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Anotace  

Cílem bakalářské práce je shrnout informace o stávajícím řídicím systému 

SCADA Mikrodispečink v rajónní oblasti EV. Zhodnotit jeho účinnost v procesech 

probíhajících při dispečerském řízení výroby a distribuci elektrické energie ve společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s., rajónní oblast EV. Popisuje zde strukturu distribuční sítě, rozdělení 

prostředků řízení podle jednotlivých úrovní a funkce SW SCADA Mikrodispečink. Na 

základě zjištěných výsledků týkajících se vyuţívání řídicího systému v provozním procesu 

jsou uvedeny návrhy na jeho moţné úpravy a rozšíření. 

Klíčová slova: SCADA Mikrodispečink, RTU7M, MCS, kobka, prvek, rozvodna, 

elektrická stanice, dispečink 

Summary  

The aim of this bachelor work is to summarize information about the existing 

SCADA control Mikrodispečink in the department of the EV. To evaluate its effectivity in 

the processes which are taking place in supervisory control of production and distribution 

of electric power in the company CEZ, a. s., Moravia region department EV area. Here are 

describing the structure of distribution network, distribution of funds under management of 

different levels and functions of SCADA software Mikrodispečink. On the basis of 

realized results about using the control system in the operating process are mentioned 

suggestions for the possible adaptations and extensions. 

Keywords: SCADA Mikrodispečink, RTU7M, MCS, cell, element, switching, power 

station, control room 
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Seznam použitých zkratek 

A  Ampér (základní jednotka elektrického proud ) 

AC Alternating current (střídavý proud) 

bps  Bits per second (počet bitů za vteřinu) 

CNC  Computer Numeric Control (číslicové řízení počítačem) 

DC  Direct current (stejnosměrný proud) 

DLL  Dynamic-link library (dynamicky-linkovaná knihovna) 

EE  Elektrická energie (schopnost elektromagnetického pole konat práci) 

EV  Energetika Vítkovice 

GPS  Global Positioning System (globální polohový systém) 

GSM Global System for Mobile Communications (globální systém pro mobilní 

komunikaci) 

HDO  Hromadné dálkové ovládání (regulace odběru elektrické energie na dálku) 

HMI  Human Machine Interface (rozhraní mezi člověkem a strojem) 

HW Hardware (technické vybavení) 

IEC International Electrotechnical Commision (Mezinárodní elektrotechnické 

komise). 

IS  Information system (informační systém) 

kA Kiloampér (jednotka proudu a násobná jednotka ampéru) 

kV  Kilovolt (jednotka napětí a násobná jednotka voltu) 

LAN  Local Area Network (lokální síť, která pokrývá malé geografické území) 

LCD  Liguid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) 

MCS Manufacturing Control Systems (systémy pro řízení výrobních procesů) 

MKD SCADA Mikrodispečink 

nn  Nízké napětí (elektrická síť o napětí 50 V – 1 kV AC) 

PC  Personal Computer (osobní počítač) 

PLC  Programmable Logic Controller (programovatelný logický automat) 

Q1 Systémový odpojovač (zapojený na hlavní přípojnici systému A) 

Q2 Systémový odpojovač (zapojený na hlavní přípojnici systému B) 

QM Výkonový vypínač 

REAS Rozvodná energetická akciová společnost (na území ČR, osm regionálních 

distribučních společností) 

RTU  Remote Telemetrie Unit (vzdálená jednotka telemetrie) 

ŘPU  Řád preventivní údržby 

SAP  Systems, Applications and Products (systémy, aplikace a produkty) 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition (systémy pro operativní řízení 

a sběr dat) 

SF6  Fluorid sírový 

SMS  Short message service (systém krátkých zpráv) 

SW  Software (programové vybavení) 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

V  Volt (základní jednotka elektrického napětí) 

vn  Vysoké napětí (elektrická síť o napětí 1 kV – 52 kV AC) 

vvn  Velmi vysoké napětí (elektrická síť o napětí 52 kV – 300 kV AC) 

WAN Wide Area Network (počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické 

území) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_nap%C4%9Bt%C3%AD
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1 Úvod 

V dnešní době si energetickou distribuční společnost nedokáţeme představit bez 

takových samozřejmostí, jako je informační a komunikační systém. Řídicí a informační 

systém umoţňuje sběr a zpracování dat z telemetrických zařízení, a to vše v reálném čase. 

Kvalitní automatizované systémy řízení jsou nápomocné dispečerům na dispečinku, kde 

jsou získaná data vizualizovaná a interpretovaná vhodným softwarem v jednom 

uţivatelském prostředí. Přístupné informace zrychlují komunikaci s odběrateli a dodavateli 

EE a zobrazená data poskytují okamţitý přehled o provozním zařízení či 

elektroenergetické síti, a to jsou důleţité informace pro dispečerské řízení. 

Cílem této bakalářské práce je popsat IS v energetické společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., rajónní oblast EV. Detailně se zabývá procesem získávání, přenosu 

a zpracování dat pro dispečerské řízení dispečerského pracoviště oblasti Morava 

(společnosti ČEZ Distribuce, a. s. skupiny ČEZ). A na základě získaných informací 

a praktických zkušeností z provozu je v závěru práce celkové zhodnocení stávajícího IS. 

Obsahově je bakalářská práce rozdělena do šesti kapitol, jejichţ stručný výčet je uveden 

níţe. 

Úvodní kapitola je zaměřena na výběr tématu a určení cíle této bakalářské práce. 

Druhá kapitola se zabývá schopnosti přenosu EE na velké vzdálenosti. Popisuje strukturu 

celé distribuční sítě, coţ je rozdělení podle velikostí napětí, způsobu distribuce EE a typu 

elektrických stanic. Zmiňuje se zde také o technologickém vybavení rajónní oblasti EV 

a historickém vývoji této oblasti. 

Třetí kapitola popisuje obecný význam řídicího systému a jeho praktické vyuţití 

Obsahuje také definici řízení a způsoby ovládaní distribuční sítě. Zabývá se podrobně 

jednotlivými úrovněmi řízení v rajónní oblasti EV, a to technickým popisem zařízení, 

funkcí zařízení a pracovní náplní zaměstnanců obsluhující toto zařízení. Velká pozornost je 

věnována informačnímu systému a jeho dílčím částem. Popisuje prostředky řídicího 

systému od prvotního sběru dat, aţ k finálnímu zpracování dat nadřazeným systémem 

a vizualizaci. 

Čtvrtá kapitola se věnuje SW SCADA Mikrodispečink, a to popisem všech funkcí 

programu, kterými disponuje a také jaké mají tyto funkce programu uplatnění u dispečerů 

v rámci dispečerského řízení pro celou distribuční síť. V případě rajónní oblasti EV jsou 

uvedeny určité omezení funkcí programu MKD z důvodu nekompletního technického 

vybavení řídicího systému. Dále jsou zde ještě uvedeny další IS vyuţívané dispečery, ale 

ne pro rajónní oblast EV. Jedná se o plánovací nástroj k zobrazování poruch a odstávek 

v distribuční síti pracující v aplikaci SAP a terminál HDO pro funkci přepínání tarifu 

u koncových odběratelů s výkonovou zátěţí.  

Pátá kapitola se zabývá návrhy na vylepšení a rozšíření funkčnosti SW SCADA 

Mikrodispečink pouţívaného v rajónní oblasti EV. V této oblasti není informační systém 

vyuţitý k dálkovému ovládání a regulaci provozního zařízení a tudíţ se návrhy týkají právě 

rozšíření systému tímto směrem. Dále je zde návrh doplnění IS o data, která rozšíří 

informace o elektrické síti a provozním zařízení, a to přispěje k rychlejšímu rozhodování 

dispečerů při odstraňování poruchových stavů. 
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Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí a zhodnocení stávajícího systému SCADA 

Mikrodispečink v rajónní oblasti EV a uvedení jeho pozitivního přínosu pro společnost 

ČEZ Distribuce, a. s.  
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2 Struktura distribuční sítě 

2.1 Rozvodné soustavy a napětí 

Základní výhodou elektrické energie je schopnost přenosu na velké vzdálenosti 

a to s co nejmenšími ztrátami. Pro všeobecnou elektrizaci se vyuţívá trojfázová soustava 

střídavého napětí, která se pomocí transformátorů přemění na velmi vysoké napětí, coţ 

zajistí u přenosu určitého výkonu, ţe bude vedením procházet menší proud s minimální 

ztrátou výkonu ve vedení. [3], [7] 

2.1.1 Rozdělení elektrických sítí 

Podle jmenovitého napětí  

 Vedení se jmenovitým napětím nad 100 V do 1000 V 

Jmenovitá napětí (V): 230/400, 400/660, 1000  

 Vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV 

Jmenovitá napětí (kV): 6, 10, 22, 35, 110, 220, 400  

Podle významu v elektrizační soustavě 

 Napájecí vedení – k přenášení výkonu bez meziodběru 

 Přenosové vedení – k dodávkám velkých výkonů na značné vzdálenosti 

 Rozvodné (distribuční) – vedení s přípojkami k velkoodběratelům 

 Místní vedení vn a nn – k rozvodu elektrické energie na území města nebo obce 

2.2 Rozvodné venkovní sítě 

Elektrizační soustava je vybavená prostředky pro výrobu, rozvod a spotřebu 

elektrické energie. V současné době v ČR tvoří nadřazený systém síť o napětí 220 kV aţ 

400 kV. Do velkých měst a průmyslových oblastí s velkou spotřebou je dodávaná 

elektrická energie dálkovým vedením 110 kV, které je napájeno z vedení 220 kV 

z transformátoroven. Velmi vysoké napětí 110 kV se sníţí v transformátorovnách na 

vysoké napětí 35 kV nebo 22 kV pro napájení distribuční sítě. Dále se pak vysoké napětí 

transformuje pro napájení průmyslových sítí na vn 3*6 kV, 3*10 kV a nn 3*230/400 V, 

3*660 V a také pro napájení sekundárních sítí na nn 3*230/400 V. Sekundární sítě zásobují 

elektrickou energií drobné odběratele. [3], [8]  

Základní typologie rozvodné soustavy (viz Obrázek 1) 

 Paprsková síť – je nejjednodušší, pouţívá se pro méně důleţité dodávky energie 

 Dvoupaprsková síť – druhý paprsek zvyšuje spolehlivost dodávky energie 

 Okruţní síť – zajišťuje větší jistotu dodávky energie 

 Hřebenová síť – je modifikací ze sítě okruţní 

 Mříţová síť – nejsloţitější strukturou i provozem, je nákladná, odolná proti 

zkratům a přetíţení 
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Typy vedení 

 Podle uloţení vodičů a podle izolace rozeznáváme vedení – venkovní a kabelové 

 Podle podpěr jsou venkovní vedení – na stoţárech, střešnících a konzolách 

 Podle vedeného napětí se pouţívají stoţáry – dřevěné pro vedení nn, betonové pro 

vedení nn nebo vn a ocelové pro vedení vn nebo vvn   

 Podle počtu vedení na jedné podpoře jsou vedení – jednoduchá, dvojitá, 

vícenásobná 

2.3 Elektrické stanice 

Elektrické stanice jsou místa, ve kterých jsou soustředěná zařízení slouţící 

k přeměně střídavého napětí na stejnosměrné a k jeho rozvádění nebo k rozvádění elektřiny 

téhoţ napětí nebo k transformaci elektrické energie na jiné napětí a k jejímu rozvádění. 

Rozsah zařízení elektrické stanice závisí na účelu a na umístění v elektrizační soustavě. [8] 

2.3.1 Rozdělení elektrických stanic 

Transformovny, které slouţí ke změně napětí přenášené elektrické energie při 

stejném kmitočtu na jiná napětí. Transformovny rozlišujeme pro průmyslový rozvod a pro 

veřejný rozvod. Dále je rozdělujeme podle výkonu (malé, střední, velké atd.) a podle 

provedení (zděné, zapouzdřené, venkovní atd.). Velké transformovny mají provedení 

venkovní a je v nich instalováno toto zařízení: 

 Transformátory jsou nejdůleţitější součástí elektrické stanice a jsou různých 

provedení, s dvojím nebo několikerým vinutím, s ruční nebo samočinnou regulací 

napětí, s chlazením vzduchovým nebo olejovým (viz Obrázek 3); 

 Zhášecí tlumivky, slouţí pro kompenzaci zemních proudů při zemním spojení 

v kabelové síti; 

Obrázek 1: Základní topologie rozvodné soustavy [8] 
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 Rozvodny vybavené kobkami nebo zapouzdřenými skříněmi podle napěťové 

hladiny a účelu.  

 
 

 

 

Spínací stanice, které jsou určeny pro rozvádění elektrické energie stejného 

napětí bez přeměny a transformace. Jsou vybaveny stejně jako velké transformovny 

s rozdílem, ţe nemají transformátory. 

Měnírny, které slouţí k přeměně střídavého proudu na stejnosměrný proud nebo 

naopak, popřípadě pro přeměnu frekvence přenášené energie. 

Kompenzovny, které jsou určeny pro vyrovnání jalových sloţek střídavého 

proudu v soustavě a úpravě úbytku napětí při přenosu. [3] 

2.4 Popis rajónní oblasti EV 

Více neţ stoletá historie energetiky ve společnosti Vítkovice, a. s. má pokračovaní 

od roku 1995 jako divize Vítkovice Energetika. V roce 2000 došlo k jejímu prodeji 

do tehdejší Severomoravské energetiky, kde pokračovala pod názvem Energetika 

Vítkovice, a. s. (EVi) a po sedmi letech jejího působení proběhla fúze se společností ČEZ, 

a. s. V rámci projektu VIZE 2008 došlo k ukončení činnosti Severomoravské energetiky 

a dalších regionálních distributorů (REAS). Bývalá Energetika Vítkovice, a. s. pokračuje 

od roku 2008 jiţ pod značkou skupiny ČEZ, a to ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s. jako 

rajónní oblast EV. 

Rajónní oblast EV zajišťuje napájení EE pro hutní a strojírenské podniky (Evraz 

Vítkovice Steel, a. s., Vítkovice Machinery Group). Technologie těchto podniků má velkou 

výkonovou zátěţ a většinou jsou provozovány nepřetrţitě. Tudíţ elektroenergetická síť této 

oblasti je zhotovena s přihlédnutím na zmíněné poţadavky.  

Je zde hustý počet elektrických stanic a ty největší mají stálou obsluhou. Tři 

nejdůleţitější jsou připojeny k nadřazeným elektrickým stanicím v distribuční síti linkami 

110 kV po stoţárovém venkovním vedení. Elektrické stanice v této oblasti jsou vyzbrojeny 

zhášecími tlumivkami a transformátory, které transformují vvn na napěťové hladiny vn 

Obrázek 2: Transformátor venkovní se vzduchovým chlazením 
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22/6/5 kV a nn 0,5/0,4 kV. Napětí je rozváděno do rozvoden, které jsou vybudovány 

kobkovým způsobem jako dvousystémové, vybavené vzduchovými odpojovači 

a maloolejovými nebo expanzními vypínači. Důleţitou součástí těchto elektrických stanic 

jsou kompresorové stanice, které dodávají stlačený vzduch k pohonům zařízení na 

rozvodnách. Elektrické stanice byly vystavěny v 60. letech a většina přístrojů je rovněţ 

z této doby. 

Předchozí společnost EVi měla v elektrických stanicích u některých vývodů 

instalované elektroměry pro obchodní měření elektrické práce. Výstupní data 

z těchto elektroměrů byla přivedena do tehdejšího IS Energis, který slouţil dispečerům 

EVi pro zajištění přehledu o situacích v elektrických stanicích. Po přechodu do společností 

ČEZ Distribuce, a. s., rajónní oblast EV se změnil systém vyhodnocování obchodního 

měření dle standardu ČEZu a informační systém Energis byl nahrazen systémem SCADA 

Mikrodispečink. 

Většina elektrických stanic byla vybavena monitorovacím systémem (RTU7M, 

MCS) k získávání informací o stavu vypínačů a odpojovačů a o měření činného a jalového 

výkonu na transformátorech a měření proudu a napětí na hlavních přípojnicích. Tyto 

informace jsou k dispozici pro dispečery dispečerského pracoviště oblasti Morava, kteří 

v rámci dispečerského řízení dávají pokyny obsluhám na rozvodnách k místnímu ovládání 

přístrojů, regulaci napětí a ladění zhášecích tlumivek. 

  



Radim Klásek: Informační a komunikační systémy v energetice 

 

2011  7 

3 Rozdělení prostředků řízení podle jednotlivých úrovní 

3.1 Význam řídicích systémů – obecně 

Řídicí systémy postavené na bázi relé nebo v nákladných centralizovaných 

minipočítačích byly postupem času vyměněny za levnější, spolehlivější a po technické 

stránce výkonnější systémy. V dnešní době v důsledku nárůstu výkonnosti počítačů, jejich 

zlevnění a jejich všeobecné dostupnosti se stává aktuální jejich nasazení pro řízení 

sloţitých technologických procesů. Moderní koncepce řídicího systému poţaduje tyto 

vlastnosti:  

 Spolehlivost a robustnost; 

 Nízké náklady na obnovu a modernizaci; 

 Flexibilita, podpora rychlých změn ve výrobě; 

 Připojení k síti nebo k rozhraní inteligentních zařízení (senzory, akční členy, 

moduly distribuovaného sběru dat atd.); 

 Podpora diagnostiky, minimální údrţba. [1] 

Pouţití PC pro oblast průmyslového řízení však potřebuje několik podmínek. 

Technické vybavení počítače musí odpovídat ztíţeným provozním podmínkám a zajistit 

postačující bezpečnost. Implementace kaţdé řídicí techniky, tedy i techniky na bázi PC, 

klade ale téţ stejné poţadavky na odborné vědomosti. Konstruktér rozhodující o typu 

řídicího systému a programátor musí být patřičným způsobem seznámen jak 

s hardwarovou, tak i softwarovou strukturou PC, respektive průmyslového PC, včetně 

jejich specifičností, kladů a znát moţnosti řešení některých nevyhovujících vlastností. 

Uspokojivé vědomosti o hardwarové struktuře PC jim umoţní samostatnější, širší a hlubší 

zapojení této techniky do řízení (často téţ nazývané spodní úrovní), kam lze zahrnout 

podle hierarchické struktury řídicích systémů přímé řízení (viz. Obrázek 3). [1] 

 
 

 

 
Obrázek 3: Pyramida hierarchie řídicích systémů [1] 
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3.2 Praktické využití – řízení a správa sítí EE 

Jednou z nejkompletnějších a nejrozsáhlejších sítí je elektrorozvodná síť 

vyţadující systém, který je schopen efektivně pracovat s velkým mnoţstvím dat. [6] 

Evidence sítě a její analýza 

 Základní úrovně sítě (vvn, vn, nn) 

 Kabely a nadzemní vedení (podrobnější informace) 

 Transformátorové stanice, rozvodny a přípojky (schémata) 

 Analytické nástroje (výkaz majetku, zjišťování zákazníků napájených odbočkou 

sítě, hledání spínacích zařízení připojující daného zákazníka, zobrazování oblastí 

zásobovaných konkrétními stanicemi)  

Technické výpočty 

 Odhad ročních špičkových zatíţení transformačních stanic 

 Výpočet pravděpodobnostního toku elektrické energie, poklesů napětí 

 Výpočty technických a komerčních ztrát v sítích 

 Pomoc pro technické podmínky energetického napájení (kontroluje se výkonnost 

síťových prvků) 

 Výpočty krátkých spojů (uzemnění a třífázový zkrat) 

Podpora provozu sítě 

 Hlášení a řízení poruch 

 Technické kontroly síťových konstrukcí a zařízení (zejména sloupů a rozvoden) 

 Odhad technického stavu sítě, která se má opravovat a rozhodovací investiční 

proces 

 Pracovní příkazy k údrţbě (SAP) 

Řízení sítě EE 

 Sběr dat z řídicích systémů  

 Vizualizace technologických procesů (SCADA) 

 Dálkové řízení, monitorování a měření rozvoden 

 Spolehlivá komunikace 

 Poruchové záznamy měřených veličin 

 Automatizační a ochranné funkce 

 SCADA/HMI pro všechny úrovně řízení 

3.3 Základní definice 

„Řízení je cílevědomá činnost, při níž se hodnotí a zpracovávají informace 

o řízeném objektu nebo procesu i informace o dějích vně tohoto procesu a podle nich se 

ovládají příslušná zařízení tak, aby bylo dosaženo předepsaného cíle. Řízení se dělí na 

ovládání a regulaci“. [9] 

„Ovládání je řízení bez zpětné kontroly měřením. Lze ho použít u jednoduchých, 

dobře poznaných procesů či objektů“. [9] 

„Regulace je důležitým druhem řízení. Umožňuje udržování určitých fyzikálních 

veličin na stanovených hodnotách. Při tom se v průběhu regulace zjišťují hodnoty těchto 

veličin a srovnávají se s hodnotami, které mají mít. Podle zjištěných odchylek, které jsou 
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mírou přesnosti regulace, se zasahuje do regulovaného procesu tak, aby tyto odchylky byly 

udržovány na minimu. Měří se výstup systému a podle velikosti výstupu se vhodně volí 

řízení (regulace). Při regulaci vždy existuje zpětná vazba od výstupu systému na jeho 

vstup“. [9] 

3.4 Způsoby ovládání 

Ovládaní místní ruční (z místa) – umoţňuje obsluze ovládání přístrojů v kobce 

přímo z rozvodny na zvolené kobce z ovládací skříně. 

Ovládaní místní elektricky (z dozorny) – umoţňuje obsluze z dozorny na 

rozvodně ovládat a kontrolovat provoz celé elektrické stanice v reálném čase.   

Ovládaní dálkově (z dispečinku) – umoţňuje dispečerům z dispečerského 

pracoviště on-line kontrolovat a dálkově ovládat celou distribuční síť. 

3.5 Použité komponenty pro sběr procesních dat v rajónní oblasti EV 

3.5.1 Jednotka RTU7M 

Je modulární řídicí jednotka primárně určená pro energetické systémy k řízení 

a sběr dat energetických distribučních sítí. Má všechny nezbytné funkce, aby se mohla stát 

součástí rozsáhlého řídicího systému disponujícího s malou hloubkou zástavby pro pouţití 

i ve stávajících rozváděcích. Jednotka RTU7M je v základním provedení nabízena jako 

pěti nebo osmi pozicová (viz Obrázek 4). Vţdy je osazená napájecím modulem 

a komunikačním modulem, který zajišťuje komunikaci jednotek s nadřazeným systémem. 

Do zbývajících pozic jsou zasouvány moduly dle vyuţití jednotky v provozu (binárních 

vstupů, výstupů, signalizace, měření atd.). [10], [11] 

 
 

 

 

3.5.2 Modul MCS 

Je multiprocesorový distribuovaný parametrizovatelný systém navrţený 

a optimalizovaný pro sledování a řízení rozvoden vvn a vn v energetických rozvodných 

soustavách. Je to systém pouţívající nejmodernější technologie a trendy pro sběr a řízení 

dat v reálném čase s rozlišením času na jednu milisekundu. Systém MCS slouţí jako 

rozhraní mezi dispečerským stanovištěm a fyzickými procesy (viz Obrázek 5). Aţ 248 

nezávislých stanic tvoří jeden komunikační uzel a počet uzlů není omezen. Umoţňuje 

rozšíření stávajících moţností o další komponenty díky své modularitě, a tak reagovat na 

Obrázek 4: Jednotka RTU7M 
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měnící se poţadavky jak distribučních společností, tak podnikových energetik. Vany MCS 

jsou v provedení 8, 10 a 16-ti místném. [12] 

 
 

 

 

3.6 Popis prostředků řízení v rajónní oblasti EV podrobněji 

3.6.1 Kobka 

Je konstrukční jednotka elektrického zařízení s vestavěnými elektrickými přístroji 

a ovládací skříní, která má na vnější straně dveří nakresleno jednopólové „slepé“ schéma 

znázorňující silové obvody kobky s vestavěnými tlačítky pro místní ovládaní. Obsluha 

provádí manipulaci na kobce jen v případě poruchy místního elektrického ovládání 

z velínu a při ŘPU kobky (funkční zkouška). Vybavení kobky obsahuje silovou, ovládací 

a řídicí část. 

Silová část  

 Odpojovače – slouţí k viditelnému odpojení elektrických přístrojů od napětí. 

Můţou spínat jen elektrický obvod bez zatíţení a ovládají se stlačeným 

vzduchem. 

 Výkonový vypínač – slouţí k vypínání provozních i zkratových proudů. Pouţívají 

se expanzní vypínače ovládané stlačeným vzduchem nebo máloolejové vypínače 

ovládané elektricky. 

 Přístrojové napěťové měniče – napájejí obvody měřících přístrojů a cívky ochran. 

 Přístrojové proudové měniče – slouţí k měření velkých proudů nebo pro 

nadproudové ochrany. 

 Přípojnice – slouţí k propojení elektrických přístrojů. 

Ovládací část  

 Ovládání stlačeným vzduchem – je provedeno vzduchovým rozvodem s ventily.  

 Ovládaní elektrické – je provedeno paketovými přepínači, tlačítky a elektrickým 

obvodem. 

Řídicí část 

Řídicí část zabezpečuje modulární řídicí jednotka RTU7M-5, která je uloţena 

v ovládací skříni kobky (viz Obrázek 6). Jednotka je určena pro řízení a sběr dat v dané 

Obrázek 5: Systém MCS 
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provozní kobce a skládá se z šasi s pětislotovou sběrnicí osázenou zásuvnými kartami. [5], 

[13] 

 
 

 

 

 Napájecí modul PWPI pro stejnosměrné napětí 220 V je zasunut v jednotce jako 

SLOT 1. Slouţí k napájení všech modulů zasunutých do konektorů nacházející se 

na sběrnici jednotky. 

 Komunikační modul COMIO3-CIR je zasunut v jednotce jako SLOT 2. Modul 

disponuje dvěma optickými rozhraními pro dvojitý redundantní kruh. 

 Modul DI 10-DPXL DO 05-D je zasunut v jednotce jako SLOT 3. Poskytuje 10* 

digitální vstup, pasivní (aktivovaný vnějším napětím) pro signalizaci stavu 

přístrojů a 5* reléový výstup (čtyři spínací a jeden přepínací kontakt) pro ovládání 

přístrojů. V tabulce SLOTU 3 je popsána databáze signálů a povelů pro kartu (viz 

Tabulka 1). 

 

 

 

 

Obrázek 6: Jednotka RTU7M-5 s ovládací skříní kobky 

 

Tabulka 1: Databáze signálů a povelů pro SLOT 3 [5] 
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 Modul AI-MTU – pro měření 3* fázového napětí 100 V AC z přístrojových 

napěťových měničů. V tabulce SLOTU 4 jsou popsané signály měření pro kartu 

(viz Tabulka 2). 

 

 

 

 

 Modul AI-MTI/5 – pro měření 3* proudu 5A AC s přístrojových proudových 

měničů. V tabulce SLOTU 5 jsou popsané signály měření pro kartu (viz 

Tabulka 3). 

 

 

 

 

3.6.2  Dozorna (velín) 

Jako signální, ovládací a kontrolní středisko je srdcem kaţdé větší rozvodny. Její 

úlohou je ukazovat obsluze stav zapojení přístrojů, proudové okruhy a je místem, kde se 

ovládají a kontrolují spínací pochody. Velín v podstatě obsahuje rozvaděče a PC. [2] 

Rozvaděče  

Velín je vybavený rozvaděči uspořádanými do otevřené podkovy. Rozvaděče se 

rozlišují podle jejich funkce. 

 Manipulační rozvaděč – obsahuje jednopólové „slepé“ schéma znázorňující 

napěťové úrovně elektrické stanice s jednotlivými kobkami, ovládacími prvky 

a měřicími přístroji. Z manipulačního panelu jsou pomocí řídítek dálkově 

ovládány vypínače a odpojovače na příslušné rozvodně. 

 Poruchový rozvaděč – slouţí k signalizaci vzniklých i trvajících poruchových 

stavů, jako jsou ztráta ovládacího napětí, ztráta tlaku vzduchu, působení ochrany 

aj. 

 Rozvaděč měření – jsou zde umístěny mechanické vysílací elektroměry pro 

měření spotřeby u odběratelů napájených z rozvodny. 

 Rozvaděč ochran – jsou zde umístěny ochrany pro jednotlivé kobky na 

rozvodnách. 

  

Tabulka 2: Databáze měření pro SLOT 4 [5] 

 

 

 

Tabulka 3: Databáze měření pro SLOT 5 [5] 
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Komunikační PC 

Pro potřeby místní obsluhy z velína dále slouţí PC s monitorem, kde je 

nainstalovány operační systém MS Windows XP Pro CZ SP2c s aplikací SCADA 

Mikrodispečink. Obsluha vyuţívá toto PC ke kontrole aktuálního stavu přístrojů v kobkách 

na rozvodnách a ke sledování výpisu o změnách a alarmních hlášeních v daných časech. 

PC je propojeno optickým kabelem s komunikačním počítačem, který je vestavěný do 

skříně AX 1 (viz Obrázek 7) a umístěný na rozvodně. Komunikační počítač je instalován 

do 19“ rozvaděče a skládá se z vany MCS-2000, která je vnitřně členěná na sběrnici MCS 

a sběrnici RTU se sloty osazenými zásuvnými kartami. 

 
 

 

 

Komunikační část MCS 

 Chod a správa celého systému 

 Komunikace s RTU jednotkami 

 Přenos dat na centrální dispečink standardizovanými protokoly (IEC 60870-5-

104 /101) 

 Přenos dat po záloţní GSM trase 

 Propojení s pracovištěm obsluhy PC na velíně 

Komunikační část RTU 

 Komunikace s MCS a získávání časových informací ze systému GPS 

 Zaústění jednotlivých optických linií van RTU z kobek v rozvodně 

K docílení vysoké spolehlivosti je komunikační počítač osazen kartami pro 

dvojitou optickou komunikaci s podřízenými jednotkami RTU zapojenými do dvojitého 

optického kruhu (viz Obrázek 8). Při přerušení komunikační linky nadřazený systém 

detekuje přerušení, určí místo přerušení a obě informace přenese. Komunikace se všemi 

jednotkami a přenos dat zůstává zachován. [14] 

Obrázek 7: Komunikační PC vestavěné do skříně AX 1 
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3.6.3 Dispečink 

Dispečerské pracoviště oblasti Morava umoţňuje dispečerům v reálném čase řídit, 

sledovat, kontrolovat a vyhodnocovat stavy jednotlivých procesů, stavů a situací ve výrobě 

a distribuci energie. Z jednoho místa se řídí všechny napěťové úrovně a koordinují se 

plánované odstavky či opravy, ale také lokalizované vzniklé poruchy. Vysoké nároky jsou 

kladeny zejména na rychlost získání a přenosu daných informací na dispečink. Na přesnost 

jejich zobrazení, na jejich vyhodnocení a jejich integraci do celkového systému sledování.  

Nezbytnou součástí dispečerského pracoviště jsou LCD multipanely (viz Obrázek 

9), které zajišťují kvalitní zobrazení technologických dat a obrazu v nepřetrţitém provozu 

a hlavně k trvalé a přehledné informovanosti dispečerů o stavu procesů či dění ve 

sledovaných prostorech. Sestava LCD je doplněná o výkonnou počítačovou kompatibilní 

řídicí jednotku vybavenou odpovídajícím grafickým výstupem. V samostatném PC je 

nainstalován operační systém MS Windows XP Pro CZ SP2c s aplikací SCADA 

Mikrodispečink. 

 
 

 

Obrázek 8: Schéma redundantní sítě s jednotkami RTU7M [14] 

 

Obrázek 9: Dispečerské pracoviště s LCD multipanely 
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Řídicí systém SCADA Mikrodispečink slouţí pro řízení, monitorování 

a vyhodnocování procesů v reálném čase. Blokové schéma struktury sběru dat (viz 

Obrázek 10) popisuje stromovou strukturu od komunikačních jednotek aţ po dispečink. 

Centrální řídicí systém MKD je se systémy v jednotlivých elektrických stanicích spojený 

komunikačními kanály s přenosovou rychlostí od 200 do 19 200 bps. Toto spojení se 

pouţívá pro přenos telemetrických dat nebo i pro parametrizaci RTU jednotek. [15] 

 
 

 

 

Dále jsou zde dva PC, kde je nainstalován operační systém MS Windows XP. Na 

jednom se pouţívá aplikace HDO a na druhém jsou vyuţívány aplikace SAP a MS Office 

(Excel, Word). Druhý PC má dva LCD monitory a je připojen na  intranet (podnikové 

informace) a k internetu (počasí, zprávy o kalamitách, e-maily).  

  

Obrázek 10: Blokové schéma elektronického sběru dat 
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4 Dispečerský řídicí systém 

4.1 SW SCADA Mikrodispečink 

Jedná se o moderní, vysoce spolehlivý, technologicky vyspělý informační systém 

elektrických stanic a dispečerských center všech napěťových úrovní. Software SCADA 

Mikrodispečink je komplexní systém pro řízení technologie z dispečerského centra 

s aktuální vizualizací řízené technologie. Systém je koncipován tak, aby bylo moţno 

z jednoho místa řídit navolený počet oblastí. Aktuální signály a měření zobrazuje program 

jako telemetrické hodnoty a v případě, ţe systém dálkově data nepřenáší nebo jsou chybná, 

má dispečer moţnost vkládat aktuální informace do programu ručně. Jeho údrţba, rozšíření 

funkčnosti a úprava podle nároků zákazníka je prováděna ve vývojovém prostředí Borland 

Delphi. Aplikace je standardně instalována na počítačích s operačními systémy Windows 

NT\2000\XP. Hlavní rozhraní pro práci s daty je na pozici DLL, COM/DCOM, UDP/IP 

a TCP/IP. Propojení vzdálených monitorovacích nebo řídicích modulárních jednotek je 

integrováno do LAN a WAN SCADA. [4] 

4.1.1 Hlavní části systému MDK 

Základní funkce systému se vybírají v hlavním menu, které je moţno ovládat 

pomocí myši, kurzorových kláves a zvýrazněných písmen v menu. Aplikace obsahuje 

především tyto moduly a funkční části [4]:  

Obrázky 

Umoţňují dispečerovi sledovat schémata elektrických stanic a sítí, a to v reálném 

čase. K základní orientaci v sítích jednotlivých oblastí slouţí přehledová (dispečerská) 

schémata sítí, kde jsou zobrazeny všechny rozvodny, průběh hlavního vedení, propoje 

mezi linkami a rozpojovací body (viz Obrázek 11). Pro rychlejší identifikaci jsou objekty 

popsány názvy a vedení s rozpojovacími body provozními čísly.  

Pro podrobnější přehled o vybrané oblasti se pouţívají úplná schémata sítí, kde 

jsou zobrazeny vývody vedení z rozvoden, podrobný průběh vedení, rozpojovací body, 

odbočky, odběrná místa, názvy rozvoden a provozní čísla (viz Obrázek 12). Na 

schématech se zobrazují aktuálně měřené hodnoty proudu a napětí. Napěťové hladiny sítí 

vn jsou rozlišeny barvami podle zdrojů. 

V poloţce obrázky má dispečer ještě na výběr z těchto funkcí: 

 Dálkové ovládaní prvků – změna stavu silových prvků (odpojovačů, vypínačů, 

zemnicích noţů atd.); 

 Dálková regulace zařízení – přepínaní odboček u transformátorů a ladění 

tlumivek; 

 Barvení schémat – probarvení sítě podle zdrojů, sběren nebo zapojení usnadní 

orientaci ve schématech síti; 

 Vazba mezi obrázky – moţnost detailnějšího pohledu v několikati úrovních 

(linka, rozvodna, zákazník); 

 Značky – vkládají se do schémat jako informace o dočasných změnách a slouţí 

k zápisu poznámek (porucha, uzemněno, opětovné zapnutí, rozsvorkováno atd.); 

 Změnový řádek – zobrazuje změnové signály v daném schématu ve tvaru 

standardních ikon MKD; 
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 Normálové stavy – prvky, jejichţ aktuální stav není totoţný s normálovým, 

upozorňují na změnu svého stavu blikáním; 

 Typový dopočet – zajišťuje kontrolu stavu jednotlivých prvků daného celku (tj. 

logický součin). 

 
 

 

 

 
 

Obrázek 11: Dispečerské schéma sítě vn 

 

 

 

Obrázek 12:Úplné schéma sítě vn 



Radim Klásek: Informační a komunikační systémy v energetice 

 

2011  18 

Vzorky 

Nabídka této poloţky spočívá v zobrazení aţ pěti naměřených hodnot (P, Q, U 

atd.) v jednom grafu pro zvolenou oblast. K prohlíţení těchto hodnot je určen spojnicový 

graf s výběrem barev křivek (viz Obrázek 13). Vzorkování dispečer pouţívá pro sledování 

a další zpracování naměřených hodnot, ale především při řešení poruchových stavů (zemní 

spojení). Poloţka disponuje těmito funkcemi: 

 Aktuální i archivní měření hodnot v různých časových řezech (8 hodin, 7 dnů, 

1 měsíc atd.); 

 Výběr typu zobrazení hodnoty (maximální, minimální); 

 Archivace a moţnost off-line úpravy. 

 
 

 

 

Deník 

Je to protokol o vzniklých změnách provozních stavů a alarmních hlášeních. 

Dispečer v této poloţce volí buď hlavní deník (viz Obrázek 14), kde je maska zobrazení 

nastavena správcem systému a konfigurace je pevně daná, nebo pomocný deník, který 

umoţňuje nastavovat masku zobrazení podle potřeby.  

Obrázek 13:Vzorky 
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V poloţce deník má dispečer ještě na výběr z těchto funkcí: 

 Moţnost filtrace pro zobrazení – nabízí výběr z 31 poloţek (vypínače, 

odpojovače, ochrany atd.), dále výběr databází oblastí (Bohumín, Bruntál, Bílovec 

a další) a výběr sloupců (datum, čas změny, manipulant apod.). Dispečer si svůj 

filtrovaný výpis můţe uloţit. 

 Blokování databáze objektů – tuto volbu lze vyuţít při poruše nebo plánovaném 

ŘPU zařízení, kdy změny ve zvolené oblasti nebo konkrétního objektu nebudou 

zapsány do deníku. 

 Kvitování změn – zaznamenává se reálny čas a datum kvitování.  

 Vkládaní komentářů – v kaţdém řádku deníku je prostor pro podrobnější 

specifikaci dané situace. 

 Zpracování archivovaných dat – otevírání deníků minulých dnů. 

Speciál 

V této poloţce si dispečer konfiguruje parametry programu na takovou úroveň, 

aby mu byl při jeho práci co nejvíce nápomocný. Své nastavení si můţe uloţit pro další 

uţití.  

 Parametry programu – tato funkčnost slouţí ke komfortnímu nastavení ovládání 

a zobrazování programu.  

 Posílání SMS a e-mailů – zde je seznam vybraných adres, které má operátor 

k dispozici při vzniku poruchových událostí.  

 Poţadavky na správce systému – jedná se o vhodný způsob komunikace mezi 

dispečerem a správcem systému k problematice schémat. 

Obrázek 14: Okno hlavního deníku 
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4.1.2 Omezení systému MKD v rajónní oblasti EV 

V poloţce obrázky se nachází funkce dálkové ovládání prvků. Ovládaní je 

realizováno prostřednictvím dialogového okna „Dálkové ovládaní prvku“ (viz Obrázek 

15), které se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši na signálu s definovaným dálkovým 

ovládáním a výběrem poloţky „Změna stavu“. Dispečeři zajišťující dispečerské řízení 

energetické soustavy EE pro rajónní oblast EV můţou pouze dálkově ovládat několik 

vybraných vypínačů, protoţe u ostatních vypínačů nejsou povely k dálkovému řízení SW 

umoţněny. Pro povolení funkce ovládání musí být splněny dané podmínky: 

 Prvek musí mít definován povel dálkového ovládaní; 

 Signál musí mít atribut mezipoloha nebo telemetrický;  

 Trasa ovládacího povelu nesmí byt obsazena ţádným povelem; 

 V ovládací stanici nesmí být řídicí PC obsazen ţádným povelem; 

 V ovládací stanici musí byt splněny zadané blokovací podmínky; 

 V ovládací stanici nesmí lepit ţádné relé objektu; 

 V ovládací stanici musí byt navoleno ovládání z daného směru. [4] 

 
 

 

 

Další funkci v poloţce obrázky, kterou dispečeři pro rajónní oblast EV nemají 

k dispozici z důvodu technologického stavu technologie, je dálková regulace napětí 

a ladění zhášecích tlumivek, jejíţ automatické regulovaní a ladění by se jinak zobrazovalo 

dispečerům v aktuálních tabulkách zvoleného zařízení (viz Obrázek 16).  

 

Obrázek 16: Dálková regulace transformátorů a ladění tlumivek 

 

Obrázek 15: Okno dálkového ovládání prvku [4] 
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4.2 IS pro řízení pracovních čet 

Obsahuje především systém SAP PM s vazbou na Call centrum a mobilní zařízení 

Workmate (HTC Touch HD2). Systém pro řízení pracovních čet pracuje při nahlášení 

poruchy v následujících krocích. A to tak, ţe vzniklá porucha v distribuční síti je hlášená 

do Call centra, kde se vkládá do aplikace SAP PM. Dispečerovi se tato informace o poruše 

objeví v aplikaci SAP PM jako nová hlášenka poruchy. Na jejím základě zaloţí v Click 

SW, coţ je plánovací nástroj  aplikace SAP PM, kartu poruchy a do ní se načítají ze 

systému a vkládají dispečerem poţadovaná data (viz Obrázek 17). 

 
 

 

 

 Referenční objekt – zde je upřesněn název technického místa vzniklé poruchy 

a GPS souřadnice (šířka, délka). 

 Kompetence – tento oddíl určuje, do které dispečerské oblasti porucha spadá 

a odpovědné pracoviště zajišťující provoz v této oblasti. Dále je zde uveden autor 

hlášené poruchy s datem a časem hlášení.  

 Zadání dat poruchy – v tomto oddílu dispečer zaznamenává celý průběh poruchy 

(druh zařízení, stanici, druh zkratu, vyslání poruchové čety atd.) aţ po její 

odstranění. 

Obrázek 17:Založení karty poruch 
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Po vyplnění karty poruchy a jejím uloţení vybere Click SW automaticky 

příslušnou pracovní osádku, která má zrovna směnu a patří do oblasti vzniklé poruchy. 

Systém informuje osádku o místu poruchy prostřednictvím mobilního zařízení Workmate, 
kterým je vybavena. IS pro řízení pracovních čet se v rajónní oblasti EV nevyuţívá. [16] 

4.3 Terminál HDO 

Tento systém slouţí k řízení odběru elektrické energie. Jedná se o přepínání 

koncových odběratelů na nízký tarif a zapínaní nebo vypínaní spotřebičů s výkonovou 

zátěţí. U spotřebitele v HDS je přijímač HDO, dvousazbový elektroměr a blokovací 

stykač. Terminál HDO přepíná zařízení u odběratelů na zvýhodněný tarif pomocí signálu 

přenášeného po energetické síti (viz Obrázek 18). Aplikace zobrazuje jména vysílačů 

a pomocí barevných terčíků informuje o provozních stavech (komunikace, ovládání, 

blokování, nízký tarif atd.). Dispečer při poruše vysílacího signálu nebo po odstávce vrací 

systém do aktuálního stavu pomocí funkce potvrzení stavu. Terminál HDO se pro rajónní 

oblast EV nevyuţívá. [17] 

 
 

  Obrázek 18: Terminál HDO 
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5 Návrhy na vylepšení a rozšíření funkčnosti MKD 

Popsaný informační systém výrazně ovlivňuje dispečerské řízení. Jsou zde 

moţnosti provádět potřebné zásahy a okamţitě reagovat na průběh veškerých provozních 

operací. I kdyţ SW SCADA MKD disponuje velkým mnoţstvím funkcí, ne všechny jsou 

v praxi vyuţity. Při konzultacích s dispečery a techniky pro rajónní oblast EV 

a z praktického pohledu na informační systém jsem se ujistil, ţe určité návrhy vylepšení IS 

zlepší práci na monitorovaných procesech v rajónní oblasti EV. 

5.1 Doplnění SW SCADA MKD o technické údaje prvků 

Návrh se týká rozšíření programu ve funkci obrázky (schémata sítě) o informace 

týkající se provozní technologie. Jedná se o podrobný popis určitého prvku nacházejícího 

se ve zvolené spínací stanici. Nyní si dispečeři tyto informace o prvcích musí zjistit 

z výkresové dokumentace nebo dotazem na pracovní četu a techniky z rajónní oblasti EV. 

Protoţe zařízení na rozvodnách je zastaralé a výkresová dokumentace neúplná, 

bude se muset provést sběr štítkových údajů o prvcích, u kterých nejsou informace 

kompletní vizuální formou. Pro tento úkol budou vytvořené doplňovací formuláře na kaţdý 

prvek v rozvodně (viz Tabulka 4). Tyto formuláře budou vypisovány pracovními četami, 

které údaje opíší přímo ze štítků přístrojů do tabulky (opravená hodnota) a pro úplnost 

popisu pořídí ještě fotografii zapisovaného zařízení. Údaje z vyplněných formulářů a foto 

vloţí správce programů do databáze SW SCADA MKD. 

 

 

 

 

Informace o prvku se budou dispečerovi zobrazovat v oknu popis prvku, které si 

vybere z nabídky menu s funkcemi na signálu zobrazené přes klik pravého tlačítka na 

daném prvku (viz Obrázek 19). 

Tabulka 4: Doplňovací formulář pro štítkové údaje prvku 
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Dále bych ještě navrhl nechat správce SW SCADA MKD doplnit monitorované 

prvky z rajónní oblasti EV znázorňující se na schématech o hodnoty nastavených ochran, 

které mají k dispozici pracovníci provádějící seřizovaní a nastavovaní ochran. Dispečeři by 

si pak mohli potřebné informace o nastavení ochranách zvoleného prvku vyhledat taktéţ 

v nabídce menu s funkcemi na signálu v poloţce „Help ochrany“. 

5.2 Dálková regulace zařízení a ovládání spínacích prvků 

MKD umoţňuje dispečerům vizuální kontrolu výkonových prvků, které 

znázorňují, v jaké poloze se nacházejí (zap./vyp.), ale neumoţňuje jim jejich dálkové 

ovládání a u regulovaného zařízení (transformátory, zhášecí tlumivky) nemají dispečeři ani 

vizuální kontrolu. Důvodem je provozní technologie na rozvodnách, která je zastaralá, 

často poruchová a tudíţ nespolehlivá. Dispečerům je ke změně stavu prvků a regulací 

zařízení na rozvodnách nápomocná obsluha elektrických stanic, která provádí manipulace 

místně. Komunikace s obsluhou je prostřednictvím přímých dispečerských telefonních 

linek. V případě rozvoden bez obsluhy má dispečer k dispozici pracovní četu, kterou vyšle 

k vykonání potřebné manipulace. Závislost dispečera na prostřednících vyřeší rozšíření 

funkcí řídicího systému a výměna nespolehlivých přístrojů na rozvodnách. 

5.2.1 Řešení dálkového ovládání spínacích prvků v kobkách 

Jako vzorový příklad uvádím rekonstrukci kobky pro napájení transformátoru. 

Jedná se o standardně vybavenou kobku v rajónní oblasti EV. Po uskutečnění modernizace 

zastaralé technologie budou dispečeři moci dálkově ovládat všechny výkonové prvky 

v kobkách a získají komplexní přehled o procesech probíhajících ve výrobě (stavy 

ovládacích prvků, stavy ochranných prvků a stavy ovládaných strojů). Navrhují zde dvě 

verze řešení daného problému. 

Vzorový návrh řešení, verze 1 

V tomto návrhu bude zachováno současné kobkové provedení s tím, ţe se udělá 

celková rekonstrukce vnitřního vybavení kobky. Poruchové a zastaralé prvky  kobky se 

vymění za moderní a spolehlivé přístroje, které budou vyţadovat jen pravidelnou údrţbu. 

Řídicí systém od společnosti ELVAC IPC s. r. o., který je provozovaný v kobce jednotkou 

RTU7M-5 bude zachován s tím, ţe se upraví pro dálkové ovládání z dispečinku a doplní 

o poruchové hlášky. 

 

Obrázek 19: Znázorněné kroky vedoucí k zobrazení okna „Popis prvku“ 
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Pracovní úkony pro rekonstrukci kobky 

 přebrání staveniště a naváţení materiálu 

 demontáţ připojení (odpojovače a klesačky) ze systému A, systému B 

 demontáţ výzbroje kobky, včetně dveří 

 demontáţ vybavení ovládací skříně, včetně dveří 

 demontáţ stávajících ochran z panelu na dozorně od dané kobky 

 výmalba kobky a ovládací skříně 

 montáţ nového silového vybavení kobky a úprava dveří 

 montáţ nového vybavení ovládací skříně a úprava dveří 

 montáţ nové ochrany k dané kobce do panelu na dozorně 

 výroba a montáţ nových klesaček, včetně připojení na systém A, systému B 

 výchozí revize a funkční zkoušky (kontrola komunikace s dispečinkem) 

 vyklizení pracoviště a předání 

Řešení silového vybavení kobky 

Silové prvky budou voleny dle rozměrů kobky a technických údajů stávajícího 

zařízení. Kobka bude nově vybavená třípólovými odpojovači typu QAK (viz Obrázek 20) 

od společnosti IVEP, kterým slouţí k ovládání silových částí vestavěný elektromotorický 

pohon umístěný do osy hřídele odpojovače. [18]  

 jmenovité napětí od 12 do 38,5 kV 

 jmenovitý proud od 400 do 4000 kA 

 mechanismus je osazen signalizačními, řídicími a blokovacími prvky 

 podpěrné izolátory jsou z epoxidové pryskyřice nebo porcelánu 

 motorový pohon pro dálkové ovládaní 

 napájecí napětí motorů 220 V DC (110 V DC, 230 V AC) 

 nouzová ruční manipulace pomocí vyvedeného hřídele rotoru motoru 

 minimální údrţba 

 
 

 

 

Novou technologií bude výrazný i vakuový vypínač typu VD4 (viz Obrázek 21) 

od společnosti ABB s. r. o, který má vakuové zhášedlo zalité přímo do epoxidové 

pryskyřice. [19]  

 jmenovité napětí od 12 do 40,5 kV 

 jmenovitý proud od 630 do 4000 kA 

Obrázek 20: Třípólový odpojovač typu QAK 
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 bezúdrţbové ţivé části 

 provedení modelu můţe být pevné nebo výsuvné 

 určeny pro vnitřní montáţ do kobek a rozvaděčů  

 motorový pohon pro dálkové ovládaní 

 napájecí napětí motorů 220 V DC (60 V DC, 100 V AC, 130 V AC atd.) 

 velmi omezená údrţba 

 
 

 

 

K ovládání těchto silových prvků bude pouţito stávající stejnosměrné napětí 

220 V z ovládací skříně v kobce. 

K silové části této kobky patří ještě proudové a napěťové měniče, které bych 

v rámci modernizace a spolehlivosti rovněţ vyměnil. U přístrojových transformátorů 

napětí bych zvolil typ VTS 25 od společnosti KPB Intra, s. r. o. a u přístrojových 

transformátorů proudu bych zvolil typ TSR od společnosti ABB, s. r. o. [20], [21] 

Řešení ochrany transformátoru 

Také bych nahradil stávající ochrany transformátoru, coţ je rozdílová ochrana 

R30 a napěťová ochrana AT31x umístěná na velínu (rozvaděč ochran), za digitální 

multifunkční ochranu Siprotec 7UT612 od společnosti Siemens. Hlášky poruchových stavů 

ochrany budou zavedeny do řídicí jednotky v kobce. [22] 

Řešení řídicí části kobky 

Z ovládací skříně kobky bude demontována stávající jednotka RTU7M-5 a na její 

místo bude nainstalován nový systém RTU7M-8 od stejné společnosti, který má kompletní 

šasi 8 pozic se sběrnicí. Do šasi budou vloţeny karty demontované jednotky a nově 

přidané dvě karty pro rozšíření funkčnosti řídicího systému. Nové karty budou volené dle 

potřebných poţadavků na řídicí systém s katalogové nabídky komponentů. Karty budou 

vkládány do pozic šasi podle tabulky (viz Tabulka 5) z manuálu jednotky. [13]  

 

 

 

 

Tabulka 5: Přehled vyhrazených slotů v šasi RTU7M-8 [13] 

 

 

 

Obrázek 21: Vakuový vypínač typu VD4 [19] 
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 SLOT 1 bude osazen napájecí kartou PWPI vytaţenou ze stávající jednotky, do 

které bude zavedené původní napájecí napětí (220 V). 

 SLOT 2 bude ponechán volný jako rezerva a pozice zaslepena. 

 SLOT 3 bude osazen komunikační kartou COMIO3-CIR vytaţenou ze stávající 

jednotky, do které budou zavedené stávající optolinie vedeny v okruhu přes 

jednotlivé RTU jednotky (karty COMIO3). 

 SLOT 4 bude osazen kartou DO10-D poskytující 10* reléový výstup (osm 

spínacích a dva přepínací kontakty), kde budou zavedené ovládací 

obvody z nových prvků pro jejich dálkové řízení. Zabezpečení digitálních výstupů 

před náhodným sepnutím je řešeno na úrovni hardwaru i softwaru. V tabulce 

SLOTU 4 jsem popsal databázi povelů pro kartu (viz Tabulka 6). 

 

 

 

 

 SLOT 5 bude osazen kartou DI 10-DPXL DO 05-D vytaţenou ze stávající 

jednotky. Pouţil bych s ní 10* digitální vstup pro signalizaci stavu prvku 

a vzniklých poruch na zařízení v kobce. Do modulu budou zavedeny signály 

přímo z prvků bez mezisvorkovnice. V tabulce SLOTU 5 jsem popsal databázi 

signálů pro kartu (viz Tabulka 7). 

 SLOT 6 bude osázen kartou DI20-DPXL poskytující 20*, digitální vstup pro 

signalizaci stavu ochran a vzniklých poruch na transformátoru v trafoboxu. Do 

modulu budou zavedeny poruchové hlášky z transformátoru a multifunkční 

ochrany. V tabulce SLOTU 6 jsem popsal databázi signálů pro kartu (viz 

Tabulka 8). 

 SLOT 7 bude osazen kartou měření AI-MTU vytaţenou ze stávající jednotky, do 

které budou zavedené analogové signály z převodníků napětí. 

 SLOT 8 bude osazen kartou měření AI-MTI/5 vytaţenou ze stávající jednotky, do 

které budou zavedené analogové signály z převodníků proudu. 

  

Tabulka 6: Databáze povelů pro SLOT 4 
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Tabulka 7: Databáze signálů pro SLOT 5 

 

 

 

Tabulka 8: Databáze signálů pro SLOT 6 
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Počet dálkově ovládaných výkonných prvků v rajónní oblasti EV při 

realizaci návrhu, verze 1 

Stávající IS umoţňuje dispečerům monitoring vybraných prvků ve většině 

elektrických stanic v rajónní oblasti EV (viz Tabulka 9). Jedná se o signalizaci stavu 

(zap./vyp.) systémových odpojovačů nebo vozíků, odpojovače na pomocné přípojnici, 

výkonový vypínač, vývodový odpojovač a zemnicí nůţ.  

 

 

 

 

V tabulce 9 jsem pomocí získaných informací ze schémat elektrických stanic 

a MKD zaznamenal celkový počet výkonových prvků v elektrických stanicích a také počet 

prvků, které jsou z celkového počtu prvků monitorované. Na základě těchto zapsaných 

Tabulka 9:Počet dálkově ovl. (nyní jen monitor.) prvků při realizaci, verze 1 
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prvků v tabulce jsem vypočítal, ţe větší polovina (1872) výkonných prvků v těchto 

elektrických stanicích není monitorována. Většina těchto nemonitorovaných prvků je 

z elektrických stanic, kde řídicí systém nebyl realizován z důvodů plánovaných 

rekonstrukcí (R2/V, R3/V) nebo se jedná o prvky, které jsou v rezervních kobkách (641), 

coţ jsou kobky, které nic nenapájejí a momentálně nejsou vyuţity. Dále jsem v tabulce 9 

vypočítal celkový počet monitorovaných prvků (1478) v elektrických stanicích, který by se 

rovnal i celkovému počtu dálkově ovládaných prvků v případě realizace mého návrhu 

(Řešení dálkového ovládání spínacích prvků v kobkách, verze 1). 

Vzorový návrh řešení, verze 2 

Bude odstraněno součastné kobkové provedení s vnitřním silovým vybavením 

i řídicím systémem. V místě stávající kobky bude provedena stavební úprava za účelem 

ochrany proti vnitřnímu oblouku. Na tomto připraveném prostoru bude pak zabudován 

kompaktní a rozšiřitelný rozvaděč typu SM6 (viz Obrázek 22) od společnosti Schneider 

Electric. Jedná se o rozvaděč modulární a rozšiřitelný dle konkrétních poţadavků. 

Architektura skříně je rozvrţená do pěti oddílů vymezených kovovými nebo izolačními 

přepáţkami (spínací zařízení, přípojnice, vypínač atd.). Výrobce garantuje při normálních 

provozních podmínkách minimální údrţbu. Realizace tohoto návrhu je moţná jen 

v případě rekonstrukce celé rozvodny na systém kovově zapouzdřených rozvaděčů řady 

SM6. Důvodem je jiná technologie stávající rozvodny. [23] 

 jmenovitý proud od 400 do 1250 A 

 zkratový proud aţ do 25 kA 

 zjednodušený systém přípojnic 

 odolnost proti vnitřním obloukům 

 menší rozměry a nízká hmotnost 

 jednoduché připevnění k podlaze 

 jednoduchá a rychlá instalace 

 moţnosti rozšiřování 

 vysoká ţivotnost 

 
 

 

 

  

Obrázek 22: Modulární rozvaděč SM6 [24] 
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Řešení silového vybavení rozvaděče 

Silovými prvky bude rozvaděč SM6 vybaven podle technických nároků daného 

zařízení z katalogové nabídky společnosti Schneider Electric. V oddílu spínacích zařízení 

je standardně umístěn zapouzdřený odpínač (viz Obrázek 23), ve kterém je zhášení 

elektrického oblouku řešeno nuceným ofukováním plynem SF6. [24] 

 bezúdrţbové ţivé části 

 vnitřní plynotěsné zapouzdření 

 motorový pohon pro dálkové ovládání 

 elektrické blokování pro případ špatné manipulace 

 vysoká ţivotnost a spolehlivost 

 
 

 

 

V případě vypínače jsem pro tento případ zvolil vypínač řady SF (viz Obrázek 

24), ve kterém je zhášení elektrického oblouku řešeno způsobem rotace oblouku 

v magnetickém poli a auto-expanzního ofukování plynem SF6 (fluorid sírový) umoţňující 

přerušení proudu aţ do velikosti zkratového proudu. [24] 

 jmenovité napětí od 12 do 40,5 kV 

 jmenovitý proud od 400 do 3150 A 

 bezúdrţbové ţivé části 

 motorový pohon pro dálkové ovládaní 

 vnitřní plynotěsné zapouzdření 

 moţnost blokování ve vypnuté poloze 

 vysoká ţivotnost a spolehlivost 

 nenáročná údrţba, jsou nehlučné 

 
 

 

 

Obrázek 24: Výkonový vypínač SF1 [23] 

 

 
 

 

Obrázek 12: Dispečerské schéma sítě vn 

 

Obrázek 12: Dispečerské schéma sítě vn 

Obrázek 23: Zapouzdřený odpínač z rozvaděče SM6 [23] 

 
  

Obrázek 12: Dispečerské schéma sítě vn 
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Skříň SM6 bude také vybavena převodníky pro měření proudu a napětí dle 

potřebných parametrů od společnosti Schneider Electric. 

Řešení ochrany transformátoru 

Pro kompletní ochranu transformátoru bych ještě doplnil rozvaděč SM6 

o multifunkční ochranu Sepam 2000 od společnosti Schneider Electric. A k zajištění 

dálkového monitorování by byla ochrana připojena prostřednictvím lokální sítě na řídicí 

systém. [23] 

Řešení dálkového ovládání  

Zde pouţiji k dálkovému ovládání a monitorování prvků v rozvaděči SM6 řídicí 

jednotku Easergy T200 I (viz Obrázek 25) od společnosti Schneider Electric. Toto 

příslušenství obsahuje všechny funkční prvky pro sběr různých informací a dat (hodnoty 

proudů, snímače poruch, stav kontaktů aj.). Systém se vyznačuje pouţitelností 

a spolehlivostí zvláště při přenosu vypínacích a zapínacích povelů. [23] 

 napájecí zdroj jednotky je zálohován (24 V nebo 48 V) 

 představuje multifunkční rozhraní typu „plug and play“ 

 široká nabídka komunikačních protokolů (IEC 870-5-101 /104, DNP 3) 

 různé moţnosti přenosů dat (Ethernet, GSM aj.) 

 
 

 

 

5.2.2 Řešení dálkové regulace transformátorů 

V tomto oddílu popisuji návrh dálkové regulace výkonových transformátorů se 

stupňovou  regulací napětí pod zatíţením. Jedná se o transformátory umístěné 

v trafokomorách elektrických stanic. Chlazení zvolených transformátorů je pomocí 

přirozeného proudění oleje ve vinutí a proudění vzduchu (ventilátory). Aby mohlo být 

docíleno dálkové regulace transformátorů, musí být stávající technologie rozšířená 

o jednotku pro dálkovou regulaci napětí. Vybral jsem systém REGSys (viz Obrázek 26) od 

společnosti GMC – měřicí technika, s. r. o., který bude sloţený z modulů REG-D a PAN-D 

vloţených do pouzdra jednotky. Řídicí systém REGSys umoţňuje komunikovat pomocí 

standardních protokolů (IEC 60870-5-101 /103 /104, MODBUS RTU a další). [25] 

Modul REG-D slouţí jako regulátor a zároveň jako monitor transformátoru, 

zapisovač, převodník a statistická jednotka. Po doplnění modulu o kartu analogových 

vstupů a výstupů a rozšíření softwaru je moţné zaznamenávat a regulovat teplotu 

transformátoru (chladicí ventilátory umístěné pod radiátory stroje). [26] 

Obrázek 25: Řídicí jednotka Earergy T200 I [24] 
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Modul PAN-D poskytuje  redundantní kontrolu napětí a řadu hlášení zajišťujících 

velmi přehledný a bezproblémový provoz transformátoru (porucha motoru přepínače, 

porucha regulátoru, porucha přepínače odboček aj.).  

 
 

 

 

V případě vyuţití navrhovaného modelu u transformátorů s nuceným a nepřímým 

vodním chlazením by musely být do obvodu chlazení zabudované elektrické servopohony, 

které by byly řízené modulem REG-D, a tak by byl upravován průtok chladicí vody dle 

odečtené teploty na transformátoru. A tím pádem by byla zajištěna bezobsluţná regulace 

i u těchto transformátorů. 

5.2.3 Řešení dálkové regulace zhášecích tlumivek a jejich spínaní 

Následující návrh se týká zhášecích tlumivek, které se nacházejí v boxech 

spínacích stanic. Dispečeři nemají v SW SCADA MKD v reálném čase o tomto zařízení 

ţádné informace, a aby se změnila tato stávající situace, musí se nejprve vyměnit spínací 

prvky, které jsou u tohoto zařízení jen na ruční manipulaci. Jedná se o jednopólové 

odpojovače, kterými jsou tlumivky připojovány k uzlům transformátorů nebo k propojení 

záloţního obvodu. Další krok je dovybavení řídicí jednotkou, která bude slouţit 

k dálkovému ovládání spínacích prvků. A v neposlední řadě  vyřešení problematiky 

dálkového ladění zhášecích tlumivek výměnou jejich regulátoru. 

Místo stávajících spínacích prvků bych zvolil jednopólové odpojovače typu QAK 

(viz Obrázek 27) od společnosti IVEP, které mají stejné technické údaje jako jiţ zmíněné 

třípólové odpojovače téhoţ typu. Pro místní a dálkové ovládaní těchto prků bude ještě 

třeba navrhnout ovládací rozvaděč, kde bude vestavěná řídicí jednotka s ovládacími 

obvody odpojovačů. [18] 

 
 

 

Obrázek 26: Systém pro regulaci napětí REGSys [25] 

Obrázek 27: Jednopólový odpojovač typu QAK 

 
  

Obrázek 12: Dispečerské schéma sítě vn 
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K dálkovému ovládání odpojovačů bych pouţil řídicí jednotku RTU7M od 

společnosti ELVAC IPC s. r. o, která by byla vybavená potřebnými moduly pro dálkové 

monitorování a ovládání spínacích prvků. 

K dálkovému ladění zhášecích tlumivek jsem zvolil regulátor typu REG-DP (viz 

Obrázek 28) od společnosti GMC – měřicí technika, s. r. o, kterým lze řešit i další řídicí, 

měřicí a registrační úkoly týkající se tlumivek. [27] 

 regulace na určité nulové napětí nebo na určitý stupeň rozladění podle poţadavku 

 regulátor má jako nezávislou funkční jednotku integrovanou automatiku přepínání 

odporníku 

 ukládá si do paměti pomocí integrovaného zapisovače časové průběhy nulového 

napětí a polohy tlumivky 

 prostřednictvím systémové sběrnice E-LAN je spojen s přístrojem REGSys 

zajišťující dálkovou regulaci a parametrizaci pouze jedním rozhraním  

 přenášet data lze standardizovanými protokoly (IEC 60870-5-103 /101) 

 
 

 

 

  

Obrázek 28: Regulátor zhášecích tlumivek REG-DP [27] 
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6 Závěr 

Vyhodnocení stávajícího řídicího systému 

Řídicí systém SCADA Mikrodispečink pro  rajónní oblasti EV pracuje ve dvou 

úrovních, procesní a operátorské. 

Procesní úroveň je vybavená osvědčenými komunikačními a telemetrickými 

jednotkami RTU7M a moduly MCS nacházející se v rozvodnách elektrických stanic, kde 

zajišťují zpracování naměřených hodnot, sběr všech dostupných signálů o stavech 

výkonových prvků a dálkové ovládání některých vybraných výkonových vypínačů. 

U ostatních výkonových prvků nejsou povely k dálkovému řízení SW vygenerovány 

z důvodu synchronizace a technologického stavu technologie.  

V rajónní oblasti EV nemá stávající řídicí systém procesní úroveň vybavenou 

potřebným HW k dálkovému ovládání a regulací provozní technologie z důvodu nízké 

spolehlivosti technologické výzbroje spínacích stanic. 

Operátorská úroveň je vytvořena s ohledem na komfort dispečerů dispečerského 

pracoviště oblasti Morava, a to v provedení LCD multipanelů, které zajišťují kvalitní 

zobrazení technologických dat a online obraz celkového nebo dílčího přehledového 

schématu rozvoden, a to vše v prostředí SW SCADA Mikrodispečink. Aplikace MKD ještě 

disponuje funkcí k vyhodnocení překročené meze měřených veličin a v neposlední řadě 

také archivuje poruchy. 

Výhody ŘS pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.  

Začlenění počítačových technologií a špičkových komunikačních systémů 

v energetice je neodvratitelným procesem pro obnovení stávajících energetických prvků 

a nutným standardem u nového vybavení spínacích stanic. 

Výhoda vyuţívaného řídicího systému v rajónní oblasti EV je ve schopnosti 

poskytovat dispečerům pro tuto oblast ucelené a aktuální informace o naměřených 

hodnotách a procesních stavech v provozu lokální distribuční soustavy. 

Pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., rajónní oblast EV nabízí pouţívaný řídicí 

systém přínos v následujících moţnostech:  

 Optimalizace řízení lokální distribuční sítě; 

 Zabezpečení rychle obnovitelné dodávky v případě výpadku či ţivelných pohrom; 

 Nasazení jednotného řídicího dispečerského systému umoţňuje záskok; 

 Sníţení provozních nákladů a počet obsluh ve spínacích stanicích; 

 Kvalitní komunikace v reálném čase; 

 Vícenásobné přenosové cesty; 

 Bezpečný způsob přenosu dat.  

Závěrečné zhodnocení 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnocení účinnosti stávajícího systému 

SCADA Mikrodispečink fungujícího v rajónní oblasti EV a uvedení moţných úprav 

a rozšíření tohoto řídicího systému. 

Jak uţ jsem uvedl, řídicí systém pro tuto oblast neumoţňuje dálkové ovládání 

a regulaci provozní technologie z dispečerského pracoviště oblasti Morava. Proto jsem se 
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zaměřil na moţnosti odstranění daných příčin bránících vyuţívání všech funkcí řízení. 

Nejproblematičtější jsou stávající výkonné prvky v kobkách na rozvodnách. Zde jsem 

navrhl dva způsoby obměny, a to celkovou rekonstrukci rozvodny do podoby 

zapouzdřených rozvaděčů nebo rekonstrukci stávající kobkové zástavky v rozvodně 

formou výměny výzbroje kobek. Já osobně bych se přiklonil k verzi s rekonstrukcí 

na modulární rozvaděče. Zohledňují zde skutečnost úspory na údrţbě, obsluze a zastavěné 

ploše i prostoru.  

Další můj návrh řeší problematiku dálkové regulace zhášecích tlumivek 

a transformátorů vn a vvn. Toto řešení by bylo přínosem pro dispečery, a to ve formě 

nezávislosti na obsluze elektrických stanic při regulaci napětí a ladění tlumivek. 

V oblasti SW SCADA Mikrodispečink uvádím návrhy na doplnění dat 

s podrobnějšími informacemi o provozované technologii, coţ by bylo dispečerům 

nápomocné při řešení provozní problematiky.  

Cíle určené v úvodu bakalářské práce byly naplněny. Zdařilo se zhodnocení 

účinnosti stávajícího systému a posléze uvedení návrhů moţných úprav a rozšíření tohoto 

řídicího systému. V případě realizace zmíněných návrhů by došlo k zefektivnění 

dispečerského řízení. Nevýhodou by byly sociální aspekty týkající se optimalizace počtu 

obsluh v elektrických stanicích. Věřím, ţe návrhy v mé práci vyuţije provozovatel jako 

vodítko pro budoucí záměr modernizace řídicího systému v rajónní oblasti EV. 

  



Radim Klásek: Informační a komunikační systémy v energetice 

 

2011  37 

7 Seznam použité literatury 

[1] NOVÁK, P.: Průmyslové řídicí systémy. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. 

104 s. ISBN 80-7078-733-3. 

[2] SOMMERLATTE, F.: Rozvodne vn. Bratislava: SVTL, 1960. 348 s. 1539-59/VO. 

[3] VOŢENÍLEK, L.: Základy elektrotechniky II. 1. vyd. Praha: SNTL, 1985. 464 s. 

L25-C1-IV-33f/55 573. 

[4] Provozně technická dokumentace systému SCADA Mikrodispečink. Vnitřní 

dokument společnosti ČEZ Distribuce, a. s, 2006. 119 s. 

[5] Rozsah řídicího systému a tabulky databáze. Vnitřní dokument společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., 2008. 41 s. 

[6] Společnost GLOGEMA s. r. o.: Elektrická energie [online]. c2008 [cit. 2010-09-

09]. Dostupné na WWW:  

<http://www.globema.com/cz/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Elektrick%C3%A

1energie/tabid/433/language/cs-CZ/Default.aspx>. 

[7] PLÁTENÍK, V.: Rozvod elektrické energie [online]. [cit. 2010-09-09]. Dostupné na 

WWW: 

<http://www.jsmilek.cz/skripta%20pdf/ue%20rozvody%20el%20energie%20skript

a.pdf>. 

[8] Inženýrské sítě, téma 5 [online]. [cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW: 

<http://homen.vsb.cz/~kod31/vyuka/inzsit/InzSite05%20Elektro.pdf>. 

[9] Základní pojmy a definice [online]. [cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW: 

<http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_fyz/externi/kat_fyz_5377/Kap01/Kap_01.htm>. 

[10] Společnost ELCOM IPC, s. r. o.: Monitorovací a řídicí jednotka RTU7M [online]. 

c2008 [cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW: 

<http://www.elcomgroup.cz/ipc/download/press/Automa-2008-06.pdf>. 

[11] Společnost ELCOM IPC, s. r. o.: Modulární řídicí jednotka RTU7M [online]. 

c2008 [cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW: 

<http://www.elcomgroup.cz/ipc/download/press/CE-2008-03.pdf>. 

[12] Společnost MULTI CONTROL s. r. o.: Produkty [online]. c2009 [cit. 2010-09-09]. 

Dostupné na WWW: <http://www.multicontrol.cz/mcs/#vana>. 

[13] Společnost ELCOM IPC, s. r. o.: Příručka uživatele systému RTU7M [online]. 

c2007 [cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW: 

<http://www.elcomgroup.cz/ipc/download/elcomipc/manual/RTU7M_Příručka%20

uţivatele-2008-02-12.pdf>. 

[14] Společnost ELCOM IPC, s. r. o.: Podniková energetika [online]. [cit. 2010-09-09]. 

Dostupné na WWW:  

<http://www.rtu.cz/podnikova-energetika.asp?menu=90&b=5>. 

[15] Společnost SINIT, a. s.: Řídicí systémy pro energetiku [online]. [cit. 2010-09-09]. 

Dostupné na WWW: 

<http://www.sinit.cz/show/czech/conabizime/ridicisystemy/ridicisystemyproenerge

tiku.aspx>. 

[16] Společnost ČEZ Zákaznické sluţby, s. r. o.: Časopis ČEZ News, 6/2010. [online]. 

[cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW: <http://www.cez.cz/cs/pro-media/casopis-

cez-news/>. 

[17] Wikipedie: HDO [online]. c2010 [cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/HDO>. 

http://www.globema.com/cz/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Elektrick%C3%A1energie/tabid/433/language/cs-CZ/Default.aspx
http://www.globema.com/cz/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD/Elektrick%C3%A1energie/tabid/433/language/cs-CZ/Default.aspx
http://www.jsmilek.cz/skripta%20pdf/ue%20rozvody%20el%20energie%20skripta.pdf
http://www.jsmilek.cz/skripta%20pdf/ue%20rozvody%20el%20energie%20skripta.pdf
http://homen.vsb.cz/~kod31/vyuka/inzsit/InzSite05%20Elektro.pdf
http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_fyz/externi/kat_fyz_5377/Kap01/Kap_01.htm
http://www.elcomgroup.cz/ipc/download/press/Automa-2008-06.pdf
http://www.elcomgroup.cz/ipc/download/press/CE-2008-03.pdf
http://www.multicontrol.cz/mcs/#vana
http://www.elcomgroup.cz/ipc/download/elcomipc/manual/RTU7M_Příručka%20uživatele-2008-02-12.pdf
http://www.elcomgroup.cz/ipc/download/elcomipc/manual/RTU7M_Příručka%20uživatele-2008-02-12.pdf
http://www.rtu.cz/podnikova-energetika.asp?menu=90&b=5
http://www.sinit.cz/show/czech/conabizime/ridicisystemy/ridicisystemyproenergetiku.aspx
http://www.sinit.cz/show/czech/conabizime/ridicisystemy/ridicisystemyproenergetiku.aspx
http://www.cez.cz/cs/pro-media/casopis-cez-news/
http://www.cez.cz/cs/pro-media/casopis-cez-news/
http://cs.wikipedia.org/wiki/HDO


Radim Klásek: Informační a komunikační systémy v energetice 

 

2011  38 

[18] Společnost IVEP a. s.: Vnitřní odpojovače typ QAK, QAKZ [online]. c2002 [cit. 

2010-09-09]. Dostupné na WWW:  

<http://www.turo.sk/katalog/odpinace/ivep/qak.htm>. 

[19] Společnost ABB s. r. o.: VD4 [online]. c2008 [cit. 2010-09-09]. 

Dostupné na WWW: 

<http://www05.abb.com/global/scot/scot235.nsf/veritydisplay/122ab5bfd4274788c

1257585002f1c18/$File/LE_VD4(CS)C_1VLC000004(1VCP000004(EN)C).pdf>. 

[20] Společnost KPB INTRA s. r. o.: VTS 25 [online]. c2006 [cit. 2010-09-09]. 

Dostupné na WWW: <http://www.kpbintra.cz/cz/produkty/VTS25.html>. 

[21] Společnost ABB s. r. o.: Přístrojové transformátory proudu typ TSR [online]. 

c2001 [cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW:  

<http://www05.abb.com/global/scot/scot235.nsf/veritydisplay/23a244af96555a69c

12577bd004a45e2/$File/TSR%20cs_a.pdf>. 

[22] Společnost Siemens s. r. o: Diferenciální dvoubodová rozdílová ochrana Siprotec 

[online]. c2010 [cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW:  

<http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/energy/protect/differ/Main/41694.jet>. 

[23] Společnost Schneider Electric CZ, s. r. o.: Modulární rozvaděče SM6 24 kV 

[online]. c2007 [cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW:  

<http://dokumentacia.schneider-electric.sk/pdf/SM6_katCZ07.pdf>. 

[24] Společnost Schneider Electric CZ, s. r. o.: VN vypínač do 40,5 kV – SF [online]. 

[cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW:  

<http://www.schneider-electric.cz/czech-republic/cz/produkty-sluzby/distribuce-

elektriny/produkty-nabidka/rada-

prezentace.page?p_function_id=199&p_family_id=467&p_range_id=952>. 

[25] Společnost GM – měřicí technika, s. r .o.: Systém pro regulaci napětí REGSys 

[online]. c2006 [cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW:  

<http://www.gmc.cz/pdf/REG-D206.pdf>. 

[26] Společnost GMC – měřicí technika, s. r. o.: Modul monitorování transformátoru 

[online]. [cit. 2010-09-09]. Dostupné na WWW:  

<http://www.gmc.cz/pdf/TMM01.pdf>. 

[27] Společnost GMC – měřicí technika, s. r. o.: Regulátor zhášecích tlumivek [online]. 

c2005 [cit. 2010-09-09].  

Dostupné na WWW: <http://www.gmc.cz/pdf/REG-DP905.pdf>.  

  

http://www.turo.sk/katalog/odpinace/ivep/qak.htm
http://www05.abb.com/global/scot/scot235.nsf/veritydisplay/122ab5bfd4274788c1257585002f1c18/$File/LE_VD4(CS)C_1VLC000004(1VCP000004(EN)C).pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot235.nsf/veritydisplay/122ab5bfd4274788c1257585002f1c18/$File/LE_VD4(CS)C_1VLC000004(1VCP000004(EN)C).pdf
http://www.kpbintra.cz/cz/produkty/VTS25.html
http://www05.abb.com/global/scot/scot235.nsf/veritydisplay/23a244af96555a69c12577bd004a45e2/$File/TSR%20cs_a.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot235.nsf/veritydisplay/23a244af96555a69c12577bd004a45e2/$File/TSR%20cs_a.pdf
http://www.siemens.cz/siemjet/cz/home/energy/protect/differ/Main/41694.jet
http://dokumentacia.schneider-electric.sk/pdf/SM6_katCZ07.pdf
http://www.schneider-electric.cz/czech-republic/cz/produkty-sluzby/distribuce-elektriny/produkty-nabidka/rada-prezentace.page?p_function_id=199&p_family_id=467&p_range_id=952
http://www.schneider-electric.cz/czech-republic/cz/produkty-sluzby/distribuce-elektriny/produkty-nabidka/rada-prezentace.page?p_function_id=199&p_family_id=467&p_range_id=952
http://www.schneider-electric.cz/czech-republic/cz/produkty-sluzby/distribuce-elektriny/produkty-nabidka/rada-prezentace.page?p_function_id=199&p_family_id=467&p_range_id=952
http://www.gmc.cz/pdf/REG-D206.pdf
http://www.gmc.cz/pdf/TMM01.pdf
http://www.gmc.cz/pdf/REG-DP905.pdf


Radim Klásek: Informační a komunikační systémy v energetice 

 

2011  39 

8 Seznam obrázků 

Obrázek 1:  Základní typologie rozvodné soustavy [8] .................................................. 4 

Obrázek 2:  Transformátor venkovní se vzduchovým chlazením ................................... 5 

Obrázek 3: Pyramida hierarchie řídicích systémů [1] .................................................... 7 

Obrázek 4:  Jednotka RTU7M ........................................................................................ 9 

Obrázek 5:  Systém MCS .............................................................................................. 10 

Obrázek 6:  Jednotka RTU7M-5 s ovládací skříní kobky ............................................. 11 

Obrázek 7:  Komunikační PC vestavěné do skříně AX 1 ............................................. 13 

Obrázek 8:  Schéma redundantní sítě s jednotkami RTU7M [14] ................................ 14 

Obrázek 9: Dispečerské pracoviště s LCD multipanely .............................................. 14 

Obrázek 10:  Blokové schéma elektronického sběru dat ................................................ 15 

Obrázek 11:  Dispečerské schéma sítě vn ....................................................................... 17 

Obrázek 12:  Úplné schéma sítě vn ................................................................................. 17 

Obrázek 13:  Vzorky ....................................................................................................... 18 

Obrázek 14:  Okno hlavního deníku ............................................................................... 19 

Obrázek 15:  Okno dálkového ovládání prvku [4] .......................................................... 20 

Obrázek 16:  Dálková regulace transformátorů a ladění tlumivek.................................. 20 

Obrázek 17:  Zaloţení karty poruch ................................................................................ 21 

Obrázek 18:  Terminál HDO ........................................................................................... 22 

Obrázek 19:  Znázorněné kroky vedoucí k zobrazení okna „Popis prvku“ .................... 24 

Obrázek 20:  Třípólový odpojovač typu QAK ................................................................ 25 

Obrázek 21:  Vakuový vypínač typu VD4 [19] .............................................................. 26 

Obrázek 22:  Modulární rozvaděč SM6 [24] .................................................................. 30 

Obrázek 23:  Zapouzdřený odpínač z rozvaděče SM6 [23] ............................................ 31 

Obrázek 24:  Výkonový vypínač SF1 [23]...................................................................... 31 

Obrázek 25:  Řídicí jednotka Earergy T200 I [24].......................................................... 32 

Obrázek 26:  Systém pro regulaci napětí REGSys [25] .................................................. 33 

Obrázek 27:  Jednopólový odpojovač typu QAK ........................................................... 33 

Obrázek 28:  Regulátor zhášecích tlumivek REG-DP [27]............................................. 34 

  



Radim Klásek: Informační a komunikační systémy v energetice 

 

2011  40 

9 Seznam tabulek 

Tabulka 1: Databáze signálů a povelů pro SLOT 3 [5] ............................................... 11 

Tabulka 2:  Databáze měření pro SLOT 4 [5] .............................................................. 12 

Tabulka 3:  Databáze měření pro SLOT 5 [5] .............................................................. 12 

Tabulka 4:  Doplňovací formulář pro štítkové údaje prvku ......................................... 23 

Tabulka 5:  Přehled vyhrazených slotů v šasi RTU7M-8 [13] ..................................... 26 

Tabulka 6:  Databáze povelů pro SLOT 4 .................................................................... 27 

Tabulka 7:  Databáze signálů pro SLOT 5 ................................................................... 28 

Tabulka 8:  Databáze signálů pro SLOT 6 ................................................................... 28 

Tabulka 9:  Počet dálkově ovl. (nyní jen monitor.) prvků při realizaci, verze 1 ................... 29 

 


