoduše identifikovat při 

kontrole časové posloupnosti. Jinak tomu je u chyby 2. příčiny. 

 

Chyba 2. příčiny – je obdobná jako chyba 1. příčiny, avšak je podstatně náročnější ji identifikovat. 

V případě této chyby, na rozdíl od chyby 1. příčiny, je časová posloupnost bezchybná, ale přiřazené 

hodnoty pro konkrétní čas neodpovídají skutečnosti. Při pouhém pohledu na samotná data je tato 

příčina neidentifikovatelná. Aby byla tato chyba odhalena, je potřeba ji porovnat s jiným časově 

synchronním reálným měřením. V tomto konkrétním případě je chyba 2. příčiny způsobena 

pravděpodobně špatným uzamykáním hodnot měřicího přístroje MDS-U 5. Chyby 1. a 2. příčiny se 

vyskytují pouze u chyb 2. druhu. 

 

Chyba I. Kategorie – je chyba synchronizace s dimenzí větší než jedna minuta. Tyto chyby na základě 

podrobné vizuální kontroly je možné úspěšně eliminovat. 

 

Chyba II. Kategorie – je chyba synchronizace s dobou trvání kratší než jedna minuta. Odstranění 

těchto chyb není možné. Je to dáno tím, že nejmenší časový krok záznamu obou měřících přístrojů je 

jedna minuta. Extrém této chyby nastane, když rozdíl mezi oběma měřicími přístroji bude 30 sekund, 

ale přesnou dobu desynchronizace nelze identifikovat. Tyto chyby je možné pouze potlačit. Tato 
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chyba je jednou z příčin, proč zaznamenané jednominutové hodnoty jsou převedeny na hodny 

průměrné pětiminutové. 

7.3.2 Důkaz synchronizace chyb 

Obr. 7 představuje detail Obr. 6, kde je pozorovatelná velká diference změn výkonu v diagramu 

zatížení (OBD) a lze předpokládat, že takové náhle změny výkonu nekoresponduji se standardními 

odběrovými diagramy. Tato diference výkonu je způsobena součtem dat na FVE a na rozvodně 

(ROZ), které nejsou synchronizovány. Důkazem nesynchronních dat je Obr. 7. 

 
Obr. 7 Detail nesynchronního průběhu FVE, ROZ a OBD 

 

Na Obr. 7 jsou detailní průběhy FVE, ROZ a OBD, také jsou zde znázorněné oblasti očekávaného 

průběhu OBD (zeleně), stabilní výroby FVE (modře) a nestabilní výroby FVE (červeně). Vyznačená 

oblast nestabilní výroby v průběhu FVE a ROZ časově neodpovídá, dochází k desynchronizaci dat. Je 

zřejmé, že z důvodu nesynchronizování dochází k velkým diferenčním změnám výkonu v průběhu 

OBD. Bylo odhaleno, že se zde projevuje chyba 1. druhu, 2. druhu s 1. i 2. příčinou a I. kategorie. 

Chybu II. Kategorie, jak již bylo zmíněno, nelze jednoznačně stanovit. 

Následně byla data synchronizována tak, aby oblast nestabilní výroby FVE v průběhu křivky 

FVE o ROZ byla ve stejném čase. Takovýto průběh znázorňuje Obr. 8. Jedná se o stejný grafický 

výstup jako v případě Obr. 6. Na základě vizuálního porovnání těchto dvou grafických výstupů (Obr. 6 

a Obr. 8) je možné jednoznačně konstatovat jistou eliminaci diference změny výkonu v průběhu OBD. 
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Obr. 8 Grafické průběhy FVE, ROZ a OBD po synchronizaci dat 

 

Obr. 9 představuje detailnější výsek dat po synchronizaci. Na rozdíl od Obr. 7 jsou oblasti nestabilní 

výroby FVE synchronizovány tak, aby jejich čas výskytu byl stejný. Vlivem negativní korelace 

(průběhů FVE a ROZ) se eliminuje diference změny výkonu OBD (žluté ovály). 

 Vizuálně je zřejmé, že synchronizace dat proběhla úspěšně. Synchronizovat data na úrovni 

přesnosti s odchylkou jedné minuty je již poměrně náročné a byla by zde zanesena velká míra 

subjektivního posouzení. Aby byla subjektivita co nejvíce potlačena a synchronizace optimálně 

nastavena, byla využita korelační analýza a její korelační koeficient. Bylo provedeno dvojí testování. 

Jako výchozí je brána synchronizace uvedena na Obr. 9, neboť toto vizuální posouzení je dostatečně 

přesvědčivé. První testování spočívá v posunutí dat FVE tak, aby data ROZ předbíhala o jednu 

minutu. Naopak při druhém testovaní data FVE se za daty ROZ o jednu minutu zpožďují. Posunutí 

osy časových dat o jednu minutu představuje posunutí dat o jeden časový krok záznamu. V případě 

prvního testování je korelační koeficient roven hodnotě -0,132192, v případě druhého 

testování -0,129081. V obou případech se jedná o negativní korelaci. Výchozí synchronizace má 

hodnotu korelačního koeficientu -0,142377. Korelační koeficient udává míru korelace mezi 

srovnávanými daty (viz kapitola 5). Čím je absolutní hodnota tohoto koeficientu vyšší, tím je také 

vyšší korelační závislost. V tomto konkrétním případě je nejvyšší korelační závislost pro případ 

výchozí synchronizace, tedy synchronizace jaká je uvedena na Obr. 9 a Obr. 8. Při optimální (nejvyšší) 

korelaci mezi daty FVE a ROZ bude nejnižší diference změny výkonu OBD.  

 Tímto přístupem je možné odstranit chyby 1. druhu, 2. duhu 2. příčiny a I. kategorie. Před 

samotnou synchronizací byla také provedena úprava dat z FVE, kde se vyskytovala chyba 2. druhu 

1. příčiny. Konkrétně se jednalo o to, že pro jeden konkrétní čas byly zaznamenány dvě hodnoty. Nyní 

se vyskytuje pouze chyba II. kategorie. 
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Obr. 9 Detail průběhu obrázku 8 po synchronizaci dat 

7.3.3 Eliminace chyb 

 Chybu II. kategorie není možné pouhou synchronizací datových souborů odstranit z důvodu 

omezení minimálního nastaveného časového kroku na měřících přístrojích. Příčinou této chyby je 

desynchronizace dat na úrovní 0 až 30 s. Pro eliminaci této chyby byla použita dvojí úprava dat:  

 

MA 2 – data OBD byla vyhlazena jednoduchým klouzavým průměrem s parametrem 2 (MA 2). 

Parametr 2 byl vybrán proto, že synchronizace chyby II. kategorie vzniká na úrovní max. 30 s, ovšem 

může ovlivnit dva časové záznamy, tedy minutu předchozí a minutu následující. Takto upravená data 

jsou na Obr. 10.  

 

Průměr 5M – druhá úprava dat pro eliminaci chyb II. kategorie spočívá v převedení jednominutových 

výkonů na výkony pětiminutové na základě aritmetického průměru. Finální data jsou na Obr. 11.  

 

Takto upravená data odstraňují nebo potlačují chyby v synchronizaci s dostatečnou přesností a 

požadované kvalitě. Výsledkem těchto synchronizačních postupů je odběrový diagram denního 

zatížení v dané lokalitě. 
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Obr. 10 Detail grafického průběhu OBD po vychlazení MA 2 

 

 
Obr. 11 Detail grafického průběhu pětiminutových výkonů OBD 

 

Grafické průběhy FVE, ROZ a OBD po odstranění a eliminaci všech vyskytujících se chyb jsou na 

Obr. 12. Ve srovnání s Obr. 6, kde je průběh OBD před synchronizací, je možné si povšimnout značné 

eliminace změny diference v průběhu OBD.  
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Obr. 12 Výsledné grafické průběhy pětiminutových výkonů FVE, ROZ a OBD 

 

7.4 Úprava dat FVE 

7.4.1 Pětiminutové výkony 

Záznam dat byl proveden s časovým krokem jedné minuty. Z důvodu odolnosti sítě vůči krátkodobým 

dynamickým změnám a disperzi zdrojů, není bezprostředně žádoucí vyhodnocovat jednominutové 

výkony, ba naopak vhodnou volbou je vyšší časový rámec. Dalším důvodem pro volbu vyššího 

časového intervalu je již výše zmíněná problematika synchronizace dat mezi databází FVE a rozvodny 

VN 51 (viz kapitola 7.3). Jednominutové výkony byly převedeny na výkony pětiminutové. To bylo 

rozhodnuto na základě uvážení výše zmíněných faktorů (odolnost sítě a synchronizační problémy dat) 

a vizuálního posouzení, kde zkreslení nosné informace s ohledem na další zpracování a cíl 

vyhodnocení je nepatrné. Datový soubor pro měsíc duben 2011 je nyní zredukován na 8 568 záznamů. 

7.4.2 Provoz v nočních hodinách 

Datový soubor obsahuje záznam i z nočních hodin, kdy elektrárna neprodukuje žádný výkon, nebo 

dokonce elektrickou energii odebírá (její el. zařízení). Tato data pro další vyhodnocení jsou z datového 

souboru vyfiltrována, neboť by výrazně ovlivnila statistické vyhodnocování. Odebíraná energie FVE 

je mnohonásobně menší než energie vyrobená, proto je možné, vzhledem k vyhodnocovaným 

extrémům, tento odběr zanedbat. Uvažuje se tedy, že je elektrárna v nočních hodinách v nečinnosti. 

Datový soubor pro měsíc duben je opět zredukován na 4 704 záznamů. Úprava datového souboru 

neznehodnocuje nosnou informaci. 

 

Na Obr. 13 je graficky znázorněn průběh vyráběného výkonu po dobu jednoho měsíce, který zahrnuje 

výše zmíněnou úpravu a filtraci dat. Vizuálně je možné odhadnou dny s vhodnými a nevhodnými 

meteorologickými podmínkami, a tím tedy i extrémní stavy výroby.  
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Obr. 13 Grafické znázornění průběhu vyráběného výkonu FVE po vyfiltrování dat, duben 2011 

 

Pro představu, jak se mění výroba FVE v jednotlivých měsících, je na Obr. 14 graficky znázorněn 

průběh produkce elektrárny v prosinci. Ve srovnání s produkcí v dubnu, na Obr. 13, je zde výrazný 

rozdíl. Většina dnů v prosinci má takřka nulovou výrobu. Pouze ojediněle se naskytne krátkodobá 

špička, která dosahuje přibližně poloviny jmenovitého špičkového výkonu elektrárny. Tento efekt 

několika dnů bez produkce není způsoben nízkou hodnotou intenzity slunečního záření, ale tím, že 

povrch fotovoltaického panelu je zakrytý vrstvou sněhové pokrývky nebo námrazkem. Podobný 

charakter výroby je rovněž v měsíci lednu. Tuto skutečnost je potřeba brát na vědomí zejména při 

definování minimálního extrému výroby  FVE, jak pojednává kapitola 7.7.2. 

 

 
Obr. 14 Grafické znázornění průběhu vyráběného výkonu FVE po vyfiltrování dat, prosinec 2010 

 

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P
 (

M
W

) 

Den 

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P
 (

M
W

) 

Den 

Oblast s takřka nulovou produkcí FVE 



  Ing. Martin Smoček 

  Disertační práce: Vliv fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu 

 

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                 41 

 

7.5 Úprava dat diagramu denního zatížení 

Již v případě vyhodnocení dat pro diagram denního zatížení byly provedeny potřebné korekce, žádná 

další úprava dat není nutná. Korekce chyb proběhly za účelem eliminace chyb synchronizace, které 

jsou popsané v kapitole 7.4. Konkrétně se jedná o vyhlazení jednominutových dat jednoduchým 

klouzavým průměrem s parametrem 2 a následné převedení jednominutových výkonů na výkony 

pětiminutové. Grafický průběh diagramu zatížení je na Obr. 15. 

 
Obr. 15 Grafické znázornění průběhu diagramu denního zatížení po úpravě dat 

 

Na základě takto upravených dat je provedeno statistické vyhodnocení extrémních stavů, které je 

podrobně vysvětleno v kapitole 7.7. 

7.6 Model metodiky vyhodnocení 

Postup metodiky vyhodnocení schematicky znázorňuje Obr. 16. Schéma je rozděleno do tří 

vertikálních a tří horizontálních částí. Vertikální sloupce jsou oddělené přerušovanou úsečkou, 

horizontální linie jsou podbarvené modře. 

 První sloupec představuje naměřená data, která jsou podkladem pro vytvoření této metodiky. 

Jedná se o měření v místě připojení FVE (blok FVE) do elektrické rozvodné sítě a také měření na 

příslušném vývodu elektrického vedení z rozvodny 110/22 kV (blok 110/22). Žluté šipky v této oblasti 

představují základní parametry z naměřených hodnot, které jsou: 

 

 1,1 MWp  – špičkový výkon FVE, 

  > 98 %   – více jak 98 % naměřených dat za sledované období jednoho roku na FVE, 

  > 64 %  – více jak 64 % naměřených dat za sledované období jednoho roku na vývodu      

                                     z rozvodny,  

 4 – 5 MW  – přibližná průměrná hodnota diagramu denního zatížení dané lokality, 

 TS 1 min.  – záznam dat s časovým krokem jedné minuty. 
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Druhý sloupec popisuje návrh výpočetní metodiky. Nejprve bylo nutné provést zpracování dat, či tzv. 

post-processing (blok P.-Proces.). K tomuto procesu byl využit následující software: Statgraphics XV, 

MS Excel, aplikace BK Report k síťovému analyzátoru ENA-330 a aplikace MDSU k síťovému 

analyzátoru MDS-U. Dalším krokem bylo stanovit extrémní stavy výkonů FVE (blok Extr. FVE), 

extrémní stavy odběrového diagramu zatížení (Extr. OBD) a také extrémní stavy na vývodu z 

rozvodny (Extr. ROZ). Dříve, než bylo možné stanovit Extr. ROZ, bylo nutné získat samotná data bez 

vlivu produkce FVE. S ohledem na to, že FVE byla jediným významným zdrojem v síti a analyzovaná 

síť z topologického hlediska je paprsková, je možné data pro odběrový diagram zatížení (blok OBD) 

určit vzájemným odečtením okamžitých hodnot výkonů z provozu FVE od okamžitých výkonů 

naměřených na vývodu z rozvodny. Předpokladem tohoto odečtu je přesná synchronizace 

(blok Synch.) obou naměřených datových souborů. Bylo definováno několik druhů chyb nejrůznějších 

příčin a kategorií nesynchronizace (viz kapitola 7.3). Nesynchronizace se vyskytovala od řádů 

několika sekund až hodin. Některé chyby byly odstraněny a jiné potlačeny. Vhodným součtem 

Extr. OBD a Extr. FVE je možné vyhodnotit extrémní stavy, které vznikají v místě vývodu 

elektrického vedení z rozvodny (blok SUM Extr.). Poslední sloupec obsahuje diference činného 

výkonu FVE (blok P diff. FVE) a naměřených dat na vývodu z rozvodny (blok P diff. ROZ a 

P diff. OBD).  

Jak již bylo v úvodu zmíněno, schéma je také rozděleno do tří horizontálních linií. První linii 

přestavují bloky propojené černými šipkami. Popisují postup vyhodnocení diference výkonu pouze 

samotné FVE, bez vlivu odběrového diagramu zatížení. Na základě tohoto vyhodnocení budou 

stanoveny modelové extrémní stavy pro jednotlivé měsíce (viz kapitola 7.7), které je možné flexibilně 

upravovat podle špičkového výkonu FVE. Ovšem není zde zahrnut vliv diagramu denního zatížení, to 

znamená, že tento přístup nezahrnuje vliv efektu eliminace extrémů v rámci provozu FVE v reálné síti 

(viz kapitola 8.4). 

V poslední horizontální linii jsou bloky propojené zelenými šipkami. Naměřená data v místě 

rozvodny zahrnují i vliv provozu FVE. Stanovení diference činného výkonu touto cestou je správné, 

avšak pouze jednoúčelové. Dosažené výsledky nelze použít obecně pro následnou optimalizaci 

podpůrných služeb (kapitola 9.5). Tento přístup by byl omezen pouze na vyhodnocení této konkrétní 

rozvodny a této FVE. Ovšem cílem je analyzovat extrémy FVE obecně a následně vyhodnotit do jaké 

míry jsou krátkodobé extrémy eliminovány sítí. Navíc matematický popis těchto dat by byl značně 

náročný, a to z důvodu, že charakter produkce výkonu FVE je značné rozdílný od odběrového 

diagramu zatížení. 

Optimálním řešením je druhá linie, která propojuje bloky modrými šipkami. Je zde také 

zahrnut blok extrémních stavů FVE z linie první (červená šipka). Je nutné si uvědomit, že extrémní 

stavy výkonů v místě rozvodny vznikají vlivem extrémních stavů jak na FVE, tak také na odběrovém 

diagramu zatížení. V tomto případě odběrovým diagramem jsou myšleny všechny sumární odběry 

(zatížení) v dané lokalitě, a to bez vlivu produkce FVE. Aby bylo možné dosáhnout tohoto diagramu 

denního zatížení, je nutné od naměřených dat na vývodu z rozvodny odečíst data produkce výkonu 

FVE. Následně, v této fázi, je již možné stanovit nejen extrémní stavy FVE, ale i extrémní stavy 

diagramu denního zatížení. Další nespornou výhodou analýzy takto oddělených dat je přesnější 

matematický popis. Je nutné si uvědomit, že charakter průběhů OBD a produkce FVE je značně 

rozlišný, a to je také jeden z důvodů, proč je vhodnějším přístupem každý z extrémů vyšetřit 

samostatně, a až poté je následně vzájemně vyhodnotit. 

Modelové případy extrémních stavů FVE mohou být také užitečné v různých modelových či 

simulačních procesech, kde je předpoklad předem známého průběhu odběrového diagramu nebo 

obecně i jakékoliv zátěže. Touto problematikou se práce dále nezabývá. [43] 
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 Extrémní stavy FVE 

 Extrémní meze odběrového diagramu zatížení 

 Extrémní stavy na vývodu z rozvodny 

 

 

FVE  – fotovoltaická elektrárna, 

110/22  – rozvodna 110/22 kV, 

P. - Proces.  –  post-processing datového souboru, 

Synch.  – synchronizace naměřených dat, 

OBD  – data odběrového diagramu zatížení, 

Extr. FVE  – extrémní stavy fotovoltaické elektrárny, 

Extr. OBD  – extrémní stavy odběr. diagramu zatížení, 

Extr. ROZ  – extrémní stavy v místě rozvodny 110/22 kV, 

SUM Extr.  – výsledné extrémní stavy, 

P diff. FVE  – diference činného výkonu Extr. FVE 

P diff. OBD  – diference činného výkonu Extr. ROZ se 

začleněním modelových Extr. FVE , 

P diff. ROZ  – diference činného výkonu Extr. ROZ bez 

začlenění modelových Extr. FVE.

 

Obr. 16 Blokové schéma modelu metodiky vyhodnocení

 

Měřená 

data Metodika vyhodnocení 
Výkonová 

diference 

FVE 

110/22 

P.-Proces. 

P.-Proces. 

Synch. OBD 

Extr. FVE 

Extr. ROZ 

Extr. OBD SUM Extr. 

P diff. FVE 

P diff.OBD 

P diff. ROZ 

1,1 MWp 

4 – 5 MW 

TS 1 min. 

TS 1 min. 

Vstupní data každého měsíce 

> 64 % 

 > 98 % 

Matematicky obtížné 

popsat 

Nerespektuje se pozitivní vliv 

FVE na OBD 
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7.7 Vyhodnocení extrémních stavů 

Vyhodnocení extrémních stavů, které mohou nastat na vývodu z rozvodny, jsou dány vzájemným 

spolupůsobením extrémních stavů fotovoltaické elektrárny a extrémních stavů diagramu denního 

zatížení. 

Výroba elektrické energie z FVE je předurčena průběhem dvacetičtyřhodinového denního 

cyklu. Tento cyklus opisuje křivku Gaussova rozložení s maximem hodnot v odpoledních hodinách a 

minimem v hodinách ranních a večerních. Takovéto rozložení výroby elektrické energie je ve srovnání 

s odběrovým diagramem zatížení nežádoucí. V podstatě je možné tvrdit, že křivka výroby elektrické 

energie z FVE negativně koreluje s křivkou OBD. V ranních a večerních hodinách se FVE velmi 

nepatrně podílí na pokrytí ranních a večerních špiček zatížení. V odpoledních hodinách elektrárna 

dosahuje svého špičkového výkonu. S ohledem na závislost na přímém slunečním záření, vzniká 

v mnoha případech špiček několik s krátkou dobou trvání. Tyto špičky nekorespondují s diagramem 

denního zatížení. 

U FVE je možné v kontextu s extrémní výrobou vyhodnocovat dva stavy. Jedná se o extrémní 

stav maximálního a extrémní stav minimálního vyráběného výkonu.  

 

Minimální výroba: 

V době minimální výroby je možné zpravidla na odběrových diagramech zatížení zaznamenat 

špičková zatížení, tj. ranní nižší a večerní vyšší špička. Tento stav je nežádoucí a protichůdný, neboť 

FVE se na pokrytí odběrového diagramu zatížení podílí jen nepatrně. Při vyhodnocování tohoto 

extrému je možné opomíjet maximální extrémy výroby v odpoledních hodinách.  

 

Maximální výroba: 

V době maximální výroby je možné na odběrových diagramech zatížení zaznamenat stagnaci 

nebo mírný pokles. V podstatě se opět jedná o protichůdné stavy mezi výrobou a spotřebou elektrické 

energie. Při vyhodnocování tohoto extrému je možné opomíjet minimální extrémy výroby v ranních a 

večerních hodinách.  

 

Neustálá změna výroby FVE pohybující se mezi extrémními stavy vyžaduje podporu podpůrných 

služeb pro vyrovnávání výkonové rovnováhy mezi okamžitou výrobou a okamžitou spotřebou 

elektrické energie.  Další krok úpravy dat je nutné provést individuálně s ohledem na cíl vyhodnocení. 

Vyhodnocení je provedeno za pomocí statistických metod. 

7.7.1 Maximální extrémní stavy výroby 

Obr. 17 znázorňuje korelační pole maximálních pětiminutových vyráběných výkonů každého dne 

příkladového měsíce dubna. Jsou to hodnoty, které zobrazují nejdůležitější informaci pro vyhodnocení 

maximálních extrémů, a proto nesmí být z datového souboru v žádném případě odfiltrovány. Lineární 

regresní rovnice vzhledem k velikosti koeficientů funkce jednoznačně poukazuje na možnou 

aproximaci konstantní funkcí. [19], [42] 

Z grafického výstupu jsou zřejmé body odlehlého pozorování, jedná se tzv. outliers [22]. 

S uvážením těchto odlehlých bodů není vhodné extrémy nahradit jejich střední hodnotou 

(aritmetickým průměrem), neboť tento parametr je velmi závislý na bodech odlehlého pozorování a 

pro malé množství hodnot se vyžaduje Gaussovo normální rozložení pravděpodobnosti. V tomto 

případě s ohledem na počet odlehlých pozorovaní a celkový počet hodnot lze jednoznačně tvrdit, že se 

jedná o malý rozsah vstupního souboru. Parametr, který není přímo ovlivněn četností hodnot dané 

proměnné, se nazývá medián. Medián je v podstatě 50 % kvantit a poskytuje tak dobrou představu 

http://cit.vfu.cz/stat/FVHE/Teorie/Predn1/znaky.htm#hodnota
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o objektivní poloze prostřední hodnoty, a tím i o úrovni hodnot sledované proměnné. Medián je méně 

ovlivněn extrémními body odlehlého pozorování. Hodnota mediánu pro maximální denní hodnoty 

výkonu je rovna 896,43 kW a je nezbytnou podmínkou (podmínkou č. 1). To je, aby jakákoliv 

aproximace maximálních extrémních hodnot zahrnovala medián těchto extrémů. 

 

 
Obr. 17 Hodnoty maximálních denních výkonů pro měsíc duben 

 

Bodový diagram všech hodnot výkonů FVE v analyzovaném období je znázorněn na Obr. 18. Další 

krok vyhodnocení spočívá v aproximaci bodového pole odpovídající křivkou regrese, která bude 

zahrnovat požadované maximální extrémní hodnoty (podmínka č. 1 - Obr. 17) v souladu se 

statistickými metodami vyhodnocení (podmínka č. 2 - viz kapitola 5).  

Regresní analýza na Obr. 18 neodpovídá definovaným statistickým požadavkům ani zadané 

vstupní podmínce. Vstupní podmínka č. 1 stanovuje, že je žádoucí zachovat hodnoty denních 

extrémních výkonů, avšak medián těchto extrémních výkonů se nepřekrývá s extrémem křivek 

regresní analýzy. Regresní křivka na Obr. 18 je znázorněna jak prostřednictvím středních hodnot, tak 

také mediánů pětiminutových výkonů. Koeficient determinace nesplňuje požadavek R
2
 > 80 %, tedy 

podmínku č. 2. To jsou faktory, které poukazují na nevhodnost tohoto vyhodnocení. Aby bylo možné 

vyhodnotit maximální extrémní stavy, je nutné posuzovat pouze ta data, které tyto extrémy 

reprezentují. [47] 
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Obr. 18 Bodový diagram pětiminutových výkonů 

 

Z Obr. 18 je možné vypozorovat, že nejvyšší četnosti pětiminutových výkonů se koncentrují kolem 

obalové křivky, tedy v oblasti extrémních maximálních výkonů. Tento fakt je podstatou další úpravy 

dat, která spočívá v rozdělení jednotlivých pětiminutových výkonů do příslušných tříd četnosti dle 

vztahu: 

 

 n = 1 + 3,3 ∙ log ∙ (N)  (−), [21]  (8) 

 

 kde:  N  - je počet hodnot, 

  n - počet tříd četnosti. 

 

Jedná se o tzv. Sturgesovo pravidlo pro optimální stanovení tříd četnosti [21]. Následně jsou vybrány 

dvě třídy četnosti hodnot v oblasti nejvyšších hodnot vyráběného výkonu. Takto vyfiltrovaná data od 

ostatních tříd četnosti jsou na Obr. 19. 

Regresní analýza na Obr. 18 nesplňuje žádnou z výše definovaných podmínek, zatímco 

regrese dat na Obr. 19 splňuje podmínky obě. Medián denních pětiminutových extrémů, který je 

vyhodnocený na Obr. 17, je téměř totožný s extrémem regresní křivky na Obr. 19, čímž je splněna 

podmínka č. 1. Index determinace R
2
 > 80 %, uvedený na Obr. 19, potvrzuje platnost dostatečné 

kvality regrese a splňuje tím podmínku č. 2. Konkrétně je možné konstatovat, že model vysvětluje 

velký rozptyl hodnot [21].  
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Obr. 19 Regrese maximálních extrémních výkonů 

 

Závěrem je možné konstatovat, že takovýto přístup vyhodnocení maximálních extrémních hodnot je 

opodstatněn a respektuje podstatu vyhodnocení. 

 

Výsledkem této metodiky pro vyhodnocování maximálních extrémních stavů FVE je Gaussova 

rovnice s parametry A, B, C a D, která tato maxima nejlépe aproximuje. Obecně tato funkce má tvar: 

 

 
𝑓(𝑥) = 𝐴 ∙ 𝑒

−
(𝑡−𝐵)2

2∙𝐶2 + 𝐷, [36] 
 (9) 

  

 kde: A, B, C, a D - parametry Gaussovy rovnice. 

 

Obecnou funkci Gaussovy rovnice je možné na základě vyhodnocených parametrů, například pro 

měsíc duben, pro výkonovou křivku maximálních extrémních stavů aplikovat následovně: 

 

 
𝑃FVEmax = −1274810 ∙ 𝑒

−
(𝑡−0,4928263)2

2∙0,174222 + 383794   (W), 
 (10) 

 

 kde: PFVEmax - maximální extrémní stav FVE; činný výkon (W), 

  t - čas. 

 

Je důležité zmínit, že čas t a časové osy grafických průběhů jsou, pokud není zmíněno jinak, uvedeny 

vždy v tzv. Koordinovaném světovém čase (UTC). Přepočet mezi UTC a Středoevropským čase 

(SEČ) i Středoevropským letním časem definují rovnice (11) a (12). Zde je ovšem nutné vzít v úvahu, 

že MS Excel převádí data na celá čísla a časy na desetinná čísla. To znamená, že v tomto případě je 

čas reprezentován desetinnými čísly 0,0 až 1,0 (0:00 až 24:00), kde čas 24:00 je v podstatě 

automaticky přepisován na 0:00. Takže, například, pro čas 12:00:00 hodin odpovídá hodnota 0,5. 
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𝑡seč =

hutc ∙ 60 + mutc

1440
+

1

24
, 

 (11) 

 

 
𝑡selč =

hutc ∙ 60 + mutc

1440
+

2

24
, 

 (12) 

    

 kde:  tseč  - Středoevropský čas, 

  tselč - Středoevropský letní čas, 

  tutc - Koordinovaný světový čas, 

  hutc/mutc  - aktuální hodnota hodiny/minuty dle UTC. 

 

 

Jednotlivé parametry Gaussovy rovnice (9) pro jednotlivé měsíce v roce jsou definovány v Tab. 2. 

Obdobně, jako v případě rovnice (10) pro měsíc duben, se tyto parametry dosadí do rovnice (9) pro 

stanovení křivky maximálních extrémních stavů každého měsíce. Dopočet parametrů regresní analýzy 

byl proveden v programu Statgraphics. Poslední sloupec této tabulky udává příslušný index 

determinace pro každou regresi. Je možné si povšimnout, že index determinace vždy nabývá hodnot 

vyšších než 80 %, což odpovídá silné regresní závislosti [21].  

 

Tab. 2 Parametry Gaussovy rovnice maximálních extrémů FVE pro jednotlivé měsíce v roce 

Měsíc 
Parametry Gaussovy funkce R

2
 - Index 

determinace A B C D 

1 -3600950 0,49921 0,262209 2932140 94 

2 -2089680 0,503123 0,211292 1317490 90 

3 -1956580 0,499046 0,223049 1112310 94 

4 -1274810 0,4928263 0,17422 383794 97 

5 -1357560 0,4936243 0,188437 440029 97 

6 -1180160 0,4983373 0,18539 307280 95 

7 -1180020 0,5057943 0,188995 338914 96 

8 -1384590 0,5036093 0,198893 535948 96 

9 -2212550 0,4949763 0,252074 1389050 95 

10 -5041080 0,4860943 0,367736 4274150 91 

11 -3235550 0,484282 0,268296 2548530 88 

12 -299418 0,484282 0,0412953 -64029,2 81 

 

Maximální extrémní stavy výroby FVE popisuje Obr. 20 a Obr. 21. Obr. 20 zahrnuje měsíce v období 

od prosince do červena, tedy v období od zimního do letního slunovratu. Průběhy jednotlivých křivek 

zcela korespondují dle předpokladů v závislosti na intenzitě slunečního záření, délce slunečního svitu 

v rámci dne a vlivu teploty fotovoltaického panelu. Je možné vypozorovat, že rozptyl doby produkce 

se prodlužuje s narůstající délkou slunečního svitu v jednotlivých měsících a amplituda roste 

s narůstající intenzitou slunečního záření. Maximum nenastává v době letního slunovratu, jak by se 

dalo očekávat, ale v měsíci květnu. Je to způsobeno tím, že se projevuje již zmíněná závislost 

účinnosti panelu na teplotě. S vyšší teplotou panelu jeho účinnost klesá a naopak. Obr. 21 zobrazuje 

maximální extrémní křivky od července do prosince, tedy takřka od letního do zimního slunovratu. 

Zde se rovněž nepatrně projevil vliv vyšší teploty panelu v červenci oproti srpnu, tudíž většího 

extrému je dosaženo v srpnu. Extrémní stavy pro měsíc prosinec nelze definovat, nebyla splněna 

požadovaná hodnota indexu determinace R
2
. Navíc regresní křivka neprotíná časovou osu, což je 

v rozporu s technickým předpokladem. [46] 
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Obr. 20 Regresní křivky maximálních extrémních výkonů, měsíce (prosinec až červen) 

 

 

 
Obr. 21 Regresní křivky maximálních extrémních výkonů, měsíce (červenec až prosinec) 
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Obr. 22 Statistické parametry hodnot maximálních denních výkonů jednotlivých měsíců (Obr. 17) 

 

Přehled konkrétních hodnot Gaussových křivek maximálních extrémů a mediánů denních 

pětiminutových extrémů je uveden v Tab. 3. Na základě těchto hodnot je potřeba překontrolovat, do 

jaké míry je splněna podmínka regresní analýzy extrémů, kterou popisuje a vysvětluje Obr. 17. To 

stanovuje poslední sloupec, kde je vypočítán relativní rozdíl mezi extrémem Gaussovy křivky a 

mediánem denních extrémů, a to podle vztahu: 

 

 
𝑧 =

ABS(x) − ABS(y)

y
∙ 100, 

 (13) 

    

 kde:  x  - extrém Gaussovy křivky, 

  y - medián denních pětiminutových extrémů, 

  z - procentní rozdíl. 

 

Tyto relativní hodnoty stanovují buď překrytí (kladná hodnota) těchto křivek, nebo jejich vzdálenost 

(záporná hodnota), kde míra je vyjádřena v procentech. Kladné hodnoty tedy odpovídají stavu, kdy 

požadovaná podmínka je splněna okamžitě, zatímco u záporných hodnot je potřeba zvážit, zda tyto 

křivky jsou si blízké, tedy že regresní křivka respektuje maximální stavy výroby FVE. Maximální 

chyba, která se zde vyskytuje, je do 5 % včetně (měsíc červen), což je akceptovatelné. 
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Tab. 3 Extrémní hodnoty Gaussových křivek, medián denních extrémů, procentní rozdíl 

Měsíc Extrém Gaussovy 

křivky 

Medián denních 

pětiminutových extrémů 

Procentní 

rozdíl 

1 -668794 -379997 76 

2 -772187 -467360 65 

3 -844252 -864535 -2 

4 -891014 -895433 0 

5 -917524 -920634 0 

6 -872832 -922530 -5 

7 -841084 -875773 -4 

8 -848641 -862339 -2 

9 -823458 -826708 0 

10 -766929 -774333 -1 

11 -686959 -593401 16 

12 -363439 -41929,2 767 

 

7.7.2 Minimální extrémní stavy výroby 

Původní myšlenkou bylo z grafických výstupů vyráběného výkonu FVE definovat rozhraní mezi 

přímým slunečním zářením a zářením difúzním. V této oblasti by se dala předpokládat hranice 

minimální produkce FVE. Přestože při vizuálním posouzení grafických výstupů byl zřejmý jistý podíl 

difúzní složky, bylo velmi obtížné z naměřených dat objektivně určit její celkový podíl. Je nutné si 

uvědomit, že i za jasného slunečného dne se uplatňuje jak přímá tak difúzní složka záření. Pro 

vyhodnocení by bylo zapotřebí, aby součástí měření byl také záznam podílu přímé a difúzní složky 

záření. Za toho předpokladu by se studie ubírala pravděpodobně správným směrem, ale pro tento 

případ to z důvodu absence měření těchto složek záření není možné. 

Jednou z možností, jak získat přibližný podíl difúzního záření, je její výpočet přes vyrobené 

množství energie a přibližně známý poměr mezi přímou a difúzní složkou záření v jednotlivých 

měsících pro území České republiky. Poměr mezi přímou a difúzní složkou záření je možné získat ze 

zdrojů, které se touto problematikou zabývají, příkladem je zdroj [5]. Ovšem pro potřeby tohoto 

vyhodnocení jsou data vyhodnocena v příliš dlouhém časovém intervalu. 

Aproximovat minimální extrémní stavy výroby konstantní funkcí rovnou nule by nebylo 

rovněž vhodným řešením, neboť z grafického výstupu na Obr. 23 je jistý podíl složky difúzního záření 

zřejmý a je potřeba jej respektovat. 

Je tedy nezbytné stanovit tuto hranici minimálních extrémů jiným způsobem tak, aby byla 

respektována složka difúzního záření, kterou lze 100% definovat na základě vizuálního posouzení dle 

Obr. 23. Tento podíl difúzní složky záření je pro potřeby této studie definován jako tzv. garantovaný 

podíl difúzní složky záření. Tato informace má mnohem lepší vypovídací hodnotu o minimální výrobě 

FVE a minimálních extrémech, než výše zmíněná reálná složka difúzního záření. Je to dáno tím, že 

zachycuje skutečný stav provozu FVE v oblasti minimální produkce. Z jiných studií je zřejmé, že tato 

složka bude mít různý podíl v různých ročních obdobích [5]. Na Obr. 23 je znázorněn bodový graf 

jednominutových výkonů příkladového měsíce dubna roku 2010, kde garantované difúzní záření je 

zřejmé. Nachází se v oblasti, kde se hodnoty výkonu nevyskytují. V tomto případě není v této oblasti 

zaznamenána dokonce ani jedna hodnota. [42] 
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Obr. 23 Garantovaný podíl difúzního záření 

 

Vyhodnocení minimálních extrémních stavů vychází z metodiky, která je aplikována v případě 

stanovení maximálních extrémních stavů. Zde je podmínkou, aby byl respektován vliv minimálního 

garantovaného difúzního záření. 

Úprava dat, stejně jako v případě vyhodnocení maximálních extrémů, spočívá v rozdělení 

jednotlivých pětiminutových výkonů do příslušných tříd četnosti dle vztahu (8). Následně je vybrána 

třída četnosti s nejnižší hodnotou produkce výkonu. Takto upravená data jsou na Obr. 24. 

Na tato data je aplikována regresní analýza. Hodnota indexu determinace v tomto případě není 

tak striktní jako v případě vyhodnocení maximálních extrémních stavů, neboť zde rezidua od regresní 

křivky dosahují menších hodnot. To znamená, že zde nenastává tak velký rozptyl hodnot výkonů, jako 

tomu bylo v případě maximálních extrémů, což je s ohledem na princip vyhodnocení lépe vypovídající 

argument, než statistický ukazatel. Podmínka, aby regresní křivka nezasahovala do oblasti 

garantovaného difúzního záření, je splněna. 

Výsledkem této metodiky pro vyhodnocování minimálních extrémních stavů FVE je opět 

Gaussova křivka, která tato minima vhodně aproximuje a respektuje odvozené předpoklady. Nabízí se 

také možnost regrese křivkou polynomu vyššího řádu (> 4), avšak tyto křivky v mnoha měsících 

neprocházejí nulou na časové ose, což je v rozporu se skutečným stavem. Rovnice Gaussovy křivky 

minimálních extrémních stavů výroby FVE pro měsíc duben roku 2010 má tvar: 

 

 
𝑃FVEmin = −124533 ∙ 𝑒

−
(𝑡−0,494557)2

2∙0,1002092 + 1201,97   (W), 
 (14) 

 

 kde: PFVEmin - minimální extrémní stavy FVE; činný výkon (W), 

  t - čas (hh:mm). 
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Stejně jako v případě regresních křivek maximálních extrémních stavů, tak i zde je čas t uveden 

v tzv. Koordinovaném světovém čase (UTC). Přepočet mezi UTC a Středoevropským čase (SEČ) i 

Středoevropským letním časem definují výše zmíněné rovnice (11) a (12). 

 

Obr. 24 Regrese minimálních extrémních výkonů 

 

Jednotlivé parametry Gaussovy rovnice (9) pro jednotlivé měsíce v roce jsou definovány v Tab. 4. 

Stejným způsobem, jako v případě rovnice (14) pro měsíc duben, se tyto parametry dosadí do rovnice 

(9) pro stanovení křivek minimálních extrémních stavů každého měsíce. Dopočet parametrů regresní 

analýzy byl proveden opět v programu Statgraphics.  

 

Tab. 4 Parametry Gaussovy rovnice minimálních extrémů FVE pro jednotlivé měsíce v roce 

Měsíc 
Parametry Gaussovy funkce 

A B C D 

1 -65199,2 0,498540444 0,0941881 14166 

2 -123893 0,501989222 0,127915 38423,7 

3 -115800 0,499487444 0,12374 10454,8 

4 -124533 0,494557 0,100209 1201,97 

5 -144600 0,491698444 0,120717 3399,95 

6 -151374 0,500168 0,146449 12303,4 

7 -118188 0,508342667 0,142813 8777,12 

8 -104815 0,503144778 0,11419 1134,17 

9 -96112,4 0,496590778 0,101559 594,665 

10 -89190,1 0,485495667 0,127737 18992,3 

11 -60925,1 0,507583 0,123552 20331,2 

12 -18368 0,513792 0,0529752 2237,18 
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Obr. 25 Regresní křivky minimálních extrémních výkonů, měsíce (prosinec až červen) 

 

 

 
Obr. 26 Regresní křivky minimálních extrémních výkonů, měsíce (červenec až prosinec) 

 

Minimální extrémní stavy výroby FVE popisuje Obr. 25 a Obr. 26. Obr. 25 zahrnuje měsíce v období 

od prosince do června, tedy v období od zimního do letního slunovratu. Průběhy jednotlivých křivek 

korespondovaly dle předpokladů v závislosti na intenzitě slunečního záření, avšak s ohledem na délku 
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slunečního svitu tomu tak nebylo. Příčinou byla nedostatečně rozsáhlá databáze měřených dat. Aby 

byl tento negativní vliv potlačen, byly křivky jednotlivých měsíců centrovány vůči sobě ve stejném 

poměru, jako tomu je v případě křivek maximálních extrémních stavů. Po této úpravě rozptyl doby 

produkce má tendenci se prodlužovat s narůstající délkou slunečního svitu v jednotlivých měsících a 

amplituda roste s narůstající intenzitou slunečního záření. Obr. 26 zobrazuje minimální extrémní 

křivky od července do prosince, tedy takřka od letního do zimního slunovratu. [49], [46] 

 

Na základě definovaných maximálních a minimálních extrémních stavů, které jsou aproximované 

příslušnými regresními křivkami, je možné stanovit diferenci činných výkonů FVE (dle Obr. 16 se 

jedná o blok P diff. FVE). Tato diference je vymezena oblastí výkonů, které se vyskytují mezi těmito 

regresními křivkami, jak uvádí Obr. 27. [50], [44] 

 

 
Obr. 27 Regrese extrémních stavů výroby, diference výkonu 

 

Tyto diference výkonů pro jednotlivé měsíce jsou v hodinových průměrech graficky znázorněné na 

Obr. 28. Největší výkonové diference dosahuje měsíc duben a květen, zatímco nejnižší diferenci 

vykazuje měsíc prosinec a leden.  Z tohoto porovnání je možné také vypozorovat, že mezi zbývajícími 

měsíci se příliš velké rozdíly v diferencích výkonů nevyskytují. Je to dáno tím, že v měsících s 

nejvyšší produkcí se dosahuje nejen největších hodnot maximálních extrémů, ale také extrémů 

minimálních a například v případě podzimních měsíců je dosaženo sice nižších hodnot maximálních 

extrémů, ale zároveň také extrému minimálních. Tímto efektem se diference vzájemně v jednotlivých 

měsících vyrovnávají. Závěrem lze tedy konstatovat, že negativní dopad stochastické produkce 

výkonů FVE se vyskytuje nejen v letních měsících, ale, vyjma měsíce prosince a ledna, takřka po celý 

rok. Jediné, co se výrazně mění u všech měsíců, je výskyt této diference v průběhu dne, což je dáno 

délkou slunečního svitu. 
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Obr. 28 Histogram diference hodinových výkonů extrémních stavů výroby FVE 

 

Tato metodika zachycuje extrémní oblasti produkce výroby FVE a je aplikována na jednotlivé měsíce 

v roce, aby bylo možné vyhodnotit celoroční provoz. Metodika je univerzální a je možné ji aplikovat i 

na jiné FVE. Nyní prozatím není podstatné přesně definovat, kolik procent hodnot se nachází 

v diferenčních mezích křivek extrémních stavů. Cílem je porovnat jednotlivé měsíce navzájem a 

následně tyto poměry využit k optimalizaci regulačních energií, více v kapitole 9.5. Kolik procent 

hodnot se nachází uvnitř diferenčních mezí výkonů a kolik vně, bude podstatné pro důkaz eliminace 

extrémů výroby FVE v reálné síti, čímž se zabývá kapitola 8.4.  
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8 Extrémní stavy diagramu denního zatížení 
Data provozu FVE byla synchronně monitorována současně s daty výkonů na příslušném vývodu 

paprsku z rozvodny, na kterou je FVE připojena. Dalším krokem je stanovit meze diagramu denního 

zatížení bez vlivu produkce FVE ve sledované oblasti (dle modelu na Obr. 16). Získané meze budou 

porovnávány s křivkami extrémních stavů FVE, za účelem definování korekčního koeficientu 

extrémů. Tento koeficient zohledňuje dopad extrémních stavů FVE v provozu s reálnou sítí. 

Vyhodnocením korekčního koeficientu extrémů se zabývá kapitola 8.5.  

8.1 Extrémní stavy diagramu denního zatížení bez vlivu FVE 

Poté, co byla provedena synchronizace dat v kapitole 7.3, je možné ve sledovaném období stanovit 

synchronní průběhy naměřených data na FVE (FVE), vývodu vedení z rozvodny (ROZ) a také pro 

vypočítaný odběrový diagram denního zatížení bez vlivu FVE v dané lokalitě (OBD). Odběrovým 

diagramem zatížení bez vlivu FVE jsou myšleny hodnoty vypočítané na základě vztahu (7). Tato data 

jsou pro vzorový měsíc duben znázorněna v bodovém grafu na Obr. 29. 

 

 
Obr. 29 Bodový graf pětiminutových výkonů FVE, ROZ a OBD 

  

 kde: FVE  – výkony z provozu FVE,                          

 ROZ  – výkony naměřené na vývodu z rozvodny,             

 OBD  – vypočtený odběrový diagram zatížení. 

 

Největší pokles výkonu na rozvodně není zaznamenán v době špičkové výroby FVE, ale v pozdějších 

odpoledních hodinách. Je to způsobeno charakterem průběhu odběrového diagramu zatížení, který 

v tomto období zaznamenává mírný pokles. Maximum výroby FVE nastává přibližně v 12.00 hod. 

UTC, avšak minimum dodávky z rozvodny se pohybuje přibližně v 13.30 hod. 

V ranních hodinách v rozmezí od 4.00 do 9.00 hod. má odběrový diagram jakoby dva rozdílné 

průběhy. Bylo odhaleno, že tyto průběhy jsou závislé na jednotlivých dnech v týdnu. Obr. 30 graficky 
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znázorňuje porovnání průběhu denního diagramu zatížení v pracovních a víkendových dnech. Lze 

konstatovat, že charakter těchto odběrů se mění v závislosti, zda se jedná o den pracovní nebo 

víkendový. Pro analýzu a vyhodnocení korekčního koeficientu extrémů (viz kapitola 8.5) není nutné, 

aby byla zkoumána obě tato období, ale pouze jedno z nich. Důvodem je, že v průběhu těchto dvou 

období se mění pouze trend diagramu, zatímco charakter stochastičnosti je jak ve víkendových, tak 

pracovních dnech stejný. Z důvodu rozsáhlejšího datového souboru se studie zaměřuje na analýzu 

v období pracovních dnů. [41] 

 

 
Obr. 30 Bodový diagram zatížení FVE, pracovní dny a víkendové dny 

  

 kde: OBD – výkony odběrového diagramu zatížení v pracovních dnech, 

 OBD_V – výkony odběrového diagramu zatížení ve víkendových dnech. 

 

Na korelační pole diagramu denního zatížení (bodový diagram na Obr. 30) je možné aplikovat regresní 

analýzu, která bude definovat diferenční meze odběrového diagramu zatížení s určitou spolehlivostí. 

Diferenční meze jsou stanoveny na hladině významnosti 5 %, stanovují tedy 95% spolehlivostní 

predikční úrovně. Tyto predikční úrovně udávají s jakou pravděpodobností a v jakých mezích se 

budou vyskytovat výkony odběrového diagramu zatížení pro každou individuální hodnotu. Tyto meze 

jsou zobrazený na Obr. 31, kde šedé křivky zobrazují 95% predikční úrovně odvozené od regresní 

křivky polynomu 8. řádu barvy červené. Regrese a příslušné predikční úrovně byly provedeny ve 

výpočetním programu Statgraphics XV. [52] 

Pro tuto regresi odpovídá index determinace R
2
 > 86 %, což odpovídá velmi dobré a vhodné 

regresi hodnot regresní křivkou [20]. Je možné vypozorovat, že predikční úrovně v brzkých ranních, 

pozdních večerních a nočních hodinách mají diferenční mez vyšší než je nezbytně nutné. To vede 

k zamýšlení, zda by nebylo vhodné provést regresní analýzu zvlášť pro časový interval, kdy FVE je 

v provozu a kdy je v nečinnosti. Více pozornosti této problematice je věnováno v kapitole 8.4.  

 

 

 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00

P
 (

M
W

) 

Čas (hh:mm) 
OBD OBD_V



  Ing. Martin Smoček 

  Disertační práce: Vliv fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu 

 

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                 59 

 

 

Obr. 31 Regresní analýza odběrového diagramu zatížení 

 

 kde: šedé křivky  – 95% predikční úrovně, 

 červená křivka – regresní křivka polynomu 8. řádu. 

 

Regresní křivka odběrového diagramu zatížení je dána rovnicí polynomu 8. řádu: 

 

 𝑃OBD = 2,10499 + 9,58136 ∙ 10−5 ∙ 𝑡 − 4,47255 ∙ 10−10 ∙ 𝑡2 + 1,34095 ∙ 10−12 ∙ 𝑡3

− 8,5095 ∙ 10−17 ∙ 𝑡4 + 2,5894 ∙ 10−21 ∙ 𝑡5 − 3,00365 ∙ 10−26 ∙ 𝑡6

+ 1,9669 ∙ 10−31 ∙ 𝑡7 − 5,02962 ∙ 10−37 ∙ 𝑡8    (MW) 

 (15) 

 

 kde: POBD – výkon regrese odběrového diagramu zatížení (MW), 

  t – čas. 

 

Pro dosazení hodnoty za čas t platí stejné podmínky jako tomu je v případě rovnice (10), (11) a (12). 

Predikční úrovně odběrového diagramu denního zatížení jsou vyjádřené následujícími regresními 

rovnicemi. V obou případech se rovněž jedná o polynomické rovnice 8. řádu. 

 

 Horní mez predikční úrovně odběrového diagramu zatížení: 

 

 𝑃OBDmax = 2,44355 + 9,65951 ∙ 10−5 ∙ 𝑡 − 3,2945 ∙ 10−10 ∙ 𝑡2 + 1,33212 ∙ 10−12 ∙ 𝑡3

− 8,473 ∙ 10−17 ∙ 𝑡4 + 2,25025 ∙ 10−21 ∙ 𝑡5 − 2,9918 ∙ 10−26 ∙ 𝑡6

+ 1,95831 ∙ 10−31 ∙ 𝑡7 − 5,004 ∙ 10−37 ∙ 𝑡8   (MW). 

 (16) 

 

 Dolní mez predikční úrovně odběrového diagramu denního zatížení: 

 

 𝑃OBDmin = 1,76643 + 9,50349 ∙ 10−5 ∙ 𝑡 − 5,64625 ∙ 10−10 ∙ 𝑡2 + 1,34975 ∙ 10−12 ∙ 𝑡3

− 8,54587 ∙ 10−17 ∙ 𝑡4 + 2,26761 ∙ 10−21 ∙ 𝑡5 − 3,01547 ∙ 10−26 ∙ 𝑡6

+ 1,97537 ∙ 10−31 ∙ 𝑡7 − 5,0551 ∙ 10−37 ∙ 𝑡8   (MW). 

 (17) 

 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

P
 (

M
W

) 

Čas (hh:mm) 

Regresní 

křivka 

95% predikční úrovně 



  Ing. Martin Smoček 

  Disertační práce: Vliv fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu 

 

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                 60 

 

8.2 Extrémní stavy na vývodu z rozvodny 

Z předchozích analýz je známá diference vyráběného výkonu FVE (stanovení minimálních a 

maximálních mezí extrémních stavů výroby) a také jsou definovány meze odběrového diagramu 

denního zatížení. Extrémní stavy, které mohou nastat na vývodu z rozvodny, jsou dány 

spolupůsobením extrémních stavů FVE a extrémních stavů odběrového diagramu zatížení. V podstatě 

se definuje nejhorší možný stav, který může nastat. [41] 

 
Obr. 32 Stanovení diference výkonu na vývodu z rozvodny 

 

Šedé křivky (POBDmax a POBDmin) na Obr. 32 odpovídají 95% predikčním úrovním odběrového diagramu 

zatížení. Jsou dány rovnicemi (16) a (17). Černá křivka představuje stav, kdy odběrový diagram 

denního zatížení je na své maximální úrovni, zatímco příspěvek FVE je na úrovní minimální. Tato 

situace představuje nejvyšší mez výkonu tekoucího z rozvodny. Tato křivka je tedy dána rozdílem 

křivky horní meze predikční úrovně odběrového diagramu zatížení (16) a minimálního extrémního 

stavu výroby FVE (14). Jedná se tedy o maximální extrémní výkony na vývodu z rozvodny PROZmax, 

který jsou definovány vztahem: 

 

 𝑃ROZmax = 𝑃OBDmax−𝑃FVEmin   (MW).  (18) 

 

Červená křivka představuje stav, kdy odběrový diagram denního zatížení je na své minimální úrovni, 

zatímco příspěvek FVE je na úrovni maximální. Tato situace představuje nejnižší mez výkonu 

tekoucího z rozvodny. Tato křivka je tedy dána rozdílem křivky dolní meze predikční úrovně 

odběrového diagramu denního zatížení (17) a maximálního extrémního stavu výroby FVE (10). Jedná 

se tedy o minimální extrémní výkony na vývodu z rozvodny PROZmin definované vztahem: 

 

 𝑃ROZmin = 𝑃OBDmin−𝑃FVEmax   (MW).  (19) 
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Rovnice (18) a (19) je nutné odečítat s ohledem na příslušné časové intervaly. Pro POBDmax i POBDmin 

jsou časové intervaly dány od 00.00 až 23.59 hod. Meze intervalů PFVEmax a PFVEmin jsou definovány 

průsečíkem příslušné regresní křivky extrémních stavů výroby FVE (10) a (14) s časovou osou. Tento 

interval tedy odpovídá časovému období, kdy FVE do sítě dodává výkon. Výsledná diference výkonu 

na vývodu z rozvodny linky VN 51 je na Obr. 33. 

 

 
Obr. 33 Meze diference výkonu na vývodu z rozvodny 

8.3 Kontrola mezí diference výkonu 

V předchozí kapitole je popsána metodika pro stanovení mezí, ve kterých se s velkou 

pravděpodobností nacházejí průměrné pětiminutové výkony na vývodu z rozvodny linky VN 51 v 

místě vývodu z rozvodny. Pro kontrolu vytvořené metodiky jsou do příslušných vyhodnocených mezí 

vyneseny příslušné hodnoty průměrných pětiminutových výkonů, které byly naměřeny v místě 

rozvodny. Tuto situaci zobrazuje Obr. 34, kde body černé představují výkony uvnitř stanovených mezí 

a červené vně těchto mezí.   

Veškeré úpravy dat, metodiky vyhodnocení a příslušné postupy byly uvažovány se 

spolehlivostí 95 %. Tento předpoklad se podařilo splnit. V tomto konkrétním případě je 95,54 % 

hodnot uvnitř definované výkonové diference, která je dána křivkami PROZmax a PROZmin dle Obr. 34. 

Závěrem je možné tedy konstatovat, že křivky výkonové diference tohoto modelu vyhodnocení 

respektují více jak 95 % hodnot.  
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Obr. 34 Kontrola výkonové diference na vývodu z rozvodny 

 

 kde: černé body  – data naměřená na vývodu z rozvodny vyskytující se uvnitř definované 

výkonové diference, která je dána křivkami PROZmax a PROZmin, 

 

  červené body  – data naměřená na vývodu z rozvodny vyskytující se vně definované 

výkonové diference, která je dána křivkami PROZmax a PROZmin. 

 

V případě, že obsažená data uvnitř výkonového rozmezí nebudou splňovat požadovanou hladinu 

významnosti 5 % (95% spolehlivost), je nutné křivky výkonové diference upravit posunutím na ose y. 

V případě, že rozmezí křivek výkonové diference obsahuje méně než 90 % hodnot, je nutné stanovit 

extrémní stavy výroby FVE s vyšším koeficientem determinace R
2
. Toho se dosáhne rozdělením 

bodového diagramu vyráběných výkonů fotovoltaickou elektrárnou do většího počtu tříd četnosti, než 

udává Sturgesovo pravidlo. Tento stav je velmi nepravděpodobný, neboť metodika stanovení 

diferenčních mezí výkonu velmi progresivně potlačuje tuto možnost a také se zde výrazně prosazuje 

efekt eliminace extrémů (kapitola 8.4). Je nutné si uvědomit, že odběrový diagram bude vždy 

vyhodnocen s predikčními úrovněmi 95 %. Tento problém se může vyskytnout v případě, že špičkový 

výkon FVE farmy bude mnohonásobně převyšovat odběrový diagram zatížení dané lokality. Ovšem 

tento stav vznikne jen lokálně. Tato studie se zaměřuje na vyhodnocení celkového fotovoltaického 

výkon s ohledem na celou elektrizační soustavu České republiky. Je tedy velmi nepravděpodobné, že 

by celkový fotovoltaický výkon v daném poměru převyšoval diagram denního zatížení v rámci celé 

elektrizační soustavy. Již analyzovaný poměr výkonu FVE a výkonu odběrového diagramu zatížení 

v této studii má dostatečnou rezervou k současnému stavu elektrizační soustavy ČR.   

8.4 Proces eliminace extrémních výkonů v provozu s reálnou sítí 

Jak již bylo v průběhu této studie zmíněno několikrát, v reálné síti, do které je připojena FVE, dochází 

k tzv. procesu eliminace extrémních výkonů. To v podstatě znamená, že krátkodobé extrémní 
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výkonové výkyvy FVE ve většině případů jsou tlumeny stochastickým průběhem diagramu denního 

zatížení. O stochastickém průběhu diagramu denního zatížení je možné mluvit pouze v případě 

krátkých časových intervalů, neboť z dlouhodobého pohledu je to velmi subjektivní. Následující 

analýza dokazuje, že mezi FVE a odběrovým diagramem zatížení dochází k vzájemné eliminaci 

extrémních výkyvů v rámci krátkých časových intervalů. Krátkým časovým intervalem je zde 

považován interval pěti minut. 

 

Důkaz, že extrémní stavy FVE zahrnují méně než 95 % hodnot: 

 

 
Obr. 35 Kontrola výkonové diference extrémních stavů FVE 

 

Obr. 35 zobrazuje kontrolu výkonové diference maximálních a minimálních extrémních stavů FVE. 

Konkrétně je zde uvedeno, kolik hodnot výkonů v rámci analyzovaného měsíce se nachází uvnitř 

diferenčních mezí extrémních stavů a kolik zůstává vně, tedy kolik hodnot výkonů touto analýzou není 

zahrnuto. Pro tento daný případ je 3283 hodnot výkonu uvnitř mezí a 1421 hodnot výkonu vně mezí, 

jak udává Tab. 5. To odpovídá skutečnosti, že tato analýza diference výkonů FVE pokrývá pouze 

69,8 % hodnot, což je pro statistické hodnocení irelevantní. Ovšem, jak již bylo zmíněno, nelze 

produkci FVE hodnotit samotně, ale je zapotřebí na to tuto situaci nahlížet z pohledu spolupráce FVE 

a  reálné sítě. Reálnou sítí pro tento případ je myšlen odběrový diagram zatížení na Obr. 31. 

 

Tab. 5 Rozložení hodnot výkonů výkonové diference extrémních stavů FVE 

Hodnoty: Uvnitř mezí (-) Mimo meze (-) Celkem (-) Procento uvnitř mezí (%) 

Počet: 3283 1421 4704 69,8 
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Důkaz, že extrémní stavy odběrového diagramu denního zatížení zahrnují v časovém intervalu, kdy 

FVE dodává výkon, výrazně méně než 95 % hodnot: 

V případě odběrového diagramu zatížení byly definovány horní a dolní predikční úrovně s hladinou 

významnosti 5 %. To hovoří o tom, že v rámci dvacetičtyřhodinového cyklu je v těchto mezích 

zahrnuto právě 95 % hodnot. Avšak, aby tento přístup vyhodnocení byl objektivní, je nezbytné určit 

tuto procentní hodnotu pouze v časovém intervalu, kdy FVE dodává výkon do sítě. Tento časový 

interval je dán vzájemným překřížením křivek maximálního a minimálního extrémního stavu FVE. 

Pro tento vyhodnocovaný měsíc tomu nastává v 5.20 a 16.20 hod. Hodnoty rozložení výkonů uvnitř a 

vně mezí extrémů odběrového diagramu zatížení udává Tab. 6. Je zde možné vypozorovat, že 

predikční úrovně zahrnují v omezeném časovém intervalu (v době produkce FVE) pouze 82,9 % 

hodnot ve srovnání s dvacetičtyřhodinovým cyklem, pro který byly definovány predikční úrovně na 

hladině významnosti 5 %. 

 

Tab. 6 Rozložení hodnot výkonů v mezích predikčních úrovní odběrového diagramu zatížení 

Hodnoty: Uvnitř mezí (-) Mimo meze (-) Celkem (-) Procento uvnitř mezí (%) 

Počet: 1043 215 1258 82,9 

 

Z této analýzy lze vyhodnotit stanovisko, že jak v případě FVE, tak také v případě odběrového 

digramu zatížení, mezní extrémní křivky pro časový interval odpovídající době produkce FVE 

zahrnují podstatně méně hodnot než 95 %. Následuje objasnění této problematiky, proč byl tedy tento 

přístup analýzy zvolen a co je myšleno procesem eliminace extrémních výkonů v provozu s reálnou 

sítí. 

 

Důkaz, že součinnost FVE a odběrového diagramu zatížení neodpovídá logickému součtu jejich 

extrémů: 

Byly stanoveny metodické postupy pro vyhodnocení extrémních stavů FVE (kapitola 7.7) a 

extrémních stavů odběrového diagramu denního zatížení (kapitola 8.1). Oba přístupy vyhodnocení 

zahrnují analyzovaná data s hladinou významnosti podstatně vyšší než 5 %. Na základě těchto 

vyhodnocených extrémních stavů byly vyhodnoceny extrémní stavy na vývodu z rozvodny 

(kapitola 8.2), které byly stanoveny logickým součtem extrémních stavů FVE a odběrového diagramu, 

tak aby byly definovány nejhorší možné stavy, které mohou nastat. Dalo by se tedy předpokládat, že 

k výraznému snížení hladiny významnosti nedojde a výsledná hodnota se bude přibližně rovnat 

průměru těchto dvou hodnot, což odpovídá hodnotě 76,4 %, ale opak je pravdou. Tabulka Tab. 7 

obsahuje výsledky této analýzy a hodnota pravděpodobnosti je právě požadovaných 95 %. Dochází 

zde tedy k procesu eliminace extrémních stavů, kdy hladina významnosti klesla na hodnotu 5 %, jak 

tato studie požaduje. Grafické rozložení těchto hodnot je na Obr. 36. 

 

Tab. 7 Rozložení hodnot výkonů v mezích extrémních stavů na vývodu z rozvodny 

Hodnoty: Uvnitř mezí (-) Mimo meze (-) Celkem (-) Procento uvnitř mezí (%) 

Počet: 1114 58 1172 95 
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Obr. 36 Kontrola výkonové diference extrémních stavů na vývodu z rozvodny 

 

Tyto výsledky jsou důkazem, že extrémní stavy FVE, které jsou zapojené do elektrizační soustavy, 

vyhodnocovat pouze ze samotných dat naměřených na FVE není vhodným přístupem. Je podstatné si 

uvědomit, že i když FVE i odběrové diagramy denního zatížení vykazují v krátkých časových 

intervalech (v této studii 5 minut) stochastický charakter, nelze tyto extrémy sčítat, neboť mají 

rozdílnou hustotu rozložení dat. Zatímco data FVE se koncentrují ke křivkám extrémních stavů, 

v případě odběrového diagramu zatížení je jejich největší hustota kolem regresní křivky, tedy mimo 

extrémní stavy odběrového diagramu zatížení. To má hned dvojí pozitivní dopad. Hodnoty 

odběrového diagramu zatížení vyskytující se mimo své extrémní stavy jsou při logickém součtu s 

extrémními stavy FVE a OBD zahrnuty právě extrémními stavy FVE a hodnoty FVE vyskytující se 

mimo své extrémní stavy jsou zahrnuty zase extrémními stavy odběrového diagramu zatížení. 

  Je zřejmé, že tento proces eliminace bude závislý na poměru výkonů FVE k hodnotám výkonů 

odběrového diagramu zatížení. Konkrétněji řečeno, čím budou hodnoty diagramu zatížení vyšší, tím se 

více bude projevovat proces eliminace extrémů. Poměr výkonu odběrového diagramu zatížení 

k výkonu FVE je v této studii nižší, než je tento poměr mezi zatížením elektrizační soustavy a součtem 

výkonů všech FVE, a to pro jakýkoliv celoroční provoz. To je důvodem, proč je možné konstatovat, že 

vyhodnocený proces eliminace extrémů na základě dat této studie se minimálně v této míře uplatní i na 

elektrizační soustavu České republiky. Vzhledem k pozitivnějšímu poměru výkonů (zatížení el. 

soustavy,  výkon FVE) v elektrizační soustavě bude tento efekt ještě příznivější. 

Na základě důkazu procesu eliminace extrémů je definován korekční koeficient extrémů pro 

každou denní hodinu a měsíční hodnocení. 
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8.5 Korekční koeficient extrémů 

Korelační koeficient extrémů stanovuje s jakou pravděpodobností a do jaké míry se sčítají, tím 

eliminují, extrémní stavy FVE a odběrového diagramu zatížení. Princip přístupu vyhodnocení této 

hodnoty popisuje Obr. 37, který je vztažen k hodinovému intervalu. V tomto intervalu byly definovány 

hodnoty hodinové diference výkonu na vývodu z rozvodny (PROZdiff_h), hodinové diference výkonu 

odběrového diagramu zatížení (POBDdiff_h) a hodinová diference výkonu FVE (PFVEdiff_h). Všechny tyto 

parametry stanovují maximální diferenci hodnot výkonů, která se naskytla v daném časovém rozmezí 

jedné hodiny ve sledovaném měsíci, jak pro data v místě rozvodny, tak také data pro FVE a odběrový 

diagram zatížení. V rámci jednoho měsíce jsou hodnoty průměrovány.  

 

   
 

Obr. 37 Vyhodnocení korekčního koeficientu extrémů 

 

Snahou je zachytit skutečné extrémní stavy, které zde vznikají. Tato metoda byla aplikována na 

každou hodinu každého měsíce. Samotná podstata vyhodnocení vychází z metodiky pro stanovení 

extrémních stavů na vývodu z rozvodny, kde extrémní meze byly stanoveny logickým součtem 

extrémů FVE a odběrového diagramu zatížení, tak aby byl respektován nejhorší možný stav, který 

může nastat, tedy dle principu jak udává Obr. 32. Na základě stejného přístupu musí být vyhodnocen 

korekční koeficient extrémů. To znamená, že se ověří, zda součet konkrétních hodnot PFVEdiff_h a 

POBDdiff_h odpovídá hodnotě PROZdiff_h. Pokud tomu tak není, můžeme tvrdit, že zde dochází k eliminaci 

extrémů v krátkých časových intervalech. Vyhodnocení ukázalo, že tato rovnost neplatí: 

 

 𝑃ROZdiff_h < 𝑃OBDdiff_h+𝑃FVEdiff_h  (W),  (20) 

 

 kde: PROZdiff_h - hodinová diference výkonu na vývodu z rozvodny, 

 POBDdiff_h - hodinová diference výkonu odběrového diagramu zatížení, 

 PFVEdiff_h - hodinová diference výkonu FVE. 
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To vypovídá o tom, že dochází k eliminaci extrémů FVE a OBD v místě vývodu z rozvodny. Do jaké 

míry se eliminace prosazuje, stanovuje právě korekční koeficient extrémů daný rovnicí: 

 

 𝐾extr_h = (𝑃OBDdiff_h+𝑃FVEdiff_h ) − 𝑃ROZdiff−h  (W),  (21) 

 

 kde: Kextr_h  - korelační koeficient extrémů pro hodinový interval. 

 

Aby byl objasněn přesný princip výpočtu Kextr_h, je žádoucí definovat výpočet PFVEdiff_h, POBDdiff_h a 

PROZdiff_h. Jak již vyplývá z názvu, jedná se o diferenci, a to konkrétně mezi: 

 

 
𝑃OBDdiff_h =

∑ (𝑃OBDmax_h i −𝑃OBDmin_h i)
𝑖
1

𝑖
  (W), 

 (22) 

 

 
𝑃FVEdiff_h =

∑ (𝑃FVEmax_h i−𝑃FVEmin_h i ) 𝑖
1

𝑖
 (W), 

 (23) 

 

 
𝑃ROZdiff_h =

∑ (𝑃ROZmax_h i−𝑃ROZmin_h i )
𝑖
1

𝑖
  (W), 

 (24) 

 

 kde: i - počet dnů ve vyhodnocovaném měsíci, 

  POBDmax_h - hodinová  horní mez predikční úrovně odběrového diagramu zatížení, 

  POBDmin_h - hodinová dolní mez predikční úrovně odběrového diagramu zatížení, 

  PFVEmax_h - hodinový průměr maximálního extrémního stavu FVE, 

  PFVEmin_h - hodinový průměr minimálního extrémního stavu FVE, 

  PROZmax_h - hodinový maximální extrémní výkon na vývodu z rozvodny, 

  PROZmin_h - hodinový minimální extrémní výkon na vývodu z rozvodny. 

 

Následně hodnoty PFVEdiff_h, POBDdiff_h a PROZdiff_h jsou vyfiltrovány regresní křivkou polynomu 4. řádu. 

Příkladem je měsíc duben na Obr. 38.  

 

 
Obr. 38 Regrese korekčního koeficientu extrémů 
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Regresní křivky pro jednotlivé měsíce v roce udává Tab. 8 a k tomu odpovídající hodnoty hodinových 

intervalů jsou v Tab. 9. 

 

Tab. 8 Rovnice regresních křivek korekčního koeficientu extrémů 

Měsíc  Rovnice regrese korekčního koeficientu extrémů 

1 1,69612 -17,5264∙t + 63,3846∙t
2 
-93,4515∙t

3
 + 48,166∙t

4
 

2 0,381094 -4,97553∙t + 21,1216∙t
2 
-32,6955∙t

3
 + 16,6331∙t

4
 

3 -0,284732 + 1,13185∙t + 2,83418∙t
2 
-8,32339∙t

3
 + 4,23732∙t

4
 

4 -0,155846 + 0,935459∙t + 3,4878∙t
2 
-10,8897∙t

3
 + 6,43691∙t

4
 

5 -0,636353 + 6,83941∙t -20,8841∙t
2
 + 28,8197∙t

3 
-15,2551∙t

4
 

6 -0,271548 + 3,12856∙t -8,29178∙t
2
 + 10,9817∙t

3 
-6,12702∙t

4
 

7 -0,247107 + 1,73032∙t -0,50154∙t
2 
-3,65835∙t

3
 + 2,56768∙t

4
 

8 -0,839048 + 8,79104∙t -28,5794∙t
2
 + 41,5935∙t

3
 -22,5592∙t

4
 

9 0,0453084 -1,58475∙t + 10,4588∙t
2 
-17,6643∙t

3
 + 8,58761∙t

4
 

10 -0,768991 + 4,74377∙t -8,19348∙t
2
 + 7,08∙t

3
 -3,94522∙t

4
 

11 0,95903 -10,4078∙t + 37,7381∙t
2
 -51,9132∙t

3
 + 23,5124∙t

4
 

12 8,68582 -72,17∙t + 219,636∙t
2 
-289,421∙t

3
 + 139,596∙t

4
 

 

Z Tab. 9 je možné vypozorovat, že hodnoty Kextr_h se mění v jednotlivých denních hodinách, což se 

dalo předpokládat, neboť se také tak mění i velikost diference: PFVEdiff_h, POBDdiff_h a PROZdiff_h. Tyto 

dosažené výsledky poukazují na skutečnost, že hodnotit provoz FVE pouze s ohledem na jejich 

samotný provoz bez respektování skutečných stavů v síti, jak se zabývá mnoho studií, není správným 

přístupem. Dosažené výsledky v této kapitole budou dále využity pro stanovení histogramů diference 

výkonu FVE s ohledem na provoz v reálné síti. 

 

Tab. 9 Hodnoty hodinových intervalů Kextr_h (MW) pro jednotlivé měsíce v roce 

Čas\Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4:00    0,051 0,045 0,066 0,012 0,007     

5:00   0,007 0,104 0,114 0,108 0,063 0,086 0,026    

6:00  0,011 0,062 0,151 0,159 0,140 0,107 0,134 0,060    

7:00 0,006 0,036 0,111 0,190 0,187 0,164 0,143 0,163 0,097 0,065 0,016  

8:00 0,030 0,064 0,151 0,220 0,202 0,181 0,170 0,178 0,131 0,115 0,050  

9:00 0,062 0,090 0,183 0,238 0,210 0,194 0,189 0,186 0,160 0,153 0,090 0,007 

10:00 0,089 0,111 0,205 0,246 0,213 0,202 0,200 0,191 0,182 0,178 0,128 0,018 

11:00 0,106 0,124 0,215 0,241 0,213 0,207 0,202 0,196 0,194 0,192 0,156 0,041 

12:00 0,108 0,126 0,214 0,225 0,211 0,210 0,196 0,201 0,196 0,193 0,170 0,057 

13:00 0,094 0,119 0,202 0,198 0,208 0,208 0,183 0,206 0,187 0,182 0,168 0,056 

14:00 0,068 0,102 0,178 0,160 0,201 0,202 0,163 0,208 0,168 0,159 0,147 0,039 

15:00 0,036 0,078 0,144 0,115 0,189 0,191 0,137 0,204 0,138 0,122 0,109 0,016 

16:00 0,008 0,049 0,100 0,063 0,167 0,172 0,107 0,188 0,100 0,070 0,056 0,009 

17:00  0,022 0,048 0,007 0,132 0,145 0,073 0,152 0,054 0,003   

18:00     0,077 0,105 0,038 0,088 0,005    

19:00      0,051 0,002      

 

8.6 Hodinová diference výkonu 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, poměr výkonu odběrového diagramu zatížení 

k výkonu FVE je v této studii přibližně stejný, případně nižší, jako poměr mezi zatížením elektrizační 
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soustavu a součtu výkonů všech FVE, a to pro jakýkoliv celoroční provoz. To znamená, že tento 

proces eliminace extrémů se minimálně ve stejné míře podílí i na elektrizační soustavu ČR. 

Výsledkem celé metodiky hodnocení extrémních stavů FVE, odběrového diagramu zatížení a 

korekčního koeficientu extrémů je předpokládaná diference změny činného výkonu na vývodu z 

rozvodny pro určitý časový úsek (1 hodina) a daný měsíc, případně i jiné období. Je zřejmé, že 

výsledky v absolutních hodnotách není možné využít pro definování rezervního výkonu celé sítě 

elektrizační soustavy, ale je možné využít poměry těchto dosažených výsledků. Přesněji řečeno, je 

možné využít, jak se jednotlivé poměry mění v jednotlivých hodinách v průběhu dne v různých 

měsících v roce. Tyto výsledky je možné následně aplikovat na výsledky jiných metodik hodnotící 

komplexně navýšení podpůrných služeb s ohledem na FVE v celé elektrizační soustavě. V tomto 

případě, v této studii, se jedná o metodiku, kterou popisuje kapitola 9.  

Na základě výše zmíněné myšlenky, je vhodné hodnotit diference změny výkonu na vývodu 

z rozvodny s ohledem na korekční koeficient extrémů, neboť je tak lépe zachycen reálný stav 

spolupráce celé elektrizační soustavy a FVE. Jsou definovány tzv. hodinové diferenci výkonu. Jedná 

se o rozdíl mezí maximálním a minimálním extrémem FVE, jak popisuje metodika v kapitole 7.7, 

který je snížen o hodnotu korelačního koeficientu extrémů (Kextr_h). Histogram pro hodinové intervaly 

bez odečtu korekčního koeficientu extrémů je graficky znázorněn na Obr. 39, zatímco histogram pro 

hodinové intervaly s vlivem korekčního koeficientu extrémů na Obr. 40. Je zde možné vypozorovat, 

že k největší eliminaci diference výkonu dochází v odpoledních hodinách, tedy v době, kdy FVE 

dosahu svých špičkových výkonů. Tento efekt je příznivý s ohledem na elektrizační soustavu. 

 

 

 
Obr. 39 Histogram diferenční změny výkonu na vývodu z rozvodny bez vlivu Kextr_h 

 

 kde: PROZdiff - diference výkonu na vývodu z rozvodny. 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0
:0

0

1
:0

0

2
:0

0

3
:0

0

4
:0

0

5
:0

0

6
:0

0

7
:0

0

8
:0

0

9
:0

0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

P
ro

zd
if

f_
h
  (

M
W

) 

Čas (hh:mm) 



  Ing. Martin Smoček 

  Disertační práce: Vliv fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu 

 

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                 70 

 

 
Obr. 40 Histogram diferenční změny výkonu na vývodu z rozvodny s vlivem Kextr_h 

 

kde: Kextr_h - hodinový korekční koeficient extrémů. 

 

Histogram na Obr. 40 je výsledkem výše zmíněných metodických postupů pro měsíc duben. Stanovuje 

maximální diferenční změnu výkonu na vývodu z rozvodny v hodinových intervalech. Hodnoty 

diferenčních změn výkonů s respektováním korekčního koeficientu extrémů Kextr pro jednotlivé měsíce 

v roce jsou uvedeny v Tab. 10. V rámci celého měsíce je možné se na tento předpoklad spolehnou 

s 95% pravděpodobností, viz Obr. 36. 

 

Tab. 10 Hodnoty hodinových intervalů PROZdiff_h - Kextr_h pro jednotlivé měsíce v roce 

Čas/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5:00 0,000 0,000 0,000 -0,025 0,010 0,032 0,046 0,057 0,000 0,000 0,000 0,000 

6:00 0,000 0,000 0,061 0,087 0,127 0,133 0,137 0,083 0,120 0,079 0,000 0,000 

7:00 0,000 0,000 0,210 0,211 0,263 0,245 0,241 0,215 0,275 0,244 0,176 0,000 

8:00 0,338 0,190 0,340 0,326 0,395 0,355 0,346 0,344 0,398 0,372 0,350 0,000 

9:00 0,471 0,361 0,441 0,417 0,505 0,447 0,438 0,451 0,482 0,459 0,460 0,003 

10:00 0,552 0,462 0,504 0,474 0,576 0,507 0,504 0,522 0,526 0,503 0,505 0,034 

11:00 0,580 0,494 0,524 0,497 0,599 0,526 0,535 0,549 0,534 0,505 0,492 0,191 

12:00 0,579 0,491 0,525 0,512 0,600 0,524 0,542 0,544 0,531 0,501 0,471 0,185 

13:00 0,564 0,459 0,508 0,508 0,569 0,500 0,537 0,520 0,512 0,466 0,408 0,221 

14:00 0,496 0,357 0,449 0,467 0,492 0,436 0,494 0,453 0,458 0,388 0,297 0,069 

15:00 0,376 0,187 0,353 0,393 0,380 0,343 0,420 0,351 0,367 0,268 0,144 0,007 

16:00 0,208 0,005 0,227 0,294 0,248 0,235 0,324 0,229 0,243 0,110 0,013 -0,007 

17:00 0,000 0,000 0,083 0,188 0,119 0,127 0,219 0,108 0,093 0,000 0,000 0,000 

18:00 0,000 0,000 0,000 0,040 0,013 0,034 0,118 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 

19:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Tyto výsledky budou dále využity pro proces optimalizace podpůrné služby s ohledem na nově 

instalované FVE, jak pojednává kapitola 9.5. 
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9 Analýza změn odchylek výkonů v elektrizační soustavě 
Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, od roku 2009 do roku 2013 došlo k razantnímu nárůstu 

instalovaného fotovoltaického výkonu v elektrizační soustavě na území České republiky. 

S navyšováním počtu těchto zdrojů se stochastickou produkcí výkonu dochází současně k narušení 

výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě. To se projevuje nárůstem výkonové systémové 

odchylky, a tím i odchylek regulační energie pro pokrytí této nerovnováhy výkonu. Udržování 

výkonové systémové odchylky v rovnováze je nezbytné pro bezpečný a spolehlivý chod elektrizační 

soustavy a pro dodržování předepsaných standardů ENTSO-E a kompatibility s provozními pravidly 

ENTSO-E RGCE. [30] 

9.1 Analýza systémové odchylky 

Systémová odchylka je definována jako součet individuálních odchylek subjektů zúčtování, kde 

subjekty zúčtování obecně představují především energetické společnosti, jejichž zařízení jsou 

připojena k přenosové soustavě. Od 1. 1. 2002 se otevírá první etapa trhu s elektřinou, což umožňuje 

také účast výrobců a obchodníků na trhu s elektrickou energií [30]. Individuální odchylka zúčtování je 

dána vztahem: 

 𝑂i = 𝐸sml − (𝐸sk − 𝐸reg)   (𝑀𝑊), [30]  (25) 

  

 kde: O
i
 - individuální odchylka subjektu zúčtování, 

      E
sml

  - smluvená energie subjektu zúčtování (celková smluvená dodávka nebo odběr), 

       E
sk

  - skutečná energie naměřená v předávacích místech subjektu zúčtování  

   (v místech dodání do nebo z odběru ES), 

        E
reg 

- energie regulační práce dodané do ES v předávacích místech subjektu 

zúčtování. 

 

Odchylka tedy znamená nedodržení sjednaného odběru nebo dodávky. Regulační práce představuje 

dodávku či odběr elektrické energie za účelem vyrovnání  systémové odchylky. V elektrizační 

soustavě musí platit, že suma odchylek se musí rovnat sumě regulační práce. Vyhodnocení odchylky 

se provádí zvlášť za závazek dodat elektřinu do ES a zvlášť za závazek odebrat elektřinu z ES. 

Odchylka subjektu zúčtování je pak stanovena jako součet těchto odchylek. Kladná odchylka znamená 

překročení spotřeby nebo nedodání elektrické energie, zatímco  záporná odchylka znamená neodběr či 

překročení dodávky elektrické energie. Problematiku stanovení platby subjektu zúčtování za odchylku 

udává zdroj [30]. 

Z výše zmíněné rovnice (25) a jejího popisu je zřejmé, že nárůst systémové výkonové 

odchylky nepřímo ovlivní i potřebu regulačních výkonů a tedy i náklady na zajištění podpůrných 

služeb, které prostřednictvím platby za systémové služby hradí všichni spotřebitelé. První myšlenkou 

tedy je analyzovat změnu systémovou odchylku v letech, kdy výrazně docházelo k novým instalacím 

fotovoltaických elektráren, a odhalit tak možný dopad těchto zdrojů na udržování výkonové 

rovnováhy mezi spotřebou a výrobou. Na tuto skutečnost již reaguje Kodex přenosové soustavy [6], 

kde společnost ČEPS poukazuje na přímý vliv mezi nárůstem instalovaného výkonu fotovoltaických 

elektráren a nárůstem systémové výkonové odchylky, a to tím, že navyšuje podpůrné služby. 

Konkrétní hodnoty a o jaký typ podpůrné služby se jedná, pojednává kapitola 9.2.2. 

Veřejně dostupné dokumenty pojednávající o této problematice jsou Kodex přenosové 

soustavy [30] a Roční příprava provozu [29]. Ovšem informace, které jsou obsažené v těchto 

dokumentech, jsou velice strohé, a proto byla nezbytná odborná konzultace se specialisty společnosti 
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ČEPS z oddělení „Dlouhodobé přípravy provozu a zajišťování SyS“. Cílem konzultace bylo se 

informovat: 

 

 co je podkladem pro samotné vyhodnocení navýšení podpůrné služby s ohledem na nově 

instalované fotovoltaické elektrárny, 

 do jaké fáze je tato problematika rozpracovaná. 

 

Podkladem pro samotné vyhodnocení je výrazný nárůst systémové výkonové odchylky zejména 

v letech 2012 a 2013, a to aniž by došlo k výrazným změnám, jak technickým tak ekonomickým, 

v systému provozování elektrizační soustavy České republiky oproti rokům 2009 až 2011. To 

znamená, že společnost ČEPS vyloučila všechny jiné činitele, kteří by mohli mít přímý i nepřímý vliv 

na změnu systémové výkonové odchylky v tak velkém rozsahu. Nezanedbatelný nárůst systémové 

výkonové odchylky je tedy přisouzen integraci fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy.  

 V již navržené metodice společností ČEPS pro vyhodnocování podpůrných služeb je zahrnut 

vliv produkce výkonu FVE v různých obdobích, a to konkrétně ve čtvrtletích. Na základě 

kvalifikovaného odhadu vlivu FVE společnost ČEPS navyšuje standardní objemy podpůrných 

služeb v pásmu den v relacích, jak stanovuje Tab. 1. 

 Nyní je potřeba stanovit stručný rozbor stávající metodiky a poukázat na nesrovnalosti. 

Stávající metodika zohledňuje vliv fotovoltaických elektráren v čtvrtletních časových pásmech. Volba 

tohoto pásma je nevyhovující. Na základě provedené podrobné analýzy celoroční produkce 

fotovoltaické elektrárny (viz kapitola 7.7) je možné konstatovat, že k výrazným změnám charakteru 

výroby fotovoltaické elektrárny dochází již v jednotlivých měsících. To zejména v měsících 

listopad/prosinec nebo leden/únor, které spadají do stejného čtvrtletí, ale produkce výkonu je značně 

rozdílná. Dále je potřeba zohlednit následující skutečnost. Nárůst systémové odchylky lze přímo 

přičíst vlivu FVE, jak již bylo řečeno. Ovšem je potřeba se zamyslet, za jakého provozního stavu 

fotovoltaických elektráren budou odchylky největší. Bude to tehdy, kdy predikční modely výroby 

elektřiny z FVE nedokážou přesně odhadnout vliv počasí na náběh výroby elektřiny z FVE, protože 

výstupní predikční modely mají přímý vliv na chování účastníků trhu a tedy i na tvorbu výkonové 

systémové odchylky. Nyní je otázkou, v jakém období predikční modely selhávají nejčastěji, tedy kdy 

nepřesně odhadují vliv počasí (mlha, námraza, tvorba oblačnosti apod.). Je zřejmé, že v letních 

měsících za nejvyšší produkce fotovoltaických elektráren to není, neboť v těchto měsících je 

proměnlivost oblačnosti v průměru na nejnižší úrovni. Je zde tedy rozpor se stávající metodikou, která 

přímo úměrně zohledňuje vliv produkce výkonu FVE.  

Tyto úvahy jsou podkladem pro to, aby byla provedena podrobná analýza a aby byl odhalen 

skutečný vliv provozu FVE na změnu systémové výkonové odchylky, a tím i regulační energie 

(podpůrné služby) v jednotlivých měsících v průběhu roku. 

9.1.1 Databáze systémové odchylky 

Roční analýza systémové výkonové odchylky je založena na rozboru databáze této odchylky z jejího 

měření. Výsledky z dlouhodobého monitorování veřejně poskytuje Operátor trhu s energií (OTE). 

Předmětem  této společnosti jsou činnosti operátora trhu, které společnost vykonává na základě licence 

č. 150504700 udělené Energetickým regulačním úřadem. Mimo jiné, mezi základní povinnosti, které ji 

náleží, je také povinnost organizovat krátkodobý trh s elektřinou a ve spolupráci s provozovatelem 

přenosové soustavy vyrovnávací trh s regulační energií, dále vyhodnocovat odchylky za celé území 

České republiky a toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování a provozovateli 

přenosové soustavy. [31] 
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Operátor trhu s elektrickou energií poskytuje online monitorování systémové výkonové odchylky na 

svých web stránkách, viz Obr. 41. K dispozici je zde také ke stažení archív databází zúčtování 

odchylek denního vypořádání, a to od roku 2002. Tato data jsou základem pro vyhodnocení roční 

analýzy systémové výkonové odchylky [32]. V této databázi se vyskytovaly chyby v zápisu. 

K odstranění těchto chyb byly využity databáze poskytované společností ČEPS [33]. 

 

 
Obr. 41 Online monitorování systémové výkonové odchylky společností OTE, a.s. 

 

Vzorek importovaného datového souboru do programu MS Excel zobrazuje Tab. 11. Jedná se o data 

s agregací jedné hodiny s agregační funkcí průměr. Samotné vyhodnocení vychází z celkové 

systémové výkonové odchylky (ODSyS), kladné odchylky (OD
+

SyS), záporné odchylky (OD
-
SyS), a 

součtu absolutních hodnot odchylek (OD
ABS

SyS). Záporná odchylka představuje nedostatek elektrické 

energie, zatímco kladná odchylka nadbytek elektrické energie. Mezi jednotlivými parametry jsou 

následující vztahy: 

 

 𝑂𝐷SyS = ABS(𝑂𝐷SyS
+ − 𝑂𝐷SyS

_ )   (MWh),  (26) 

 𝑂𝐷SyS
ABS = ABS(𝑂𝐷SyS

+ ) + ABS(𝑂𝐷SyS
− )  (MWh).  (27) 

 

Tab. 11 Vzorek dat pro vyhodnocení systémové výkonové odchylky, rok 2010 

 

9.1.2 Závislost systémové odchylky na instalovaném výkonu FVE  

Nejprve je nutné dokázat závislost nárůstu velikosti systémové výkonové odchylky na nárůstu 

instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren. K tomuto vyhodnocení byla konkrétně využita data 

absolutních hodnot systémové výkonové odchylky hodinových průměrů dle rovnice (27) a také data 

instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren vždy ke dnu 31. 12 v letech 2008 až 2012. Velikost 

daného období byla stanovena na základě 95% percentilu instalovaného výkonu FVE k 31. 12. 2013 

tak, aby byl zachycen progresivní nárůst připojování FVE do sítě. K 31. 12. 2008 bylo do elektrizační 

soustavy České republiky celkem připojeno 2 % instalovaného výkonu, zatímco již k 31. 12. 2012 to 

bylo více než 98 %. Je tedy zřejmé, že toto časové rozmezí ke dnu 31. 12. 2013 zahrnuje více než 

95 % instalovaného výkonu. S ohledem na to, že v roce 2014 došlo k výrazným změnám v postupu 

stanovení a procesu využívání podpůrných služeb, nebudou data pro rok 2014 dále v této studii 
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využívána. V roce 2015 došlo dokonce k prvnímu meziročnímu poklesu v celé historii. Avšak pokles 

je nepatrný a samotné vyhodnocení neovlivní. Nárůst výkonu v jednotlivých letech udává Tab. 12, kde 

jednotlivé roky představují hodnocené období systémové výkonové odchylky vzhledem 

k instalovanému výkonu fotovoltaických elektráren k datu 31. 12. předcházejícího roku, Pinst je 

hodnota instalovaného výkonu FVE a pinst je poměrná hodnota instalovaného výkonu FVE ke dnu 

31. 12. 2013.  

 

Tab. 12 Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren k 31. 12. roku n-1 [29] 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pinst. (MW) 39 465 1959 1971 2086 2132 2067 

pinst. (%) 2 22 92 92 98 100 97 

 

Ke stanovení závislosti systémové výkonové odchylky je možné přistupovat způsobem vizuálního 

posouzení a také statistického vyhodnocení. Vychází se z průměrných hodinových hodnot. Nemá 

smysl zde prozatím spekulovat nad tím, jaký časový rámec vyhodnocení je optimální. V kapitole 9.2.2 

je problematika volby časového rámce objasněna rozsáhleji.  

 Grafické průběhy průměrných hodinových systémových výkonových odchylek v letech 2009 

až 2014 jsou znázorněny na Obr. 42. Je možné mezi jednotlivými lety vypozorovat dvě zvláštnosti.  

 

 První, jasně viditelná zvláštnost, nastává v odpoledních hodinách, kdy v roce 2009 maximální 

extrém systémové výkonové odchylky dosahoval přibližně k hodnoty 290 MW, zatímco v roce 

2013 se tato hodnota pohybovala téměř na hranici 350 MW. Tedy v extrému v letech 2009 až 2014 

se jedná o rozdíl přibližně 60 MW, což odpovídá nárůstu o více než 17 %. Tento nárůst byl pro 

specialisty společnosti ČEPS první výstrahou tohoto abnormálního stavu. S ohledem na to, že 

denní průběh systémové výkonové odchylky nápadně koreloval s křivkami produkce výkonu 

fotovoltaických elektráren, byly příčiny vzniku těchto extrémů soustředěny právě zde. Podrobnou 

analýzou a vyloučením ostatních možných vlivů byl dominantní vliv na extrémní nárůsty 

systémových výkonových odchylek přisouzen právě produkci fotovoltaických elektráren [38]. 

 

 Další zvláštnost je možné vypozorovat v čase od 17.00 do 9.00 hod. Zde je naopak tendence 

poklesu systémové výkonové odchylky s nárůstem jednotlivých let, zejména pak ve srovnání 

s rokem 2009 je rozdíl značný. Stručně je to možné shrnout tak, že zatímco byla snaha 

provozovatele elektrizační soustavy snížit hodnotu systémové výkonové odchylky, tak vlivem 

nárůstu fotovoltaického výkonu k tomuto efektu v odpoledních hodinách nedošlo. Tímto efektem 

se nárůst systémové výkonové odchylky v odpoledních hodinách dokonce nepřímo navyšuje. 

 

Vyhodnotit výše zmíněný efekt nepřímého navýšení systémové výkonové odchylky není možné, 

neboť jej nelze prokázat. Studie je tedy dále založena pouze na základech průkazných změn 

podložených naměřenými daty. Aby byl tento efekt alespoň částečně zohledněn, bylo žádoucí vhodně 

definovat parametry pro korelační analýzu mezi nárůstem systémové výkonové odchylky a nárůstem 

instalovaného výkonu  FVE. Jedná se tedy o parametr: 

 

 SySdiff   – relativní maximální denní diference systémové výkonové odchylky, 

 pinst – relativní hodnota instalovaného výkonu FVE ke dni 31. 12. 2013. 
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Obr. 42 Průběhy hodinových průměrů systémových výkonových odchylek v jednotlivých letech 

 

Relativní maximální denní diference systémové výkonové odchylky je definována jako poměr mezi 

maximálními denními diferencemi systémových výkonových odchylek hodinových průměrů v 

jednotlivých letech 2009 až 2014. Tato definice zahrnuje vliv dat i v období, kdy v rámci 24 

hodinového denního cyklu nedochází k výrobě FVE. Je to právě proto, aby byl zohledněn zmíněný 

efekt nepřímého nárůstu systémové výkonové odchylky. Relativní hodnota instalovaného výkonu FVE 

představuje prostý relativní poměr k největší hodnotě instalovaného výkonu ke dni 31. 12. 2013. 

Korelaci těchto dvou křivek znázorňuje graf na Obr. 43.  

 
Obr. 43 Korelace relativního nárůstu diference systémové odchylky a instalovaného výkonu FVE 

 

Korelace mezi těmito křivkami je z vizuálního posouzení jednoznačná. Každoročně s nárůstem nově 

instalovaného výkonu FVE do elektrizační soustavy narůstá i relativní diference systémové výkonové 

odchylky. Aby byly vyvráceny spekulace ohledně vizuálního posouzení, byla mezi těmito parametry 

provedena korelační analýza, viz Obr. 44. Nejvhodnější regresí je lineární regrese s indexem 

determinace R
2
 přes 98 %, což potvrzuje správnost výběru regresního modelu, jedná se o velmi silnou 

závislost [20]. 
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Obr. 44 Korelační analýza diference systémové výkonové odchylky a instalovaného výkonu FVE 

 

Tato kapitola prokazatelně poukázala na změny systémové výkonové odchylky v závislosti na provozu 

fotovoltaických elektráren. Vezme-li se v úvahu fakt, že systémová výkonová odchylka je součtem 

individuálních odchylek subjektů zúčtování (25), a cílem je konvergovat její hodnotu k nule, tak 

jakákoliv nerovnováha sumy mezi smluvenou energií a skutečnou energií naměřenou v předávacích 

místech se musí projevit v sumě regulačních energií. Nárůst systémové výkonové odchylky má tedy 

přímý vliv na potřebu regulačních výkonů. 

9.2 Analýza odchylek regulačních energií 

V předchozí kapitole byla objasněna definice systémové výkonové odchylky a jejího výpočtu 

vycházejícího z jednotlivých subjektů zúčtování. Na tuto problematiku navazuje tato kapitola, které se 

zaměřuje již čistě na změnu regulačních energií, což má přímý vliv na zajišťování podpůrných služeb. 

Cílem je konkrétně číselně vyjádřit nárůst regulační energie v souvislosti s nárůstem výkonu FVE. 

9.2.1 Databáze regulační energie 

Výsledná regulační energie je dána sumou hodnot regulačních energií získaných aktivací 

všech kategorií podpůrných služeb, obstaráním regulační energie na Vyrovnávacím trhu s regulační 

energií a případně jejím obstaráním v zahraničí. Obstaráváním v zahraničí se rozumí jak nákup 

regulační energie, tak havarijní výpomoc. Vyrovnání záporné/kladné systémové výkonové odchylky 

vyžaduje aktivaci kladných/záporných PpS. Data regulačních energií byla získána z veřejně 

dostupného zdroje [34]. Vzorek dat pro vyhodnocení regulačních energií je v Tab.13. Výsledná 

regulační energie je dána součtem všech individuálních regulačních energií jednotlivých systémů 

(sloupce v Tab. 13). Z více jak 90 % je celková regulační energie hrazena sekundárními regulacemi a 

regulací minutových záloh a dalších 8 % pokrývá záporná regulační energie Vyrovnávacího trhu [6]. 

 [34]  

Tab. 13 Vzorek dat pro vyhodnocení regulační energie, rok 2010 
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 kde: SR+ - sekundární regulace kladná, 

 SR-  - sekundární regulace záporná, 

GCC - Grid Control Cooperation/spolupráce síťového řízení ČEPS a SEPS, 

MZ15+ - minutová záloha kladná dosažitelná do 15 min., 

MZ15– - minutová záloha záporná dosažitelná do 15 min., 

MZ5 - minutová záloha dosažitelná do 5 min., 

SV30  - snížení výkonu dosažitelné do 30 min.  

9.2.2 Závislost regulační energie na výkonu FVE 

Průměrné hodinové průběhy regulačních odchylek v jednotlivých letech od roku 2009 do 2013 

zobrazuje Obr. 45. Rok 2014 byl z tohoto vyhodnocení vynechán z důvodu změny přístupu 

k hodnocení a využívaní podpůrných služeb společností ČEPS. Na výsledné vyhodnocení to nemá 

žádný zásadní vliv, neboť, jak již bylo zmíněno, rozmezí mezi lety 2009 a 2013 zahrnuje více jak 

95 % instalovaného výkonu k aktuálnímu stavu (31. 12. 2015). Korelace průběhů regulačních energií 

s průběhy systémových výkonových odchylek v jednotlivých letech je očekávaná. Charakter průběhů 

regulačních energií je identický jako v případě průběhů systémových výkonových odchylek, viz 

kapitola 9.1.2. Avšak nastává zde rozdíl ve změně dimenze a významu na ose y. Zde se jedná o 

absolutní hodnotu regulační energie, tedy energii, která byla skutečně využita k pokrytí nerovnováhy 

mezi výrobou a spotřebou či jednotlivými subjekty zúčtování. Odráží to reálný zásah provozovatelů 

elektrizační soustavy s ohledem na vznik nerovnováhy výkonu. Tato dimenze hodnot má přímý vliv 

na obstarávání podpůrných služeb. Ve srovnání se systémovou výkonovou odchylkou extrémy zde 

dosahují nižších hodnot. Tato skutečnost je zřejmá, jinak by docházelo k efektu přeregulování, tedy 

neekonomickým postupům řízení rovnováhy výkonu, což je nežádoucí. 

 

 
Obr. 45 Průběhy hodinových absolutních hodnot regulačních energií v jednotlivých letech 

 

Nyní je nutné objasnit a zdůvodnit některá rozhodnutí pro tento přístup vyhodnocení. Jedná se 

především o volbu časového rámce vyhodnocení, typ parametru hodnocení (absolutní odchylka) a typ 
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Typ podpůrné služby: 

 

Jako optimální typ nakupované podpůrné služby pro vyrovnávání tohoto typu výkonové nerovnováhy 

byla vybrána: 

 

 Regulační záloha minutová kladná dosažitelná do 15 minut, 

 Regulační záloha minutová záporná dosažitelná do 15 minut. 

 

Tyto regulační zálohy byly vybrány na základě odborné konzultace s pracovníky společnosti ČEPS a 

sledování charakteru posuzovaných dat regulačních energií. Nejprve je nutné se na to podívat 

z technického hlediska a stanovit, co je cílem této studie a kde jsou meze technických možností tak, 

aby to nemělo negativní dopady na nynější způsoby posuzování a provozování podpůrných rezerv 

společností ČEPS. Podpůrné služby a regulační energie je možné v podstatě podle jejich účelu rozdělit 

na dva celky. Prvním celkem jsou podpůrné služby, které mají za úkol vyrovnávat výkonovou 

nerovnováhu v rámci sekund či jednotek minut. Jedná se především o primární a sekundární regulaci, 

tedy nakupované služby: 

 

 Regulační záloha primární regulace,  

 Regulační záloha minutová dosažitelná do 5 min.,  

 Regulační záloha sekundární regulace.   

 

Tyto odchylky jsou způsobeny přirozenou fluktuací zatížení, výpadkem běžných bloků do cca 

200 MW apod. [6]. Vliv fotovoltaických elektráren je v tak krátkém časovém rámci nepatrný, je to 

dáno disperzí těchto zdrojů v rámci elektrizační soustavy. Důkazem je porovnání vzorku dat z 

března roku 2009 (2 % instalovaného výkonu) na Obr. 46 a z března roku 2013 na Obr. 47 (98 % 

instalovaného výkonu), kde vzájemná průměrná diference jedné minuty k minutě následující vzhledem 

k hodinovému průměru  nevykazuje statistický rozdíl. V grafech jsou znázorněné průměrné minutové 

výkony s časovou osou od 7.00 do 18.00 hodin v rámci sledovaného měsíce. Jednominutové výkony 

jsou doplněny také křivkou hodinových průměrných výkonů. Z pohledu statistického vyhodnocení je 

průměrná jednominutová diferenční změna pro rok 2009 6,6 MW a pro rok 2013 6,8 MW, což 

odpovídá změně cca 3 %. Je tedy zřejmé, že nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren 

nemá v žádném případě zásadní vliv na diferenci změn odchylek v posloupnosti krátkých časových 

intervalů (sekundy a jednotky minut). Jinými slovy to znamená, že nedošlo k výraznému nárůstu 

dynamiky změny regulační energie v tak krátkých časových intervalech mezi lety 2009 a 2013. To 

poukazuje o vhodnosti výběru podpůrné služby s nižší dynamikou změny výkonu. 
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Obr. 46 Vzorek dat diference jednominutových výkonů, průměr březen 2009 

 

 
Obr. 47 Vzorek dat diference jednominutových výkonů, průměr březen 2013 

 

Dále je potřeba zdůraznit, že tyto systémy výkonové regulace mají velmi sofistikovaný přístup 

k vyhodnocování a řízení velikosti regulačních energií, které hodnotí všechny faktory výkonové 

nerovnováhy současně a nejen vliv výroby FVE, a to vše na základě monitorování krátkodobých změn 

odchylek v závislosti na dlouhodobých změnách odchylek [6]. Bylo by neracionální i technicky velmi 

neefektivní posuzovat tuto problematiku pouze s ohledem na FVE pro tak krátké časové intervaly. 

Byla by tím narušena celá nynější filozofie dispečerského řízení výkonové rovnováhy. 

Dalším podstatným kritériem je doba garance dostupnosti těchto podpůrných služeb. Dobou 

garance je myšleno, po jakou dobu musí poskytovatel podpůrné služby nepřetržitě zajistit navýšení či 
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snížení nasmlouvané hodnoty výkonu. Zpravidla, čím je podpůrná služba dynamičtější, tím je doba 

garance nižší. Na Obr. 48 je znázorněn typický průběh odchylky výkonu regulační energie (ODRE) 

jedné minuty. Je vidět, že v průběhu dne je zapotřebí regulační energie jak dlouhodobé, která trvá v 

řadech až několika hodin, tak také krátkodobé s dobou trvaní přibližně do jedné hodiny. Struně řečeno, 

výběr vhodné podpůrné služby byl limitován několika faktory, a to: 

 

 technickými možnostmi regulace, 

 dynamikou změn regulační energie mezi lety 2009 a 2013, 

 dobou garance nabízené podpůrné služby, 

 zkušenostmi specialistů společnosti ČEPS. 

 

 
Obr. 48 Vzorek dat minutového průběhu regulační energie, březen 2013 

 

Na primární a sekundární regulační zálohu navazuje druhý celek podpůrných služeb, který má za úkol 

vyrovnávat výkonovou nerovnováhu v rámci desítek minut až několika hodin. Cílem je především 

odlehčit energii v primárních a sekundárních podpůrných službách a uvolnit tak jejich energii pro 

případné další využití.  

 Prvním zástupcem tohoto typu podpůrných služeb je právě Regulační záloha minutová 

kladná/záporná dosažitelná do 15 minut (RZMZ15±), která je vhodná pro pokrytí nerovnováhy výkonu 

vlive provozu FVE. Tato služba nereaguje svým plným výkonem na krátkodobé výkyvy výkonu 

v rámci jednotek minut, avšak zajišťuje dostatečnou dostupnost energie v případě dlouhodobého 

nárůstu potřeby regulační energie. Průměrná potřeba regulační energie pro měsíc březen roku 2013 je 

znázorněna na Obr. 47, kde je vidět, že zejména v odpoledních hodinách se projevuje potřeba 

dlouhodobějšího nárůstu regulační energie, a to až v řádech několika jednotek hodin. Totéž zobrazuje 

Obr. 48 v reálném kontinuálním průběhu. Regulační záloha RZMZ15± dokáže i v případě nevyužití 

optimalizace podpůrných služeb v kritických obdobích spolehlivě pokrýt potřebu nárůstu regulační 

energie. Optimalizací podpůrných služeb je zde myšleno využívání levnějších podpůrných služeb, 

které disponují horší dynamiku, ale pro pokrytí dlouhodobé nerovnováhy jsou dostačující a 

z ekonomického hlediska výhodnější. 

Tato regulační zálohu musí být do 15 minut od příkazu dispečinku ČEPS poskytnuta na 

svorkách poskytujícího zařízení. Regulační záloha kladná může být realizována například zvýšením 

výkonu bloku, odpojením čerpání (u přečerpávacích elektráren), nenajetím programovaného čerpání, 
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odpojením odpovídajícího zatížení od ES ČR. Regulační minutová záloha záporná může být 

realizována například snížením výkonu bloku, najetím čerpání (u přečerpávacích elektráren), 

připojením odpovídajícího zatížení k ES ČR. Doba aktivace služby není omezena. [6] 

 

Volba časového rámce: 

 

Volbou časového rámce je myšlen vhodný výběr agregace dat, na základě kterých bude provedena 

analýza regulačních energií. Cílem zkoumání je definovat a číselně vyjádřit nárůst odchylky vůči 

rokům předchozím. Vzorek dat, pro březen 2013, typických průběhů jednotlivých průměrných hodnot 

regulační energie je uveden na Obr. 49. Tato data jsou zaokrouhlována směrem k nižší hodnotě a pro 

daný časový úsek jsou lineárně (konstantně) aproximována. Z charakteru dat je patrné, že s vyšším 

průměrem časového intervalu dochází k redukci extrémního stavu v rámci dne, který je cílem 

pozorování. Ovšem v případě volby příliš nízké agregace jsou v datech zahrnuty nahodilé stavy a 

projevují se tak extrémy, které mají v průměru velmi nízkou četnost výskytu. Došlo by tedy ke 

zkreslení vyhodnocení. Navíc tyto extrémy jsou s velmi krátkou dobou trvání (jednotky minut), a to by 

popíralo předchozí analýzu pro volbu vhodného typu podpůrné služby, neboť vyrovnávání 

krátkodobých výkonových výkyvů má pokrývat již výše zmíněná primární či sekundární regulace a ne 

tento typ regulační energie. 

 

 
Obr. 49 Vzorek dat typických průběhů průměrných hodnot regulační energie, březen 2013 

 

Z jednotlivých křivek v grafu na Obr. 49 je možné vypozorovat, že nežádoucí stochastický charakter 

průběhu je dosažen až v případě dat s agregací jedné hodiny, samozřejmě s agregační funkcí průměr. 

Náhodné extrémní stavy jsou eliminovány a k celkové redukci extrémního stavu (poklesu) dochází 

velmi nepatrně. Avšak i takto nepatrnou redukci extrémního stavu není možné opomíjet a je žádoucí ji 

zohlednit. Zde ovšem dochází k částečné automatické eliminaci tohoto nežádoucího stavu. Vychází to 

z podstaty zvolené metody vyhodnocení, která je založena na stanovení diferenční změny v roce 2009 

a 2013. Pokud tedy bude provedena stejná časová agregace i na rok 2009, tak krátkodobé extrémy je 

možné takřka opomíjet, protože, ať je provedena jakákoliv agregace, diference hodnot zůstává vždy 

stejná. Navíc analýza minutových průběhů na Obr. 46 a Obr. 47 toto tvrzení ještě více podporuje, 

protože poukazuje na stejnou minutovou diferenční změnu v těchto letech, tedy poukazuje na stejný 

charakter změny výkonu v krátkých časových intervalech. Z výše zmíněných důvodů je analýza 
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regulačních odchylek založena na hodinových průměrech regulační energie. Navíc je tato volba také 

podpořena s ohledem na principy dispečerského řízení pro obstarávání regulačních energií, které 

využívají pro nákupy nejnižší interval jedné hodiny. 

 

Parametr hodnocení: 

 

Parametrem hodnocení je myšlen statistický ukazatel, který bude hodnotit odchylky regulační energie. 

První myšlenkou bylo hodnotit zápornou a kladnou odchylku odděleně. To by bylo i vhodné, protože 

by byl snáze definovatelný podíl regulační energie kladné a záporné. Avšak vyskytl se zde problém 

s tzv. asynchronním chováním trhu mezi jednotlivými roky [5]. V podstatě to znamená, že 

provozovatelem přenosové soustavy byly trhu s energií nastaveny takové podmínky, které zejména z 

ekonomických důvodu vedly jednotlivé subjekty v síti svým počínáním k tomu, že průměrná odchylka 

regulační energie (i systémové odchylky) neměla tendenci konvergovat k nule, ale k hodnotě jiné, 

která se každoročně měnila. Systémová (regulační) odchylka je tak ovlivněna nejen náhodnými 

procesy (změny zatížení, výpadky spotřebičů, změny dodávky vlivem výpadků zdrojů apod.), ale i 

systematickým chováním subjektů trhu. V důsledku toho všeho nastává například stav, kdy systémová 

odchylka je neustále kladná (regulační energie záporná), a i když dojde k poklesu produkce energie 

v síti (snížení produkce výroby FVE), tak i přesto bude potřeba neustálé záporné podpůrné služby 

namísto kladné. Avšak ve stejnou dobu jiného roku k asymetrickému stavu vůbec nemusí dojít, nebo 

dokonce bude mít opačných charakter. V tomto případě by byla potřeba již kladná regulační energie. 

To je důvodem, proč není možné vyhodnocovat separátně kladnou a zápornou regulační energii již od 

samého počátku vyhodnocení a je nezbytné posuzovat změny regulačních energií bez ohledu na směr 

toku energie. To umožňuje součet absolutních hodnot kladné a záporné odchylky. Parametrem 

hodnocení je tedy absolutní hodnota odchylky regulační energie OD
ABS

RE, podobně jako v případě 

systémové odchylky (27). To ovšem neznamená, že nebude vůbec respektován podíl kladné a záporné 

podpůrné služby. Tento poměr podílu se určí až s ohledem na asymetricky stav regulační energie roku 

předcházejícího, na který má být kalkulace podpůrných služeb provedena, protože jedině takto je 

možné co nejlépe podpůrnou službu optimalizovat. Více o této problematice je uvedeno v kapitole 9.4.  

Průběhy hodinových průměrných hodnot regulačních energií jsou na Obr. 50, kde je možné 

vypozorovat asymetrické chování, jak se v jednotlivých letech mění. [35] 

 
Obr. 50 Průběhy hodinových průměrných hodnot regulačních energií v jednotlivých letech 
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9.3 Metodika vyhodnocení regulačních energií 

Samotné vyhodnocení je značně omezeno dostupností dat. Je to dáno způsobem jakým docházelo 

k připojování FVE do elektrizační soustavy. V podstatě se jedná o skokový nárůst těchto zdrojů 

v rámci jednoho až dvou let, poté následoval opět útlum, což značně znemožňuje podrobně analyzovat 

tuto problematiku v závislosti na postupném nárůstu fotovoltaického výkonu. 

Dále je potřeba vzít v úvahu fakt, že se mění nejen výroba z FVE v jednotlivých obdobích 

v průběhu roku, ale i charakter odběrů elektrizační soustavy, a tím dochází k rozdílným průběhům 

systémové odchylky a regulačních energií. Není tedy vhodné vyhodnocovat vliv FVE pouze v rámci 

celoročního průměru, ale je nezbytné jej analyzovat z pohledu sezónnosti. Tím se opět omezuje 

množství dostupných vstupních dat pro statistické vyhodnocení, neboť z celoročního provozu 365 dnů 

je najednou k dispozici pouze dnů 30 (jeden měsíc). Vezme-li se v úvahu omezený počet let, 

v průběhu kterých docházelo k významnější integraci FVE do sítě, tak celkový dopad na dostupnost 

dat je jednoznačný. 

 Dalším krokem je tedy určit velikost časových intervalů, na které se rozdělí celoroční provoz. 

Jak již vyplývá z předchozí úvahy, čím bude časový úsek kratší, tím bude k dispozici méně dat a také 

hrozí to, že nebudou zachyceny extrémní stavy systémové výkonové odchylky. Extrémní stavy 

systémové výkonové odchylky jsou mimo jiné také závislé na změně počasí. Proto volba velikosti 

časového úseku musí být zvolena optimálně, aby byly s vysokou pravděpodobností zahrnuty všechny 

povětrnostní podmínky v daném období. Z pohledu principů dlouhodobého nakupování podpůrných 

služeb je vhodné se držet běžných časových intervalů jako den, týden, měsíc, čtvrtletí a rok. Je zřejmé, 

že interval vyhodnocení jednoho týdne v mnoha případech nesplní podmínku vlivu různých stavů 

počasí. Tento vliv byl přezkoumán v archívu databáze počasí pro území České republiky [39]. Zde se 

vyskytovalo příliš velké množství týdnů, kdy v jeho průběhu byl stejný charakter počasí. V případě 

čtvrtletních období by tato podmínka byla splněna 100%, avšak není zde splněna druhá podmínka, 

která respektuje rozdílný charakter zatížení v soustavě v průběhu roku. Také je potřeba zmínit, že 

analýza změn zatížení v týdenních intervalech vykazovala vzhledem k sousedním týdnům asynchronní 

chování, které bylo způsobeno nedostatečnou velikostí databáze. To byl další limitující faktor. 

Optimálním východiskem mezi těmito dvěma kritérii je časový rámce jednoho měsíce, který splňuje 

všechny výše zmíněná kritéria. To znamená, že v této studii pro každý měsíc bude definována 

podpůrná služba RZMZ15±. 

Stanovit metodiku vyhodnocení na základě dat jednotlivých měsíců není stále z důvodu 

omezené databáze vhodné. Avšak metodiku je možné stanovit na základě chování ročních průměrů, 

která se posléze aplikuje na data v jednotlivých měsících. 

Na Obr. 45 jsou znázorněny průběhy absolutních hodnot regulačních energií v jednotlivých 

letech. Tyto průběhy v letech 2011, 2012 a 2013 nevykazují statistický rozdíl v souvislosti s nárůstem 

instalovaného výkonu FVE. Je to dáno tím, že velikost instalovaného výkonu FVE v elektrizační 

soustavě je téměř totožná, viz Tab. 12. Pro další vyhodnocení budou tyto tři roky průměrovány a jejich 

výsledné hodnoty budou představovat velikost nárůstu systémové odchylky vlivem provozu FVE. 

Jedná se tedy o tzv. konečný stav. Rok 2009 je obdobím, kdy dopad provozu FVE byl s ohledem na 

hodnotu instalovaného výkonu velmi nepatrný a představuje tak tzv. stav počáteční. Pro tento rok lze 

vypozorovat, že zde nedochází k nárůstu regulačních energií v odpoledních hodinách, jako tomu je 

v letech následujících. Z pohledu rozložení dat mají tato data za rok 2009 tendenci konvergovat ke 

konstantní hodnotě. Na základě toho byly tyto hodnoty nahrazeny jejich mediánem.  

Tyto dvě výsledné křivky definují předchozí a konečný stav ohraničující změnu nárůstu 

regulačních energií ve sledovaném období, více viz Obr. 51. Diference mezi těmito křivkami odpovídá 

nárůstu regulační energie vlivem provozu FVE  ke dnu 31. 12. 2013.  
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Obr. 51 Průběhy regulačních energií, počáteční a konečný stav 

  

Křivku konečného stavu je potřeba navýšit o příslušnou procentní poměrnou hodnotu, která 

představuje rozdíl mezi hodnotou průměrného instalovaného výkonu FVE za hodnotící roky 2011, 

2012 a 2013 a hodnotou instalovaného výkonu ke dnu 31. 12. 2013, která odpovídá 100 %. Tato 

hodnota dle Tab. 12 odpovídá: 

 

 
100 −

92 + 92 + 98

3
= 4 %. 

 (28) 

 

Naopak křivku počátečního stavu je potřeba snížit o příslušnou procentní poměrnou hodnotu, která 

odpovídá velikosti instalovaného výkonu ke dnu 31. 12. 2008, aby byl tak respektován stav sítě bez 

fotovoltaického výkonu. Posunutím křivky počátečního stavu se samozřejmě sníží také hodnota 

odpovídajícího mediánu. V tomto případě se jedná o hodnotu 2 %. Sečtou-li se tyto dvě hodnoty 

procentního posunu obou křivek, bude výsledné navýšení diference odpovídat 6 %. Závislost mezi 

instalovaným výkonem FVE a změnou hodnoty systémové výkonové odchylky (regulační energie) je 

přímo úměrná, viz kapitola 9.2.1, a proto na základě této skutečnosti je možné křivky počátečního a 

konečného stavu rovněž aproximovat lineárně. 

Z této analýzy je možné konstatovat, že nejvyšší požadavky na regulační energii jsou 

v odpoledních hodinách, a to konkrétně v ročním průměru od 12.00 do 14.00 hod. SELČ, jak popisuje 

histogram na Obr. 52 (čas je uveden v UTC). Jednotlivé extrémní stavy produkce fotovoltaických 

elektráren se v tomto časovém období v průběhu jednotlivých měsíců v roce mění a vzájemně se 

překrývají. 
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Obr. 52 Roční hodnoty regulačních energií 

 

Bylo již dříve zmíněno, že regulační energie není ovlivněna pouze fotovoltaickými elektrárnami, ale i 

jinými faktory, které neustále probíhají v sítích. To má za následek, že nárůst regulační energie 

v rámci denního rozložení vykazuje drobné odchylky od křivek, které reprezentuji extrémní stavy 

výrovy FVE dle kapitoly 7.7. Aby byl tento efekt potlačen a výsledná regulační energie co nejvíce 

respektovala pouze vliv FVE, bude provedena optimalizace regulační energie s ohledem na diferenci 

extrémních stavů FVE. Tento přístup eliminuje nejen vliv regulačních odchylek, které nejsou 

vyvolány provozem FVE, ale i kompenzuje nedostatek dostupnosti dat v případě vyhodnocování 

jednotlivých měsíců, jak je uvedeno v následující kapitole 9.4. 

Křivka počátečního stavu regulační energie je již z principu vyhodnocení konstantní, to 

znamená, že se v rámci dne nemění. Ovšem křivka konečného stavu regulační energie v průběhu den 

narůstá a následně klesá. Vzhledem k tomu, že extrém regulačních energií a extrém výroby FVE se 

překrývá, je možné tuto maximální hodnotu regulační energie rozdělit v poměru produkce výkonu 

FVE dle kapitoly 7.7. Tento přístup je možné zvolit, neboť je zřejmé, že nárůst velikosti regulační 

energie s ohledem na nově instalované FVE se v průběhu dne bude měnit v závislosti na dodávaném 

fotovoltaickém výkonu do sítě. 

9.4 Měsíční vyhodnocení regulačních energií 

Předcházející kapitola 9.3 popisuje metodiku vyhodnocení nárůstu regulačních energií na 

základě celoročního průběhu. V této kapitole bude tato metodika aplikována na jednotlivé měsíce.  

 

 
Obr. 53 Mediány regulačních energií v roce 2009 
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Jedním z kroků je vyhodnotit křivky počátečních stavů, to je analyzovat absolutní hodnoty regulačních 

energií v době, kdy elektrizační soustava České republiky zahrnovala pouze nepatrné procento 

fotovoltaického výkonu vzhledem ke dni 31. 12. 2013. Tímto rokem je rok 2009 s instalovaným 

výkonem FVE 2 %. Na základě navržené metodiky, křivku počátečního stavu reprezentuje medián 

absolutních hodnot regulačních energií. V tomto konkrétním případě se jedná o mediány měsíčních 

hodnot, které jsou graficky vzájemně porovnány na Obr. 53. Z důvodu, aby byla zachycena regulační 

energie pouze v průběhu dne, tak medián vychází z hodnot v časovém rozmezí od 8.00 do 21.00 hod. 

Data již zahrnují 2% pokles, aby byl respektován nulový stav fotovoltaického výkonu v síti. 

Je možné si povšimnout, že nejvyšších hodnot mediány dosahují v zimních obdobích, zatím co 

nejnižších v měsících letních. Takovéto rozležení hodnot v průběhu roku se dalo předpokládat, neboť 

v těchto obdobích má stejný charakter rozložení i spotřeba elektrické energie a je zřejmé, čím bude 

vyšší spotřeba elektrické energie v síti, tím narostou i nároky na regulaci, tedy regulační energie. 

Porovnáním extrémů, to je měsíce prosince a července (případně květena, červena, srpna či září), je 

vidět výrazný rozdíl ve velikostech regulačních energií. Měsíc prosinec vyžadoval v tomto roce téměř 

trojnásobek regulační energie, než tomu bylo v měsíci červenci.  

Dalším postupem metodiky je vyhodnotit křivky konečného stavu. To vychází z extrémních 

stavů absolutních odchylek regulačních energií v průběhu dne na základě průměrného hodnocení z let 

2011 až 2013. Tedy za období, kdy došlo k prudkému nárůstu fotovoltaického výkonu v síti. Již v roce 

2011 to bylo více než 92 % instalovaného výkonu FVE vzhledem ke dni 31. 12. 2013. Tyto maximální 

hodnoty představují křivky konečného stavu, které budou později podrobeny procesu optimalizace. 

Extrémní stavy regulačních energií jednotlivých měsíců znázorňuje sloupcový diagram na Obr. 54, 

jedná se o sloupce červené barvy. Drobné nesrovnalosti mezi výsledky na Obr. 53 a Obr. 54. jsou 

způsobeny zaokrouhlováním hodnot. 

 

 

 
Obr. 54 Maximální extrém a diference regulačních energií jednotlivých měsíců 

 

Zde se již jedná o rozdílné průběhy, než jak tomu bylo v případě hodnocení mediánů v roce 2009. 

Efekt nárůstu regulační energie s ohledem na nárůst spotřeby v elektrizační soustavě se samozřejmě 

projevuje i zde, ovšem jednotlivé měsíce jsou ovlivněny, některé více a některé méně, provozem FVE. 

Tyto dva vlivy jsou protichůdné. Extrémními měsíci budou právě ty měsíce, kdy bude nejen vyšší 

podíl nárůstu spotřeby v elektrizační soustavě, ale především tehdy, kdy výroba z FVE bude značně 

kolísat a do sítě dodávat výrazný podíl svého výkon. Extrémní hodnoty maximálních regulačních 
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energií jsou tedy v únoru a říjnu. V období od října do února je produkce FVE již značně omezena 

vlivem nižší intenzity slunečního záření a v případě období od února do října se projevuje vliv počasí, 

který nemá takovou četnost změn krátkodobých výkyvů. Nejnižších hodnot je dosaženo v letních 

měsících, a to právě z již zmíněného důvodu, že se zde vyskytuje nejvíce slunečních dnů bez 

oblačnosti. Predikce výroby FVE je pak méně náročná a více přesná, tím dochází k nižším nárokům na 

regulaci výkonu. 

 Posledním krokem této metodiky je stanovit diferenci regulační energie (RE
DIFF

) mezi 

počátečním a konečným stav regulační energie, tedy mediánem regulační energie v roce 2009 

(RE
MED09

) sníženého o 2 % a maximálním extrémem regulační energie v letech 2011 až 2013 

(RE
MAX11/13

) navýšeného o 4 %. Diference regulační energie je poté dána vztahem: 

 

 𝑅𝐸DIFF = 𝑅𝐸MED09 − 𝑅𝐸MAX11/13   (MW)  (29) 

 

a graficky znázorněna na Obr. 54. Změny diference regulačních energií (modré sloupce) v měsíčním 

rozložení kopírují změny hodnot maximálních regulačních energií (červené sloupce). V zimních 

měsících došlo k nejvýraznějšímu poměrnému snížení hodnoty vůči maximálním regulačním 

hodnotám. Je to dáno tím, že produkce FVE v zimním období je podstatně nižší, v mnoha případech se 

jedná o takřka nulovou produkci. 

Grafickým příkladem měsíčního vyhodnocení této diference je měsíc březen na Obr. 55: 

 

 
Obr. 55 Průběhy regulačních energií pro měsíc březen 

 

 kde:  3/2009  - absolutní hodnota regulační energie pro rok 2009, 

  3/2010 - absolutní hodnota regulační energie pro rok 2010, 

  3/2011 - absolutní hodnota regulační energie pro rok 2011, 

  3/2012 - absolutní hodnota regulační energie pro rok 2012, 

  3/2013 - absolutní hodnota regulační energie pro rok 2013, 

  3/11-13 - průměrná absolutní hodnota regulační energie v letech 2011 až 2013, 

  Medián 3/2009 - medián absolutní hodnoty regulační energie pro rok 2009, 

  RE
DIFF

  - maximální absolutní hodnota regulační energie. 
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Na základě stejných principů byly vyhodnoceny všechny měsíce v roce a jsou pro ně stanoveny 

maximální absolutní hodnoty regulačních energií (RE
DIFF

), které jsou uvedeny v Tab. 14. 

 

Tab. 14 Maximální absolutní hodnoty regulačních energií 

 

Měsíc RE
DIFF

 (MW) 

1 0* 

2 93 

3 88 

4 72 

5 62 

6 57 

7 53 

8 52 

9 64 

10 66 

11 34 

12 0* 

Poznámka: *Měsíce nejsou 

hodnoceny 

 

Tyto absolutní hodnoty jsou dále rozděleny na regulační energii kladnou a zápornou. Rozdělení 

vychází z databáze dat regulačních energií pro rok 2014, kde byl definován poměr mezi kladnou a 

zápornou regulační energií pro každý měsíc. V podstatě byla data zpracována stejně, jako data pro 

vyhodnocení regulačních energií (Obr. 51), avšak s tím rozdílem, že byly zpracovány samostatně data 

pro regulační energii kladnou a zápornou. Následně pro časový denní interval, kdy FVE dodávají 

elektrickou energii do sítě, byly stanoveny pro každý měsíc průměrné hodnoty této regulační energie. 

Jejich poměr byl aplikován na již vyhodnocenou maximální absolutní hodnotu regulační energie 

každého měsíce (RE
DIFF

) a byla tak stanovená kladná (PRE+) a záporná (PRE-) regulační energie, které 

byly zaokrouhleny nahoru s krokem 5 MW. Součet kladné a záporné regulační energie definuje 

skutečnou absolutní hodnotu regulační energie (PRE) po zaokrouhlení. 

 

 
Obr. 56 Skutečná maximální absolutní, maximální kladná a záporná regulační energie 
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 kde:  PRE  - skutečná maximální absolutní hodnota regulační energie, 

  PRE + - maximální kladná hodnota regulační energie, 

  PRE - - maximální záporná hodnota regulační energie. 

 

Výsledkem je sloupcový graf na Obr. 56, který definuje navýšení podpůrných služeb pro jednotlivé 

měsíce z důvodu integrace FVE. Provoz FVE má nejhorší dopad na měsíc únor. Je to dáno tím, že 

změna počasí je v tomto období dynamická, což má za následek značné nároky na udržení rovnováhy 

mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Rovněž obdobný charakter počasí se dá předpokládat v 

měsíci září a říjnu, kde je rovněž zaznamenán vyšší nárůst potřebných regulačních energií. Paradoxně 

nejnižší podpora podpůrných služeb s ohledem na provoz FVE je vyžadována v letním období. Je to 

dáno stabilnějším charakterem průběhu počasí, neboť tím je predikce výroby FVE méně náročná. Sice 

je to období, kdy FVE vykazují svou maximální výkonovou diferenci, avšak četnost výskytu je velmi 

nízká. V zimních měsících se závislost mezi produkcí FVE a podpůrnými službami neprokázala, 

protože produkce FVE v zimních měsících je velmi nízká a zatížení odběrového diagramu značně 

narůstá. To znamená, že podíl vlivu FVE na nárůstu podpůrných služeb je velmi nepatrný a z dostupné 

databáze nelze pro tyto měsíce objektivně stanovit závislost dopadu FVE na nárůstu podpůrných 

služeb. To je důvodem, proč měsíc prosinec a leden mají v grafu na Obr. 56 nulovou hodnotu. 

V této části studie jsou již známé hodnoty regulačních energií, o které byly navýšeny stávající 

regulační energie vlivem integrace FVE do elektrizační soustavy ČR. Také byla provedena kompletní 

analýza konkrétní FVE, která poskytla informace o tom, jaké mají tyto zdroje z pohledu jejich 

stochastické produkce dopady na rozvodnou síť. Nyní je potřeba tyto dvě dílčí studiu sloučit a provést 

optimalizaci regulačních energií a definovat konkrétní hodnotu navýšení výkonu podpůrné služby 

MZ15±, více v kapitole 9.5. 

9.5 Optimalizace regulačních energií 

Předcházející dvě kapitoly popisují návrh metodiky vyhodnocení regulační energie vycházející z dat 

ročních průměrů. Tato kapitola na ně navazuje a optimalizuje regulační energie jednotlivých měsíců za 

pomocí vyhodnocených dat diferenčních změn výkonů FVE, jak je uvedeno v kapitole 8.6 (Tab. 10).  

Prozatím je stanovena hodnota nárůstu regulační energie pro jednotlivé měsíce, která je 

konstantní v průběhu celého dne (Obr. 56). To ovšem z pohledu rozložení výroby FVE není rozumné, 

neboť stejně jak se mění v průběhu dne produkce FVE, tak se musí měnit i nárůst regulačních energií 

vyvolané provozem FVE. 

 Následující krok tedy spočívá v procesu optimalizace. Princip je takový, že již vyhodnocená 

maximální kladná hodnota regulační energie (PRE +) a maximální záporná hodnota regulační energie 

(PRE -) je pro každý měsíc v průběhu dne poměrně rozložena podle příslušných diferencí výkonů 

v místě rozvodny, jak je uvedeno v Tab. 10. Nejvyšší hodnota diference výkonu (PROZdiff_h, - Kextr_h) 

každého měsíce představuje největší možnou diferenci a tím tedy i stochastičnost produkce výkonu 

FVE. Tato situace představuje nejhorší dopad na regulační energie v průběhu dne a odpovídá tedy 

hodnotě regulační energie, která je dána rozdílem mezi počátečním a konečným stavem regulačních 

energií pro daný měsíc (Obr. 55). Potřebná regulační energie v ostatních hodinách je dána poměrným 

rozložením dle diference výkonů FVE (PROZdiff_h, - Kextr_h). Obecně tato problematika pro kladnou 

regulační energii, respektive minutovou zálohu kladnou dosažitelnou do 15 minut, je popsána 

vztahem: 

 

 
𝑀𝑍15+=

𝑃ROZdiff_h  − 𝐾extr_h

Max(𝑃ROZdiff_h  − 𝐾extr_h)
∙ 𝑃RE+, 

 (30) 
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 kde: PROZdiff_h - hodinová diference výkonu na vývodu z rozvodny (pro daný měsíc), 

 Kextr_h - hodinový korekční koeficient extrémů (pro daný měsíc), 

 MZ15+ - minutová záloha kladná dosažitelná do 15 min., 

 PRE + - maximální kladná hodnota regulační energie. 

 

Výsledkem rovnice (30) je konkrétní známá hodnota kladné regulační energie pro každou hodinu v 

průběhu dne daného měsíce. V souladu s kapitolou 9.2.2 tato hodnota odpovídá minutové záloze 

kladné dosažitelné do 15 minut (MZ15+). Přehled všech hodnot, o které je zapotřebí navýšit stávající 

podpůrnou službu MZ15+ s ohledem na provoz FVE, je uveden v Tab. 15. Pro časová období, která 

nejsou uvedena v této tabulce, odpovídá hodnota rovna 0 MW. 

 

Tab. 15 Hodnoty navýšení stávající podpůrné služby MZ15+ (MW) ve vztahu k FVE 

Čas:\Měsíc: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4:00 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

5:00 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 

6:00 0 10 10 10 10 10 5 10 5 0 

7:00 10 20 25 20 15 15 10 20 15 10 

8:00 25 35 35 25 25 20 20 25 25 15 

9:00 45 45 45 30 30 25 25 30 30 15 

10:00 55 50 50 35 30 25 25 30 30 15 

11:00 55 50 50 35 30 25 25 30 30 15 

12:00 55 50 50 35 30 25 25 30 30 15 

13:00 55 50 50 35 30 25 25 30 30 15 

14:00 40 45 50 30 25 25 25 30 25 10 

15:00 25 35 40 25 20 20 20 25 20 5 

16:00 5 25 30 15 15 15 15 15 10 5 

17:00 0 10 20 10 10 15 5 10 0 0 

18:00 0 0 5 5 5 10 5 0 0 0 

19:00 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 

 

 

Obdobný vztah platí pro minutovou zálohu zápornou dosažitelnou do 15 minut: 

 

 
𝑀𝑍15−=

𝑃ROZdiff_h  − 𝐾extr_h

Max(𝑃ROZdiff_h  − 𝐾extr_h)
∙ 𝑃RE−, 

 (31) 

  

 kde: MZ15- - minutová záloha záporná dosažitelná do 15 minut, 

 PRE - - maximální záporná hodnota regulační energie. 

 

Přehled všech hodnot, o které je zapotřebí navýšit stávající podpůrnou službu MZ15- s ohledem na 

provoz FVE v elektrizační soustavě, je uveden v Tab. 16. Pro časová období, která nejsou uvedena 

v této tabulce, odpovídá hodnota rovna 0 MW. 
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Tab. 16 Hodnoty navýšení stávající podpůrné služby MZ15- (MW) ve vztahu k FVE 

Čas:\Měsíc: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4:00 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

5:00 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 

6:00 0 5 10 10 10 10 10 10 10 0 

7:00 10 20 20 20 15 20 15 25 25 10 

8:00 20 30 30 25 25 25 25 30 35 20 

9:00 35 35 35 30 30 30 30 40 45 25 

10:00 45 40 40 35 30 35 35 40 45 25 

11:00 45 40 40 35 30 35 35 40 45 25 

12:00 45 40 40 35 30 35 35 40 45 25 

13:00 45 40 40 35 30 35 35 40 45 25 

14:00 35 35 40 30 25 35 30 35 35 15 

15:00 20 30 35 25 20 30 25 30 25 10 

16:00 5 20 25 15 15 25 15 20 10 5 

17:00 0 10 15 10 10 15 10 10 0 0 

18:00 0 0 5 5 5 10 5 0 0 0 

19:00 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 

 

Tato analýza regulačních energií je založena na aktuálním skutečném stavu výkonů FVE a systémové 

výkonové odchylky. V případě dalšího výraznějšího rozmachu a integrace nových FVE by došlo 

k navyšování podpůrných služeb. Současná situace poukazuje na to, že nárůst regulačních energií 

(podpůrných služeb) je lineárně závislý na nově instalovaných FVE. Tento fakt vychází z podstaty, že 

nárůst nově instalovaných FVE je rovněž lineárně závislý na změnách hodnot systémové výkonové 

odchylky, jak poukazuje studie na Obr. 44. Ovšem pokud by se do budoucna projevil jiný charakter 

závislosti než lineární, je nutné tuto studii přepracovat podle stejných metodik a standardů popsaných 

v této studii. V případě pokračujícího lineárního trendu je plně dostačující přímo úměrně navýšit 

nynější hodnoty regulačních energií (Tab. 14) vzhledem k hodnotám nárůstu celkového instalovaného 

výkonu FVE (Tab. 12) v elektrizační soustavě a následně provést optimalizaci (Tab. 15 a Tab. 16).  
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10 Výpočetní aplikace 
Cíle této kapitoly je zestručnit dosažené výsledky této studie prostřednictvím výpočetní aplikace: 

„Výpočetní aplikace podpůrných služeb s ohledem na bilanční odchylky výkonové rezervy ODFVE(t)“. 

Umožňuje nejen snadný a rychlý přístup k dosaženým výsledkům, ale na základě definovaných 

vstupních parametrů přehodnotit a přepočítat studii k aktuálnímu stavu, tedy s ohledem na aktuální 

vstupní parametry. Výpočetní aplikace je vytvořena v programu MS Excel 2007 za pomocí 

analytických nástrojů, funkčních předpisů, ovládacích prvků a programovacího jazyku VBA (Visual 

Basic for Applications). K dispozici je v rámci přílohy B. 

10.1 Nastavení maker 

Při spuštění aplikace je nezbytné zavést povolení maker v Centru zabezpečení. Pro MS Excel 2007 je 

postup následující: 

 Kliknout na tlačítko Microsoft Office  a následně na tlačítko Možnosti aplikace Excel. 

 Kliknout na položku Centrum zabezpečení, na tlačítko Nastavení centra zabezpečení a 

následně na položku Nastavení maker. 

 Kliknout na požadovanou možnost: Povolit všechna makra. 

 

Pro MS Excel 2010 je postup následující: 

 Kliknout na tlačítko Soubor  a následně na tlačítko Možnosti. 

 Kliknout na položku Centrum zabezpečení, na tlačítko Nastavení centra zabezpečení a 

následně na položku Nastavení maker. 

 Kliknout na požadovanou možnost: Povolit všechna makra. 

10.2 Popis výpočetní aplikace 

Výpočetní aplikace je strukturována do šesti oken na samostatných listech MS Excel. Každé okno má 

stejnojmenný název listu sešitu MS Excel a nabízí zadávání vstupních údajů, nastavení požadované 

analýzy a číselné nebo vizuální vyhodnocení. Výpočetní aplikace je primárně uzamknuta, odemčeny 

jsou pouze buňky s možnou volbou změny parametrů či nastavení.Tyto buňky jsou zvýrazněny šedým 

pozadím. Rozdělení jednotlivých oken je následující: 

 

 Úvod – struktura, název a autoři výpočetní aplikace, 

 Vstup Data – zadávání vstupních dat a požadovaných analýz výpočetní aplikace, 

 FVE – analýza extrémních stavů FVE a diferenčních změn výkonů, 

 Rezerva – vizualizace potřebných aktuálních výkonových rezerv (podpůrných služeb), 

 MZ15+  – přehled Minutové zálohy kladné dosažitelné do 15 min., 

 MZ15- – přehled Minutové zálohy záporné dosažitelné do 15 min. 

 

Výpočetní aplikace dále obsahuje tyto listy: 

 

ParametryFVE – tento list představuje vstupní data pro výpočetní aplikaci. Konkrétně obsahuje 

hodnoty parametrů pro Gaussovy křivky maximálních a minimálních extrémních stavů FVE, dále pak 

hodnoty korekčního koeficientu extrémů Kextr_h. 
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ParametryRE – tento list představuje rovněž vstupní data pro výpočetní aplikaci. Obsahuje hodnoty 

Minimální zálohy kladné dosažitelné do 15 min. a hodnoty Minimální zálohy záporné dosažitelné do 

15 min. Tato data vycházejí z celkového instalovaného výkonu FVE v elektrizační soustavě České 

republiky a jsou vztažena ke dni 31. 12. 2013. Tato data jsou uzamčena a nepředpokládá se jejich 

aktualizace či úprava. Dále jsou zde uvedeny dvě tabulky s názvem „Nominální poměrné rozložení“ a 

„Aktuální poměrné rozložením“, které obsahují parametry poměrných maximálních kladných hodnot 

regulačních energií (pRE +) a parametry poměrných maximálních záporných hodnot regulačních 

energií (pRE -). Jak udává Obr. 56, skutečná absolutní hodnota regulační energie (PRE), je v poměru 

rozdělena na energii kladnou (pE +) a zápornou (pRE -), a to podle asymetrického rozložení celkových 

regulačních energií v roce předcházejícím, více viz kapitola 9. V případě tabulky „Nominální poměrné 

rozložení“ se jedná o výsledky asymetrického chování k datu 31. 12. 2014, která byla vyhodnocena 

touto studií. Tyto hodnoty se již nadále nemění, výpočetní aplikace s nimi počítá jako s konstantami, 

na základě kterých přepočítává asymetrické chování regulační energie pro aktuální rok. Aktuální 

poměrné rozložení právě udává zmíněná tabulka „Aktuální poměrné rozložení“. Zde pro každý rok je 

možné změnit parametry pRE + a pRE -. V případě, že tato analýza nebude provedena pro daný rok, 

doporučuje se nechat parametry stávající, případně provést rozložení v poměru 1:1. 

 

Seznamy – list slouží pouze k výpočetním aplikacím a je uzamknutý. 

 

Data – jedná se o stěžejní list výpočtů výpočetní aplikace. V případě jakékoliv změny nebo nastavení 

vstupních parametrů v jakémkoliv z šesti oken výpočetní aplikace je nezbytně nutné provést 

aktualizaci výpočtu dat. To se provede kliknutím na list „Data“. 

10.2.1 Úvodní strana 

 
Obr. 57 Úvodní list výpočetní aplikace 
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10.2.2 Nastavení parametrů 

Správné nastavení vstupních parametrů je klíčové pro přesnou analýzu dat. Nastavení je možné 

provést v okně (listu) s názvem „Vstup Data“ (Obr. 58) prostřednictvím zápisu dat do buněk, 

výběrových seznamů nebo ovládacích prvků. Pro orientaci, parametry které je možné nastavit či 

měnit, jsou zvýrazněny šedým pozadím, ostatní buňky jsou uzamčeny. Detailnější popis některých 

buněk je uveden v příslušných komentářích buněk. Samotné okno je rozděleno do šesti sekcí: 

 

Nastavení data a času – v prvním řádku se zobrazuje aktuální datum a čas. Pro správné nastavení je 

nezbytné nastavit aktuální časové pásmo, tedy výběr mezi Středoevropským časem (SEČ) a 

Středoevropským letním časem (SELČ). Dále je zde volba, zda má výpočetní aplikace počítat 

s reálným aktuálním časem nebo s fixovaným časovým nastavením. To umožňuje ovládací prvek 

s popisem „Nastavený čas“. V případě zatrženého ovládacího prvku je vstupem fixní časový údaj, 

který se nastaví v šedém poli vpravo vedle popisku „Nastavený čas“. V opačném případě je vstupem 

automaticky aktuální časový údaj. V pravé části této sekce je ovládací prvek s popisem „Aktuální 

měsíc“, který umožňuje fixovat vyhodnocovaný měsíc. V případě nezatrženého ovládacího prvku je 

možné pro analýzu nastavit libovolný měsíc. Možnosti nastavení konkrétního měsíce jsou uvedeny 

v sekci „Nastavení parametrů“. V opačném případě je do výpočtu zahrnut automaticky aktuální měsíc.  

 

Výběr časového pásma - analýza FVE – je zde možné nastavit z jakého časového pásma má 

vycházet analýza FVE. Je zde na výběr mezi třemi časovými pásmy, a to: UCT, SEČ nebo SELČ. 

Toto nastavení se odkazuje na okno s názvem „FVE“, tedy pouze pro analýzu FVE, jak vyplývá 

z názvu sekce, a má vyšší prioritu pro tento list než nastavené časové pásmo v sekci „Nastavení data a 

času“. Na ostatní okna nastavení nemá vliv. 

 

Požadovaná analýza FVE – v této sekci se definuje vizualizace maximálních extrémních stavů FVE 

a příslušný časový interval, pro který se data mají zobrazit. Zatržený ovládací prvek s popisem 

„MAX“ dává pokyn vykreslit maximální extrémní stav FVE a ovládací prvek s popisem „MIN“ 

minimální extrémní stav FVE. Také jsou zde dva výběrové seznamy s popisem „Od“ a „Do“. 

Umožňují nastavit časový interval, ve kterém se vykreslí diferenční změna výkonu. Jak nastavení 

extrémních stavů, tak nastavení časového intervalu má návaznost pouze pro analýzu FVE, tedy na 

okno „FVE“. 

 

Nastavení parametrů – nastavení těchto parametrů se vztahuje na všechna okna výpočetní aplikace. 

První položkou je výběrový seznam s popisem „Měsíc“. Za předpokladu, že v sekci „Nastavení data a 

času“ není zatržený ovládací prvek „Aktuální měsíc“, je možné zvolit požadovaný měsíc pro 

výpočetní analýzu. V opačném případě tomu tak není a na tuto skutečnost upozorňuje popisek „Je 

nastavená automatická aktualizace měsíce“. Následuje výběrový seznam s názvem „P (MW)“. Zde se 

požaduje nastavit hodnotu špičkového výkonu FVE. Dalším parametrem je korekční koeficient 

extrémů Kextr_h, který zohledňuje vzájemnou eliminaci extrémních stavů FVE a rozvodné sítě. Zda má 

či nemá být tento parametr zahrnut do výpočtu, se nastaví za pomocí ovládacího prvku. V případě 

zatrženého ovládacího prvku výpočet respektuje Kextr_h. Je nezbytné připomenout, že tento koeficient 

je v rámci studie vyhodnocen pro hodinové časové intervaly. To znamená, že při jeho aktivaci jsou 

deaktivovány všechny prvky, které nastavují volbu časového intervalu. Vše je automaticky v rámci 

výpočetní aplikace nastavené na časový interval jedné hodiny. Na tento stav upozorňuje červený nápis 

„Kextr je aktivní - analýza počítá automaticky v hodinových intervalech“. Posledním parametrem, který 

je možné v této sekci nastavit, je časový interval, pro který má být analýza vypočítána. Výběrový 

seznam umožňuje nastavit tyto časové intervaly v minutách: 5, 10, 15, 20, 30 a 60. 
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Parametry f-ce extrémních stavů – tato sekce nezahrnuje žádné parametry k nastavení. Pouze 

zobrazuje parametry Gaussových rovnic pro minimální a maximální extrémní stavy FVE. Parametry 

zohledňují nastavený špičkový výkon FVE v sekci „Nastavení parametrů“.  

 

Instalovaný výkon FVE – jsou zde uvedené dvě hodnoty, a to nominální (Pin) a aktuální (Pia) 

instalovaný výkon FVE v rámci elektrizační soustavy ČR. Nominální hodnota je fixní, k této hodnotě 

je vztažen celý výpočet studie. Jedná se o instalovaný fotovoltaický výkon ke dni 31. 12. 2013. Jak již 

z názvu vyplývá, aktuální hodnota (Pia) představuje skutečný aktuální instalovaný výkon. V současné 

době je nastavena hodnota instalovaného výkonu FVE ke dni 31. 12. 2014. 

 

 
Obr. 58 Nastavení parametrů výpočetní aplikace 

10.2.3 Analýza extrémních stavů FVE 

Analýza extrémních stavů (Obr. 59) je zobrazena v okně „FVE“. V podstatě jsou zde znázorněné 

extrémní stavy analyzované FVE pro jednotlivé měsíce v roce. To představuje graf v levé části okna. 

Stejně jako v okně „Vstup Data“ je možné i zde nastavit, jaké extrémní stavy se mají vykreslit. K tomu 

složí ovládací prvky „MAX“ a „MIN“. Pravá část okna obsahuje histogram diferenčních změn 

výkonů, kde je možné nastavit časový interval vyhodnocení a dimenzi časové osy za pomocí 

rolovacích ukazatelů. V případě, že bude aktivní korekční koeficient extrémů, nebude, z výše 

zmíněných důvodů, možné časový interval vyhodnocení změnit. Pomocí výběrového seznamu pod 

názvem „Čas“ se definuje hodnota času, pro kterou se zobrazí odpovídající hodnota diference výkonu. 
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Obr. 59 Analýza extrémních stavů FVE výpočetní aplikace 

10.2.4 Vizualizace potřebných aktuálních výkonových rezerv 

Hodnoty požadovaných výkonových rezerv v reálném čase, o kterou se mají navýšit stávající 

podpůrné služby s ohledem na integraci FVE do elektrizační soustavy, jsou graficky znázorněné 

v okně „Rezerva“ (Obr. 60). Graf v levé části okna zobrazuje požadovanou hodnotu MZ15+ a MZ15- 

v průběhu dne daného měsíce pro předem definovaný časový interval. V pravé části okna je aktuální 

požadovaná hodnota MZ15+ a MZ15- v reálném čase pro daný časový interval. Nad tímto grafem je 

tabulka, která udává číselnou hodnotu požadované výkonové podpůrné služby včetně časového 

intervalu v příslušném časovém pásmu. Pod grafem je časový ukazatel, který graficky znázorňuje 

dobu vypršení požadované podpůrné služby.  

10.2.5 Minutová záloha kladná dosažitelná do 15 minut 

V okně s názvem „MZ15+“ (Obr. 61) jsou dvě tabulky. Horní tabulka udává maximální kladné 

hodnoty regulačních energií pro každý měsíc (PRE +), které postupují procesu optimalizace. Tyto 

hodnoty jsou prozatím nezaokrouhlovány s časovým krokem pěti minut, jak je tomu na Obr. 56. Jejich 

hodnota závisí na aktuálním instalovaném výkonu FVE v elektrizační soustavě ČR, který se zadává 

v okně „Vstup Data“. Ukazatelé jednotlivých hodnot mají dvojí barevné značení. Zelená barva 

představuje aktuální či fixně nastavený měsíc, zatímco modrá barva měsíce ostatní. Na základě těchto 

hodnot dochází k procesu optimalizace a výsledkem jsou hodnoty ve spodní tabulce. Jedná se o 

přehledovou tabulku s hodnotami podpůrné služby MZ15+ pro celoroční navýšení stávajících 

podpůrných služeb s ohledem na celkový fotovoltaický výkon v elektrizační soustavě. Tyto hodnoty 

jsou v hodinových intervalech, neboť zahrnují korekční koeficient extrémů Kextr_h a jsou zaokrouhleny 

s časovým krokem pěti minut. 
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Obr. 60 Aktuální rezerva výkonu výpočetní aplikace 

 

 

 
Obr. 61 Přehled hodnot minutové zálohy kladné dosažitelné do 15 minut ve výpočetní aplikaci 
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10.2.6 Minutová záloha záporná dosažitelná do 15 minut 

Obdobně jak jsou definovány hodnoty podpůrných služeb pro Minutovou zálohu kladnou dosažitelnou 

do 15min. (MZ15+), tak jsou také definovány hodnoty pro Minutovou zálohu zápornou dosažitelnou 

do 15min. (MZ15-). Tyto hodnot jsou uvedené v okně „MZ15-“. 

 
Obr. 62 Přehled hodnot minutové zálohy záporné dosažitelné do 15 minut ve výpočetní aplikaci 

 

 

  



  Ing. Martin Smoček 

  Disertační práce: Vliv fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu 

 

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky                                                 99 

 

11 Přínosy disertační práce 

11.1 Teoretický přínos studie 

 

Metodika vyhodnocení extrémních stavů fotovoltaických elektráren: 

V rámci této studie byla stanovena metodika vyhodnocení extrémních stavů fotovoltaických 

elektráren. Metodika je založena na statistickém zpracování dat a má jasná pravidla a postupy 

vyhodnocení. S ohledem na její univerzálnost je možné metodiku aplikovat nejen na zachycení 

extrémních stavů fotovoltaických elektráren, ale také pro zachycení extrémních stavů obecně. 

V podstatě definuje rozhraní mezi hodnotami, které jsou extrémními stavy a které jsou již náhodným 

jevem, a tedy jak z technického tak statistického pohledu nevýznamné. Pro případ extrémních stavů 

fotovoltaických elektráren jsou definovány obecné rovnice pro každý měsíc v roce, kde jedinou 

proměnou hodnotou je špičkový výkon fotovoltaické elektrárny, předpokladem je monokrystalická či 

polykrystalická technologie panelu. 

 

 

Vyhodnocení dopadu provozu fotovoltaické elektrárny na rozvodnou síť z pohledu extrémních 

stavů: 

Studie vychází z reálného měření konkrétní fotovoltaické elektrárny a příslušného vývodu z rozvodny, 

na kterém je fotovoltaická elektrárna připojena. Samotné měření dat probíhalo synchronně. Na základě 

toho je možné posuzovat přímý dopad fotovoltaické elektrárny na rozvodnou síť z pohledu její 

stochastiky. Byly zpracovány univerzální metodické postupy, které matematicky tyto stavy popisují. 

Konkrétně se jedná o metodiku stanovení extrémních stavů na vývodu z rozvodny, která posuzuje 

extrémy fotovoltaické elektrárny nejen z pohledu její samotné, ale z pohledu reálného provozu 

v rozvodné síti. Mnoho studií se zabývá analýzou pouze samotné fotovoltaické elektrárny, ale jak 

dokazuje tato studie, tento přístup není zcela správný.  

 

 

Metodika vyhodnocení změny regulační výkonové odchylky vlivem provozu fotovoltaických 

elektráren: 

S integrací fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy České republiky výrazně vzrostla 

systémová výkonová odchylka a s tím i regulační výkon pro pokrytí výkonové nerovnováhy mezi 

výrobou s potřebou elektrické energie v síti. Nárůst fotovoltaického výkonu byl velice strmý v rámci 

velmi krátkého časového období a poté nastal útlum. Tato skutečnost má za následek nedostatečné 

množství dat, které by kontinuálně zaznamenalo změnu systémové výkonové odchylky v závislosti na 

postupném nárůstu fotovoltaického výkonu. I přes tato omezení byla navržena metodika, která 

popisuje dopad integrace fotovoltaických elektráren na navýšení systémové výkonové odchylky.  
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Výpočetní aplikace: 

 

Je navržena výpočetní aplikace: „Výpočetní aplikace podpůrných služeb s ohledem na bilanční 

odchylky výkonové rezervy ODFVE(t)“. Tato aplikace shrnuje dosažené výsledky této studie 

v grafických a tabulkových výstupech. Je zde možné měnit vstupní parametry pro přepočet hodnot 

k aktuálnímu stavu. 
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11.2 Přínos studie pro praxi 

 

Dopad stochastické výroby fotovoltaických elektráren na elektrizační soustavu České republiky: 

Tato studie obecně poukazuje na skutečnost, že nestabilní zdroje výroby elektrické energie mají vliv 

na dispečerské řízení výkonové rovnováhy. V současné době v rámci České republiky je možné tento 

stav označit za stabilní bez zásadního dopadu na spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávky elektrické 

energie. Ovšem je zde úzká spojitost mezi nárůstem fotovoltaického výkonu a zhoršováním 

kvalitativních parametrů elektrizační soustavy. Z technického hlediska je potřeba zvážit skutečnost, že 

další nárůst těchto zdrojů by mohl vést k překročení regulačních a absorpčních možností elektrizační 

soustavy. 

 

Stanovení hodnoty navýšení podpůrné služby vyvolané provozem fotovoltaických elektráren: 

V metodice pro vyhodnocení podpůrných služeb společnost ČEPS zahrnuje vliv produkce výkonu 

fotovoltaických elektráren. Tento zásah provozovatelů poukazuje na to, že dopad provozu 

fotovoltaických elektráren na dispečerské řízení elektrizační soustavy České republiky není 

zanedbatelný. Navýšení hodnoty výkonové systémové odchylky lze přímo přičíst vlivu 

fotovoltaických elektráren, neboť predikční modely výroby elektřiny z FVE nejsou schopné přesně 

odhadnout vliv charakteru počasí. Na základě výše zmíněných metodik je stanovena hodnota nárůstu 

regulačních energií pro každý měsíc v roce. Tato hodnota odpovídá velikosti navýšení stávajících 

podpůrných služeb, a to konkrétně  MZ15+ a MZ15–. 

 

 

Optimalizace podpůrné služby v průběhu dne v celoročním provozu: 

Definování hodnoty nárůstu regulační energie pro jednotlivé měsíce, která je konstantní v průběhu 

celého dne, není z pohledu rozložení výroby fotovoltaických elektráren optimální, neboť stejně jak se 

mění v průběhu dne produkce fotovoltaických elektráren, tak se musí měnit i nárůst regulačních 

energií vyvolané provozem těmito zdroji. Byl proveden proces optimalizace. Tento proces využívá ke 

své analýze dosažené výsledky a metodické postupy vyhodnocených extrémních stavů fotovoltaických 

elektráren. Vstupními daty jsou měsíční histogramy diferenčních změn výkonů (Obr. 40, Tab. 10) a 

měsíční konstantní hodnoty podpůrných služeb, o které je potřeba navýšit stávající podpůrné služby. 

Výsledkem procesu optimalizace jsou hodinové histogramy, které pro každou hodinu v závislosti na 

měsíci definují kladné a záporné hodnoty podpůrných služeb, o které se musí navýšit stávající 

podpůrné služby. Hodinový interval byl zvolen s ohledem na tržní principy nakupování podpůrných 

služeb a regulačních energií.  
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12 Výhled studie pro další rozvoj 
 

Ekonomický dopad fotovoltaických elektráren na navyšování podpůrných služeb: 

Samotná práce se především zaměřuje na problematiku navyšování regulačních energií vlivem 

provozu fotovoltaických elektráren zejména z pohledu technického. Studie popisuje aktuální 

skutečnou situaci v souvislosti s touto problematikou a dále poukazuje na možné problémy, které by 

s dalším rozmachem fotovoltaických elektráren mohly nastat, a na co je zapotřebí se z pohledu 

dispečerského řízení zaměřit. V současné době v mnoha oborech a odvětvích společně s technickým 

kritériem také úzce souvisí kritérium ekonomické. Provozovatel elektrické sítě musí striktně dodržovat 

technická kritéria mezinárodních požadavků na dodržování síťových parametrů, za účelem zajištění 

stability, spolehlivosti a bezpečnosti provozu. To vše má dopad na ekonomickou sféru, neboť je 

zapotřebí nakupovat více rezervního výkonu v podobě podpůrných služeb. Do jaké míry to vše má 

přímý dopad na navýšení nákladů na nákup podpůrných služeb je z principu nákupu podpůrných 

služeb spekulativní a studie se touto problematikou nezabývá. Zejména v tomto směru se nabízejí 

možnosti dalšího výzkumu a rozvoje. 

 

 

Simulační procesy: 

V rámci této studie byly definovány metodické postupy pro stanovení diferenčních změn výkonů 

fotovoltaických elektráren v síťovém uzlu 110/22 kV. Výsledky byly následně využity k procesu 

optimalizace regulačních energií. Ovšem zde se nabízí možnost širšího využití. Na základě této 

metodiky je možné matematicky popsat chování z pohledu extrémních změn výkonu jakoukoliv 

fotovoltaickou elektrárnu či farmu. To je možné využít pro simulační modely sítí, kde spolupracuje 

více fotovoltaických elektráren, a analyzovat tak dopad provozu těchto zdrojů na kvalitativní či 

spolehlivostní parametry sítě.  
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13 Zhodnocení disertační práce 
Tato studie charakterizuje vliv integrace FVE na elektrizační soustavu České republiky. Specificky se 

zaměřuje na analýzu a hodnocení dopadu stochastické produkce těchto zdrojů, což je příčinou 

narušování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Byly jasně prokázány souvislosti 

s nárůstem výkonové systémové odchylky a následně stanoveny protiopatření vůči tomuto stavu ve 

formě navýšení stávajících podpůrných služeb. Fotovoltaické elektrárny v současné době představují 

ve své špičkové produkci až 20% zastoupení z celkového dodávaného výkonu všemi elektrárnami 

v rámci celé elektrizační soustavy. Z výsledků této studie vyplývá, že nárůst systémové výkonové 

odchylky lineárně narůstá s celkovou hodnotou instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren, 

ovšem je nezbytné podotknout, že tato lineární závislost bude platit pouze za předpokladu zachování 

přibližně stejného poměr instalovaných výkonů jednotlivých zdrojů připojených do elektrizační 

soustavy, zejména pak poměr mezi elektrárnami fotovoltaickými a elektrárnami ostatními. 

 

Tato disertační práce se nesnaží predikovat výrobu fotovoltaických elektráren, jak tomu je v mnoha 

studiích. Veškeré vyhodnocení a metodické postupy vycházejí z reálných naměřených stavů v sítích. 

V podstatě byl zvolen opačný přístup k samotnému vyhodnocení, než je tomu běžné. Namísto toho, 

aby byly analyzovány příčiny vzniku, čímž jsou fotovoltaické elektrárny, byla analýza založena 

nejprve na rozboru důsledků, což jsou změny v nárůstu systémových výkonových odchylek či 

regulačních energií. V tomto případě tento progres, i když není standardní, je opodstatněn tím, že 

právě navýšení systémové výkonové odchylky je jedinou známou hodnotou v mnoha neznámých 

faktorech. V opačném případě by do celé analýzy této problematiky bylo zaneseno mnoho chyb a 

náhodných stavů, které by výsledek značně znepřesnili a znehodnotili. Bylo by nevhodné vytvářet 

simulační procesy s predikčními modely fotovoltaických elektráren v rámci elektrizační soustavy a na 

základě těchto procesů analyzovat dopad stochastické produkce na navýšení podpůrných služeb. 

 

Byla zde provedena kompletní analýza celoročního provozu konkrétní fotovoltaické elektrárny 

z pohledu diferenčních změn činného výkonu. Při analýze je brán v úvahu nejen vliv provozu 

fotovoltaické elektrárny samotné, ale i její začlenění do rozvodné sítě. Tento přístup, který respektuje 

takto synchronní provoz, má lepší vypovídací hodnotu ohledně skutečných změn výkonů. V podstatě 

zde dochází k potlačení náhodných jevů, které mohou mnohdy zásadně ovlivnit statistické 

vyhodnocení. Tyto dosažené výsledky byly využity pro optimalizaci výkonových rezerv, které byly 

vyhodnoceny na základě změn regulačních energií s rozvojem a připojováním fotovoltaického výkonu 

do elektrizační soustavy. 

 

Veškerá analýza dat a stanovení výpočetních procesů je provedeno za pomocí statistických metod a 

matematických předpisů. Hlavním kritériem je tedy univerzálnost těchto metodickým postupů, což 

umožňuje jasně a stručně formulovat výsledky studie a nabízejí se tak další možnosti rozvoje této 

problematiky.  
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Příloha A   Geografické rozložení analyzované sítě 22 kV 

 
 

 

Analyzovaná síť je zvýrazněna světle modrou barvou, jedná se o síť VN 51.  
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Příloha B   Výpočetní aplikace 

 „Výpočetní aplikace podpůrných služeb s ohledem na bilanční odchylky výkonové rezervy ODFVE(t)“. 

Tato příloha je dodána na datovém nosiči CD. 
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Příloha C   Přehled databáze měřených dat 

Přehled databáze jednotlivých měsíců pro měření na FVE Starojická Lhota 

Databáze 

Rok Měsíc Od Do Počet záznamů Procentní záznam (%) 

2010 7 1.7. 00:00:00 31.7. 23:59:00 44 066 99 

2010 8 1.8 00:00:00 31.8 23:59:00 44 630 100 

2010 9 1.9 00:00:00 30.9 23:59:00 43 204 100 

2010 10 1.10 00:00:00 31.10 23:59:00 40 297 90 

2010 11 1.11 00:00:00 30.11 23:59:00 42 835 99 

2010 12 1.12 00:00:00 31.12 23:59:00 41 208 92 

2011 1 1.1. 00:00:00 31.1. 23:59:00 44 643 100 

2011 2 1.2. 00:00:00 28.2. 23:59:00 40 278 100 

2011 3 2.3. 08:20:00 31.3. 23:59:00 42 522 95 

2011 4 1.4. 00:00:00 30.4. 23:59:00 42 831 99 

2011 5 1.5. 00:00:00 31.5. 23:59:00 44638 100 

2011 6 1.6 00:00:00 30.6 23:59:00 42 731 99 

Celkem 98 

 

Přehled databáze jednotlivých měsíců pro měření na elektrické lince s označením vn51 Nový Jičín 

Databáze 

Rok Měsíc Od Do Počet záznamů Procentní záznam (%) 

2010 7 26.7 31.7. 7 932 18 

2010 8 1.8. 31.8. 44 640 100 

2010 9 1.9. 16.9. 22 135 51 

2010 10 14.10. 31.10. 24 708 55 

2010 11 1.11. 30.11. 43 200 100 

2010 12 1.12. 22.12. 30 877 69 

2011 1 1.1. 31.1. 44 117 99 

2011 2 1.2. 8.2. 10 670 26 

2011 3 5.3. 31.3. 38 448 86 

2011 4 1.4. 13.4. 17 692 41 

2011 5 18.5. 31.5. 19 908 45 

2011 6 1.6. 23.6. 32 274 75 

Celkem 336 539 64 

 

Tabulky přílohy B obsahují sloupce s popiskem ,,Procentní záznam,,. Jedná se o velikost procentního 

záznamu naměřených dat v daném měsíci. Tato relativní hodnota je vypočtena s ohledem na počet 

minut v konkrétním měsíci, které jsou uvedené v následující tabulce. 

 

Přepočet měsíců na minuty 

Dnů Počet min. Dnů Počet min. Dnů Počet min. 

28 40 320 30 43 200 31 44 640 

 

 

 


