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Abstrakt: 
 
 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou čtvrthodinového maxima. U velkoodběratelů 
je volba správného tarifu a nasmlouvání vhodného čtvrthodinového maxima hlavním předpokladem 
úspor. Vzhledem k současným cenám elektrické energie jsou tyto úspory výrazné.   
 Aby bylo možné co nejvíce snížit čtvrthodinové maximální odběry, a zároveň tyto odběry 
dodržet, je vhodné odběry regulovat. V bakalářské práci jsou uvedeny některé příklady regulace 
spotřeby elektrické energie. Zároveň jsou zde zmíněny některé elektroměry, které se pro měření 
čtvrthodinového maxima používají, také některé principy a zákonné podmínky tohoto měření. 
 V druhé části bakalářské práce je popsána možnost použití protokolu BACnet pro regulaci 
odběru a hlídání dodržování čtvrthodinového maxima. Je zde popsáno několik normalizovaných 
objektů, které je možné pro tuto problematiku využít a dále je zde uveden jednoduchý algoritmus 
regulace čtvrthodinového maxima. 
 Závěr této bakalářské práce je věnován mimo jiné vhodnosti použití protokolu BACnet pro 
regulaci odběru elektrické energie.  
  
  
 
Abstract: 
 
 This bachelor thesis deals with the quarter hour maximum problems. The main assumption of 
savings at wholesale customers is the selection of the right tariff and contracting a suitable quarter 
hour maximum. Considering the current prices of electric power the savings are significant.   
 It is convenient to regulate consumption to allow reduction of the quarter hour maximum 
consumptions as much as possible. The bachelor thesis includes several examples of electric power 
consumption regulation. It also mentions certain power consumption meters which are used for 
measuring of quarter hour maximum, and some principles and legal conditions of this measurement. 
 The second part of the bachelor thesis describes the option to use the BACnet protocol for 
consumption regulation and controlling of observance of the quarter hour maximum. It also describes 
several standard objects which may be used for this issue. Further, it includes a simple algorithm for 
quarter hour maximum regulation. 
 The conclusion of this bachelor thesis deals, among others, with the suitability of BACnet 
protocol application for regulation of electric power consumption.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek:  
 
         
   
A,W Práce [J] 
E Energie  [J] 
f Frekvence [Hz] 
i Okamžitá hodnota proudu [A] 
I Proud [A] 
P Výkon  [W] 
p Okamžitý výkon [W] 
Q Jalový výkon [var] 
S Zdánlivý výkon [VA] 
t Čas [s] 
u Okamžitá hodnota napětí [V] 
U Napětí [V] 
φ Fázový posun mezi fázory napětí a proudu [°, rad] 
   
   
   
AC Střídavý proud (Alternating Current)    
ASHRAE American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers 
BACnet Síť pro automatizaci budov  (Building Automation and Control  Network)   
COV  Hlášení změny hodnoty v protokolu BACnet  ( Change Of  Value ) 
DC  Stejnosměrný proud  (Direct current )  
GPRS Radiový přenos dat  (General Packet Radio Service )  
GSM   Systém mobilní komunikace (Groupe Spécial Mobile  ) 
HDO Hromadné dálkové ovládání 
HVAC Klimatizace – vzduchotechnika  (Heating, Ventilation & Air Conditioning)   
IEC Označení mezinárodního souboru elektrotechnických norem (International 

Electrotechnical Commission ) 
LAN Počítačová síť malého rozsahu (Local Area Network) 
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1. Úvod 
Problematika nerovnoměrných odběrů se datuje již od počátku výroby a prodeje elektrické 

energie. Velké odběry, které trvají třeba jen pár desítek minut denně, prodražují provoz elektrické sítě 
tím, že právě na tyto nejvyšší hodnoty musí být celá síť dimenzována. Se změnou spotřeby se musí 
měnit i výroba elektrické energie, což je například u tepelných elektráren dosti náročné.  

Aby se projevy špičkového odběru co nejvíce zmírnily, snaží se distributoři spotřebu 
elektrické energie do jisté míry regulovat. Používají k tomu různé prostředky. Například zvýhodněné 
tarify přepínané pomocí HDO, omezení maximálních odběrů pomocí sjednaných jističů, nebo 
sjednaného technického maxima, dále pomocí regulačních stupňů a v neposlední řadě zavedením 
měřeného čtvrthodinového maxima u velkoodběratelů. Velkoodběratel si potom hlídá odběry, aby tato 
smluvená maxima nepřekročil, popřípadě aby smluvené odběry dodržel. Musí správně rozvrhnout 
technologii výroby a ostatní odběry tak, aby nedocházelo k velkým odběrům ve stejném čase. Jelikož 
hodnota čtvrthodinového maxima velice podstatně ovlivňuje platby, je správné nastavení této hodnoty 
mnohdy těžko řešitelný úkol.  

Aby bylo možné čtvrthodinové maximum dodržet a nedocházelo k jeho překračování, což je 
poměrně velmi drahá záležitost, a aby nemusela být zbytečně velká nevyužitá rezerva, zavádí se 
většinou  regulace odběru. Tato regulace pak spočívá v odpojování a znovu připojování různých 
vybraných zařízení nebo rozložení větších odběrů do mimošpičkových časů.   

Klasické regulace jsou však omezené jak počtem vypínaných okruhů, tak svým dosahem. Je 
například velmi nákladné táhnout zvláštní kabel přes celý areál jen proto, aby bylo možné vypnout 
jeden vzdálený spotřebič ve špičce. 

V současné době se naskýtají další možnosti regulace odběrů pomocí průmyslových, ale i 
komerčních datových sítí.  Protože tyto datové sítě nás obklopují v čím dál větší míře, a také jsou čím 
dál spolehlivější, nabízí se zde jejich nová uplatnění právě v regulaci odběrů. Pro takovéto využití 
datových sítí nahrává stále se zvyšující cena elektrické energie. Proto dobrá regulace čtvrthodinového 
maxima je z dlouhodobého hlediska velmi zajímavá investice. Není zde na místě šetřit na regulátorech 
na úkor spolehlivosti. 

Dlouhodobým přáním projektantů je, aby všechna zařízení v budově byla propojena a chovala 
se jako jeden celek. Dalším přáním je, aby docházelo k přenosu dostatečného množství informací mezi 
jednotlivými zařízeními a regulátory a tím byla zaručena přesnost a do jisté míry předvídavost 
regulace. Součástí takovéhoto systému musí být také hlášení, záznam a analýza poruch v síti a na 
připojených zařízeních. Další podmínkou je, aby se tento systém neutápěl v množství kabeláže a 
v nepřehledných nastavovacích návodech. 

Právě podmínky splňuje protokol BACnet. Byl vytvořen sdružením ASHRAE, a je stále 
častěji v USA, v západních zemích Evropy, ale i v Číně, Hongkongu a v bohatých arabských zemích 
nasazován do projektů inteligentních budov a průmyslových objektů. BACnet sice není žádnou 
novinkou, ale poslední dobou zažívá dost velký rozmach. Výrobci jednotlivých zařízení od 
vzduchotechnik přes frekvenční měniče až po zabezpečovací zařízení, se snaží zabudovat tento 
standard do svých výrobků. V naší zemi jsou zatím velkou překážkou vysoké pořizovací náklady.    

Protokol BACnet je jedním z nejvíce sofistikovaných protokolů. Pomocí tohoto protokolu lze 
řídit i značně rozsáhlé objekty velmi přesně a hlavně přehledně. BACnet má tu vlastnost, že dokáže 
pod své řízení převzít pomocí převodníků i další používané protokoly a tak umožňuje ovládat 
v budově například každou vzduchotechniku, každé topení nebo žaluzii. Díky tomu lze docela dobře 
řídit okamžitou spotřebu budovy odpojováním méně podstatných zařízení a tím předcházet zbytečným 
překročením smluveného technického maxima. Omezí se tím i zbytečné odpojování výrobních 
zařízení, a tím omezením ztrát ve výrobě.  
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2. Čtvrthodinové maximum 

2.1. Historie měření elektrické energie 
Výroba a distribuce elektřiny prošla od poloviny 19. století, kdy se začala elektřina používat, 

mnoha změnami. Bylo nutné vyřešit mnoho problémů. Jedním z těchto problémů je krátkodobé 
zatížení sítě při špičkových odběrech. Jako velmi účinné řešení se ukázaly dohody mezi odběrateli a 
dodavateli elektrické energie. Aby byly tyto dohody oboustranně dodržovány, bylo nutné odběry 
správně změřit.  A tady se dostáváme k prvním elektroměrům. 

Vynálezy prvních elektroměrů se datují od druhé poloviny 19. století.  První známý patent 
pochází z roku 1871. Jeho autorem je Samuel Gardiner [1]. Tady však nešlo o elektroměr v pravém 
slova smyslu, protože přístroj obsahoval pouze hodiny. Hodiny byly spouštěny sériově zapojenou 
cívkou elektromagnetu. Měřil se pouze čas, po který obvodem protékal proud.  

Dalo by se říci, že skutečný elektroměr vyrobil roku 1881 až Thomas Alva Edison (1847-
1931). Pro jeho podnikání v oblasti elektrotechniky bylo měření vyrobené a tím pádem i prodané 
elektrické energie nezbytné. Nešlo však o elektroměr, tak jak ho známe dnes. K měření se používala 
elektrolýza. Dvě zinkové desky (anoda a katoda) ponořené v elektrolytu se každý měsíc vytáhly a 
zvážily.  Z anody přecházel zinek na katodu, takže rozdíl  hmotností obou desek odpovídal jakési 
spotřebě a mohlo se účtovat. [4] Nutno podotknout, že se jednalo o stejnosměrný proud. Na tomto 
místě by asi bylo vhodné zmínit skutečnost, že koncem devatenáctého století nebylo vůbec jasné, zda 
je budoucnost ve střídavých nebo stejnosměrných rozvodech. Dokonce se o to vedl tuhý boj mezi 
zastáncem stejnosměrného proudu Thomasem Alva Edisonem a George Westinghousem (1846 – 
1914), který propagoval proud střídavý. Zajímavé je, že oba vycházeli z nápadů a patentů Nikoly 
Tesly (1856 – 1943).  

Nikola Tesla pracoval pro Edisona od roku 1884 až do 1886. Ve firmě „Edison Machine 

Works“ pracoval jako projektant stejnosměrných elektrických strojů. Byl však již v té době  
přesvědčen o velké budoucnosti střídavého proudu. Svého zaměstnavatele však přesvědčit nedokázal. 
Proto roku 1886 odešel a založil si vlastní firmu. Dne 16. května 1888 na své přednášce dokázal 
přesvědčit Georga Westindghause. Ten odkoupil Teslovy patenty a za každého „koně“ ve vyrobeném 
střídavém elektromotoru mu slíbil dolar. [1] Tím začal velký boj.  Tento boj byl tiskem nazýván jako 
„válka proudů“. Podle tehdejších zdrojů jsou současné bitvy mezi nadnárodními společnostmi jen 
slabým odvarem toho, co se dělo tehdy. S tímto bojem souvisí mimo jiné i vynález elektrického křesla. 
Vraťme se však k jádru věci. Díky možnosti transformovat střídavé napětí do vyšších hladin, bylo 
možné snížit ztráty na vedení a tím zlevnit výrobu elektrické energie využitím vzdálenějších zdrojů 
jako jsou vodní elektrárny. Dá se říci, že válku proudů vyhrál Westinghouse. Jeho komponenty pro 

Obr. 2.1.  Elektroměr Westinghouse z roku1898[3]  
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sítě střídavého proudu začaly zaplavovat Ameriku. Zpočátku se jednalo spíše o osvětlení, ale brzy nato
elektřina ovládla i ostatní odvětví. Velmi tomu pomohl i výše zmíněný dolar za každého koně 
v elektromotoru, což se později ukázalo jako velmi prozíravá investice. 

 Aby bylo možné střídavý proud dobře prodávat, bylo nutné ho dobře změřit.  První komerčně 
životaschopné elektroměry představil Elihu Thompson v roce 1889. Tato měřidla fungovala stejně 
dobře jak na stejnosměrný, tak na střídavý proud. První elektroměr na indukčním principu byl 
představen v roce 1892 společností Fort Wayne Electric Company.  Byl spolehlivější a přesnější než 
Thompsonův elektroměr a proto se mezi zákazníky rychle rozšířil. [3]  

Elektroměry na indukčním principu ovládly na dlouhá léta trh. Bylo to hlavně díky jejich 
spolehlivosti a přesnosti.  

Až v devadesátých letech minulého století začaly být indukční elektroměry nahrazovány 
elektronickými přístroji.  Ty mají tu výhodu, že mohou být vybaveny pamětí, dálkovým odečtem, a 
dalšími funkcemi.  Elektronické elektroměry se začaly používat již od sedmdesátých let, ale až 
počátkem let devadesátých byla elektronika na takové úrovni, aby byla zaručena nízká cena, 
dlouholetá přesnost a spolehlivost.   

  Aby se vyřešil problém se špičkovými odběry, začaly se elektroměry vybavovat zapisovači, 
které na papírový kotouč nebo pásek zapisovaly výchylku wattmetru. Dále byl elektroměr vybaven 
šipkou, která zůstávala v poloze maximální výchylky ručky wattmetru. Při odečtení se jednou měsíčně 
nulovala (shazovala). Tento princip se používal i u velkoodběratelů k indikaci překročení technického 
maxima. 

 

Obr. 2.2. Princip indukčního elektroměru  [19] 

Obr. 2.3. Záznamový voltmetr Bristol (1921) a elektroměr se záznamem Westinghouse (1938) [3] 
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2.2. Teoretický rozbor měření elektrické energie 
 V obvodu střídavého elektrického proudu se hodnoty periodicky mění. Měří se tedy okamžité 

hodnoty a z nich se vypočítávají hodnoty pro určitý časový úsek. [2] 
 

Okamžitá hodnota výkonu je definována pomocí tohoto vzorce: 
 
 = ∙            (1) 

 
Pokud má napětí a proud periodický průběh, je možné definovat střední hodnotu okamžitého výkonu 
jako činný výkon. 
 

 = 1 ∙  = 1 ∙ ∙         (2) 

      
U harmonických průběhů je možné použít vzorec: 
 
 = ∙ ∙      (3) 
 
 
Pro třífázové sítě: 
 
 = √3 ∙ ∙ ∙     (4) 
 
 
Jalový výkon je pak definován vzorcem: 
 
 = ∙ ∙      (5) 
 
Pro třífázové sítě  
 
 = √3 ∙ ∙ ∙                                         (6) 
 
 
Zdánlivý výkon: 
 
 = ∙                                                             (7) 
 
 
Pro třífázové sítě  
 
 = √3 ∙ ∙ ∙      (8) 
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V třífázové soustavě s nesouměrnou zátěží je celkový výkon dán součtem výkonů v jednotlivých 
fázích. 
 
 = + +  (9) 
 
 = + +                                      (10) 
 
 = + +      (11) 
 
 Elektrická energie je integrací elektrického výkonu v čase. Pro její výpočet se používá 
všeobecně platný vztah: 
 

 =      (12) 

 
 
Pro měření elektrické energie se většinou používá jednotka kWh.  Jednotky se potom 

přepočítávají podle následujícího převodu:      1 J = 1 Ws;       1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ. [2] 
 

 Údaje z měření elektřiny účastníci trhu s elektřinou předávají v kWh, kW,  kVArh,  kVAr  nebo v 
MWh, MW, MVArh, MVAr s rozdělením podle tarifů. § 4  [5] 
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Obr. 2.4. Grafická interpretace výkonů [2] 
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2.3. Důvody používání čtvrthodinového maxima 
Využívání elektrické energie se stalo postupem času nezbytnou součástí lidského života. 

Většina lidských aktivit ať už výrobních nebo nevýrobních je na elektrické energii přímo závislá. Jak 
roste závislost na této energii, roste i její spotřeba. Tato spotřeba však značně kolísá s časem. Celkový 
odběr elektrické energie je výsledkem její momentální spotřeby, která se mění s časem. Dochází také 
k souběhu potřeby výkonu. Tím nastávají takzvané energetické špičky.  Problém energetických špiček 
je v tom, že je během krátké doby požadavek na výrobu a přenos značného množství elektrické 
energie.  

Aby nedošlo ke zhoršení kvality elektrické energie, musí být přenosová a distribuční síť, ale i 
výrobní prostředky na takovouto energetickou špičku dimenzovány. To znamená, že je celý tento 
systém využit naplno jen po dobu několika hodin nebo minut denně. Mimo tuto dobu jsou tyto 
investice nevyužity. Proto je velký tlak na regulaci odběru elektrické energie. 

Je třeba zmínit, že energetické špičky nejsou jen otázkou peněz, ale je technicky náročné tyto 
špičky vykrývat výrobou elektrické energie. Není možné zvýšit výrobu elektrické energie v klasických 
tepelných elektrárnách během pár minut o desítky procent. Správci přenosových a distribučních 
soustav vykrývají tyto špičky takzvanými „špičkovými elektrárnami“, což jsou přehradové a 
přečerpávací elektrárny.  

Za zmínku stojí například přehrada Orlík. Je výkonově sice třetí největší v České 
republice za Dlouhými stráněmi (650MW) a Dalešicemi (650MW – obě jmenované jsou 
přečerpávací), ale je největší „říční“ elektrárna a její najetí je velmi rychlé. Přibližně dvě 
minuty. Toto rychlé najetí však není tak jednoduché jak se na první pohled zdá. Například je 

zde velký problém s nárůstem průtoku. Může se objevit až přílivová vlna. U Orlíku je toto 
vyřešeno navazující nádrží Kamík, která vyrovnává výrazné kolísání průtoku.  

Pro velké odběrové špičky jsou pak v záloze i některé bloky tepelných elektráren. Tam je doba 
náběhu podstatně delší, proto se bloky tepelných elektráren musí udržovat takzvané  horké záloze. 
Tento způsob zálohy je drahá záležitost, ale zatím nejsou jiné možnosti.  

Obr. 2.5. Vodní elektrárna Orlík - Celkový výkon 364 MW, velmi rychlé a operativní najetí na plné 
zatížení za 128 sekund! Je to jedna z výkonově největších špičkových elektráren v ČR[22] 

y j j j p p

Vodní elektrárna Orlík - Celkový výkon 364 MW, velmi rychlé a operativní na
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Je třeba dodat, že teplá záloha se nedrží jen z důvodu vykrytí špiček. Je pravidlem, že síť by 
měla mít dostatečnou zálohu na to, aby se vyrovnala s výpadkem největšího generátoru připojeného do 
této sítě. V naší republice je to generátor 1GW (Temelín). 

Další problémy a tím i zvýšené náklady vznikají s udržováním napěťových hladin 
v soustavách, pomocí jalového výkonu. Jalový výkon se díky změnám zatížením soustavy musí různě 
dodávat nebo naopak cíleně spotřebovávat tak aby neklesla kvalita síťových parametrů a zároveň byla 
výroba, přenos a distribuce dostatečně ekonomická.  

Jak se mění zatížení, mění se i frekvence v síti. Jelikož je frekvence celosystémový parametr a 
jelikož je naše síť propojena se sítěmi dalších států, je na dodržování správné frekvence kladen velký 
důraz. Hlavním principem pro regulaci frekvence je regulace výkonů dodávaných do sítě. Této 
regulace je primární, sekundární a terciální. 

Regulační opatření větších rozsahů jsou popsány ve vyhlášce 250/1996 Sb. Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Jedná se o tzv. „Regulační plán“, „Vypínací plán“ a „Frekvenční plán“. V tomto 
plánu je popsána řada včasných převážně automatických zásahů pro udržení frekvence v rozsahu mezi 
49,8 – 50,2Hz. Jedním z prvních opatření je například ukončení přečerpávání v přečerpávacích 
elektrárnách a k posledním zásahům by se dalo přiřadit odpojování odběratelů (ve výjimečných 
situacích).  

Velikost okamžitých odběrů je možné upravovat pomocí Hromadného Dálkového Ovládání 
(HDO), které dnes zažívá opětovný rozmach. HDO se moduluje v rozvodnách do distribuční soustavy 
hladiny110kV a hladin nižších. U zákazníků jsou potom přijímače, které odpojují nebo připojují větší 
zátěže. Přepínáním tarifů je možné regulovat zatížení přenosové a distribuční soustavy.  

Ještě v krátkosti k zavedení HDO. V některých případech nestačí jen připojovat vyšší spotřebu 
podle předběžného časového plánu tedy podle spínacích hodin. V minulosti, kdy se HDO moc 
nepoužívalo, nastávaly energetické špičky právě v období odběru takzvaného „nočního proudu“, na 
který byly všechny spínací hodiny nastaveny.  

Je tedy nutné pružně reagovat na spotřebu. HDO dále řeší i spínání nočního, polonočního a 
přerušovaného osvětlení, spínání různých havarijní funkcí, kterými se řeší mimořádné situace.  HDO 
se také používá pro synchronizaci elektroměrů pro měření čtvrthodinového maxima.  

Jako další možnost pro pokrytí výkonových špiček je spolupráce se sousedními státy. Toho se 
také plně využívá. Na druhou stranu je tato spolupráce často také příčinou krizových stavů. Zvláště ve 
vztahu k Německu a jeho využívání ekologických zdrojů.  

Když je zde řeč o ekologických zdrojích, bylo by na místě zmínit to, že vcelku masívní a ne 
vždy smysluplné nasazení solárních a větrných elektráren působí v sítích značné problémy. Z výrobců 
ekologické energie se současně stávají i výrobci energetických špiček.  Důvodem je hlavně značné 
kolísání vyrobeného výkonu během velmi krátké doby v předem nepředvídatelných intervalech.  
 Ale vraťme se k podstatě. Aby bylo možné udržet velkoodběratele elektrické energie kategorií 
A a B v rozumných mezích odběru, je s nimi dopředu domluven průběh odběru. Je tedy sjednáno a 
měřeno takzvané čtvrthodinové maximum. 

Doba měření rozdělena do patnáctiminutových úseků a v každém tomto úseku je měřen 
odebraný výkon.  Jestliže máme například sjednané čtvrthodinové maximum 150kW, vychází nám 
spotřeba na minutu 10 kW. Je však teoreticky možné spustit 20kW stroj na 7,5 minut a zbytek času ho 
vypnout až do další měřené čtvrthodiny.  Teoreticky lze spustit i vyšší výkony na poměrově menší 
časový úsek. Nesmí však samozřejmě dojít k překročení technického maxima.  

Sjednávání čtvrthodinového maxima u velkoodběratelů a hlídání jeho dodržování je jedno z 
účinných opaření jak energetickým špičkám zabránit. Patnáctiminutový úsek byl zvolen z toho 
důvodu, že větší odběratel většinou nedokáže během této doby razantně zvýšit odběr, aniž by 
nepřekročil předem smluvně dohodnuté čtvrthodinové maximum.  
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Díky sankcím při vyšším, ale v mnoha případech i nižším odběru je odběratel nucen 
držet se odběrového plánu. Část zodpovědnosti za regulaci tím přechází přímo na 
spotřebitele. Zavedení čtvrthodinového maxima není samospasitelným východiskem, ale je 
to jedna ze součástí globální regulace odběru.  

Pro názorné zobrazení špičkových odběrů jsou na obrázku Obr.2.6 vidět změny 
zatížení soustavy v regionu Morava během 48 hodin. [6] 

 
 
 

 

Obr. 2.6. Diagram zatížení soustavy během 48 hodin [6]  

 

Základní zatížení – je oblast pod Pmin. Tato dodávka se nemění. Elektrárny , které tento výkon 
zabezpečují pracují jen s malými zmenami výkonu. Uplatňují se zde atomové a tepelné elektrárny. 
Pološpičkové zatížení – je oblast mezi Pmin a Pstř. Tady se uplatní tepelné elektrátrny s dostatečně 
rychlou dobou náběhu a hlavně vodní akumulační. 
Špičkové zatížení – je oblast nad Pstř. Tady pracují především vodní špičkové a přečerpávací 
elektrárny s velmi krátkou dobou najetí.  
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2.4. Pro koho platí povinnost měření čtvrthodinového maxima 
Čtvrthodinové maximum měří odběratelé kategorie A a B. Pro tyto odběratele se obvykle 

stanovuje rezervovaný příkon a sjednává se hodnota technického maxima.  Tyto údaje jsou pak 
součástí smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem. 

Tab. 2.1 Rozdělení odběratelů Vyhlášky č.82/2011 [7] 

a odběratel kategorie A pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kV 
b odběratel kategorie B pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi od 1 kV do 52 kV 

včetně 
c odběratel kategorie C pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně, 

pokud odběr neslouží k účelu uvedenému u odběratelů kategorie D 
d odběratel kategorie D pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně, 

který slouží pouze k uspokojování jeho osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků jeho 
domácnosti 

2.5. Měření a fakturace čtvrthodinového maxima 
Měřením se zjišťuje množství dodaného činného a jalového výkonu. Množství odebrané nebo 

dodané elektřiny měří distributor zpravidla v odběrném místě, kde elektřina přechází ze zařízení 
distributora do zařízení odběratele, a to podle údajů vlastního měřicího zařízení, které odběrateli 
namontuje a zapojí. Distributorovi je vyhrazeno právo přezkoušení správnosti zapojení měřicích 
transformátorů a zaplombování všech částí měřícího zařízení mající vliv na jeho správnou funkci.    

Měřicí souprava a zařízení pro přenos dat je majetkem distributora, a odběratel na něm nesmí 
provádět žádné úpravy ani zásahy. Odběratel je povinen pečovat o měřicí zařízení a zařízení pro 
přenos dat distributora tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení, sledovat řádný chod 
měřicí soupravy a neprodleně ohlásit distributoru veškeré závady na měření. [8] 
 

2.5.3 Sekundární měření 
Sekundárním měřením se nazývá měření na straně nižšího napětí transformátoru. Používá se 

v případě připojení jednoho transformátoru do příkonu 630 kVA včetně, nebo v případě napájení 
odběrného místa se dvěma transformátory do 400 kVA.  

Měřicí transformátory proudu se osadí ve všech třech fázích vždy za hlavním jističem (ve 
směru od silového transformátoru) ve vstupním poli hlavního rozváděče nízkého napětí. Při měření 
více vývodů ze společných přípojnic hlavního rozváděče nn se měřicí transformátory umístí za 
jističem odbočující větve pro jednotlivé vývody. Pro jakékoliv přístroje odběratele (osvětlení, zásuvky, 
ampérmetry, podružné elektroměry, ochrany nebo kompenzace účiníku) musí být vždy osazeny 
samostatné měřicí transformátory proudu, které se umístí do měřené části přípojnic (za měřicí 
transformátory proudu pro obchodní měření).   

Napěťový obvod pro měřící soupravu se připojí přímo z přípojnic jednotlivých fází v místě 
umístění měřicích transformátorů proudu, za hlavním jištěním a před měřící transformátor proudu 
obchodního měření. Střední vodič N se připojí z přípojnice PEN v tomtéž poli (skříni) hlavního 
rozváděče. Napěťový obvod pro potřeby odběratele ve vstupním poli (voltmetry, osvětlení rozváděče, 
zásuvky) musí být připojen až za měřícími transformátory proudu obchodního měření distributora . 

Vstupní pole hlavního rozváděče nn, jakož i všechna pole, v nichž jsou umístěny měřicí 
soupravy, měřicí transformátory pro měření distributora nebo v nichž jsou neměřené části, musí být ze 
všech stran plně zakryty a odnímatelné kryty zaplombovány (musí být upraveny pro zaplombování) 
plombou distributora. [8] 
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2.5.4 Primární měření 
Primárním měřením se nazývá měření na straně vyššího napětí transformátoru. Používá se 

v případě celkového příkonu jednoho transformátoru nad 630 kVA, nebo v případech připojení 
odběrného místa více transformátory s příkonem nad 400 kVA. Měřicí transformátory proudu jsou 
osazeny v krajních fázích L1, L3 (odběratelé připojeni na síť vysokého napětí), nebo jsou osazeny ve 
všech fázích L1, L2, L3 (odběratelé připojeni na síť velmi vysokého napětí). Měřicí transformátory 
proudu se osazují do přípojnic za podélným odpojovačem, tj. na straně zařízení odběratele před 
vývodem pro jeho silový transformátor. Při napájení více přívody se měřící transformátor proudu 
umístí přednostně tak, aby se dalo použít jedné sady měřící transformátor proudu. Pokud takovéto 
uspořádání není možné, může být použito součtové měřicí soupravy. Pokud měřicí transformátory 
proudu budou umístěny uvnitř kobky (skříně) podélného odpojovače, musí být dveře této kobky 
(skříně) zaplombovány plombou distributora (musí být konstrukční přizpůsobeny k zaplombování). 
Měřicí transformátory napětí se umísťují v primární části zařízení odběratele, obvykle v samostatné 
kobce (skříni) měření, jejíž dveře musí být zaplombovány plombou distributora. Rovněž pohon 
odpojovače napětí musí být zaplombován v zapnuté poloze. Lze použít dva dvoupólové nebo tři 
jednopólové měřící transformátory napětí. [8]   

 

Obr. 2.7. Měřící induktivní transformátory proudu (A,B,C) a napětí (D,E) pro vn a vvn. [9] [10] 

  

Obr 2 7 Měřící induktivní transformátory proudu (A B C) a napětí (D E) pro vn a vvn [9] [10]0
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2.5.5 Používané elektroměry 
K měření odběru popřípadě dodávky činné a jalové elektrické práce a výkonu v obchodním 

styku se používají elektroměry, které jsou dle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění 
stanovená měřidla.  
U odběratelů s měřením v napěťové úrovni nn se používají třísystémové čtyřvodičové elektroměry. 
U odběratelů s měřením v napěťové úrovni vn se používají dvousystémové třívodičové elektroměry. 
U odběratelů s měřením v napěťové úrovni vvn se používají třísystémové čtyřvodičové elektroměry. 

Třída přesnosti použitých elektroměrů pro sekundární měření a primární měření vn, vvn je 
stanovena vyhláškou 218/2001. Montáž měřící soupravy (elektroměru) se provádí za úhradu dle § 49 
odstavce 7 sbírky zákona č.458 /2000. [8] 

 
 V dnešní době se hodně mluví o čtyřkvadrantních elektroměrech. Tyto elektroměry jsou plně 
elektronické a měří ve všech čtyřech kvadrantech. Měří tedy (mimo jiné) činný i jalový výkon a to jak 
kladný tak záporný. Pro tyto elektroměry není problém při správném nastavení změřit co se skutečně 
v síti děje. Například to, že ve dvou fázích dochází k dodávce elektrické energie do sítě a v jedné fázi 
dochází ke spotřebě. Samozřejmostí bývá vlastní přesný čas a dlouhodobé uchování dat. Uchování dat 
je také vyžadováno vyhláškou 218/2001. 
  Jako příklad můžeme uvést čtyřkvadrantní elektroměr od firmy Schrack, který je na Obr. 2.3. 
V tabulce Tab.2.2. jsou uvedeny některé zobrazované údaje. V tabulceTab. 2.3. jsou uvedeny jeho 
parametry. Na Obr. 2.4. je potom jeho typické zapojení. Používají se však i elektroměry od jiných 
výrobců, například od firmy Křižík, které jsou podobné. 
 
 
 
 

Obr. 2.8. Elektroměr typu LZQJ pro velkoodběratele od firmy Schrack [11] ktroměrěě typu LZQZ JQQ pro velkoodběratele od firmy ScSS h
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Tab2.2. Zobrazované údaje elektroměru LZQJ [11] 

Zobrazované údaje Poloha měřeného údaje  
1.6.0 činný výkon/odběr, maximum, celkový 

 

2.6.0 činný výkon/dodávka, maximum, celkový 
3.8.0 jalový výkon/odběr, práce, celková 
4.8.1 jalový výkon/dodávka, práce, tarif 1 
5.6.2 jalový výkon QI - induktivní/odběr, maximum, tarif 2 

6.6.0 jalový výkon QII - kapacitní/dodávka, maximum, 
celkový 

7.8.0 jalový výkon QIII - induktivní/dodávka, práce, 
celková 

8.6.1 jalový výkon QIV - kapacitní/odběr, maximum, tarif 1 

 
 
 
 

 

 
Na obrázku Obr. 2.9. je nakresleno vnitřní blokové schéma měřicího přístroje. Jen pro 

zajímavost je zde vidět, že měření proudu se děje pomocí Hallova senzoru.  V posledním desetiletí se 
Hallovy senzory nenápadně protlačily do mnoha odvětví elektroniky. Díky tomu, že se podařilo 
vyvinout dostatečně citlivé snímače, můžeme je dnes najít v mobilních telefonech, v náhradách 
potenciometrů, snímačích otáček a polohy a tak dále. U proudových senzorů mají tu výhodu, že bývají 
galvanicky oddělené od měřené veličiny, bývá na nich (resp. na vodiči, který snímají) menší úbytek 
napětí (prakticky nulový) než na bočnících a jsou většinou rozměrově mnohem menší než proudové 
transformátory. Také jejich cena bývá dnes již mnohem příznivější. 
 
 

Obr.2.9.Vnitřní blokové schéma měřicího přístroje LZQ [11] 
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Tab2.3 Tabulka vlastností měřícího přístroje LZQJ [11] 

MĚŘÍCÍ ČÁST 
Napětí (-20%,+15%)  
 

3x230/400V 3x63/110V 3x 58/100V 
3x110V 3x100V 3x400V 

Proud 5(60)A 10(60)A 10(100)A 
Frekvence 50Hz, 45…65Hz 
Třída přesnosti (Standard) činná energie Cl 1 IEC/ČSN EN 62053-21 

jalová energie Cl 2 IEC/ČSN EN 62053-23 
Třída přesnosti (volitelná) činná energie Cl 0,5S IEC/ČSN EN 62053-21 

jalová energie 1% 
Konstanta elektroměru (LED) 10.000 imp./kWh (imp./kvarh) 
parametrizovatelná, standard VDEW 
TARIFNÍ ČÁST 
Měření energie  32 registrů s 15 předhodnotami 
Měření maxima 32 registrů s 15 předhodnotami 
Měřící perioda 1,5,10,15,30,60 min. (konfigurovatelná) 
Paměť profilu zátěže 1..32 kanálů 
při tm = 15 min 317 dní při jednom kanálu 
Forma tarifu zákaznicky konfigurovatelný 
Doba zálohování dat >10 let 
DISPLEJ, OVLÁDÁNÍ 
VDEW-Displej rozměry: 84 x24 mm 
mechanické tlačítko oblast dat: výška 8mm 
optický senzor oblast registrů: výška 6mm 
HODINY REÁLNÉHO ČASU 
Nastavitelné pomocí DO nebo elektrickým rozhraním 
Přesnost  +/-5 ppm 
Rezerva chodu se SuperCap  150hod 
Rezerva chodu s batérií (lithium) > 20 let 
Synchronizace přijímač DCF 77 
DATOVÁ ROZHRANÍ 
Výstup dat DO podle IEC /ČSN EN 62056-21 
Konfigurace CL0 (20mA-dvoudrát) nebo RS-232,RS485 
VSTUPY 
7 řídícich  vstupů bezpotenciálové 
1 řídící S0 např. pro přijímač DCF77 
VÝSTUPY 
Pro různé spínací stavy např.  
Impulzy energie, měř. perioda, 
stav tarifu, zákaznícke kontakty  
atd.  

max. 7 x S0 nebo MOSFET nebo 2 x relé a 5 x 
S0 nebo MOSFET  
S0                     max 27V              DC 27mA 
 MOSFET(S0) max 250V          AC/DC, 100mA  
relé                  max 250V           AC/DC, 100mA 

 
U vyšších napěťových hladin se elektroměry připojují přes měřící transformátory. Ty budou 

popsány v následující kapitole.  
Aby přístroj měřil správně v různém zapojení, musí se správně nastavit. K tomuto účelu slouží 

nastavovací programy, které přes interface nastavují parametry potřebné pro výpočty správných 
hodnot. Nastavuje se tedy typ měření, poměry transformátorů, frekvence, U- faktor, I-faktor, počet 
pulsů na kW, maximální frekvence pulsů, minimální délka pulsu a tak dále. 

Čtyřkvadrantní elektroměry mají plné využití hlavně u výrobců elektrické energie. Poslední 
dobou je (resp. bylo) velkým hitem zřizování solárních elektráren. Nejedná se snad ani tak o 
ekologickou aktivitu jako spíš o politické rozhodnutí, které se ukázalo jako ne příliš šťastné.   
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Na Obr. 2.5 jsou zobrazena data z měřicího přístroje, přes který je k síti do napěťové hladiny 
22kV připojena fotovoltaická elektrárna firmy Febrex a.s. v Bruzovicích, se špičkovým výkonem 
1938kWp. V grafu je vidět spotřeba i výroba činného i jalového výkonu. Grafické znázornění je 
názorné a přehledné.  

 
  

Obr.2.10 Připojení měřicího přístroje [11] 

Obr.2.11 Data naměřená čtyřkvadrantovým měřičem během měsíce ledna 2012 na 
solární elektrárně Bruzovice 
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Na obrázku Obr. 2.12.  je možné vidět vybraný detail jednoho dne. V jednom grafu se 

současně zobrazuje šest měřených veličin.  Všechny naměřené údaje se následně pomocí klasických 
modemů, nebo pomocí dnes velmi rozšířených  GSM modemů, přenáší do dohledového střediska. 
Tam se pomocí programů pro dálkový sběr dat všechny údaje vyhodnocují a zaznamenávají. 
  

2.5.6 Měřící transformátory 
Měření odběru u odběratelů typu A a u odběratelů typu B se provádí vždy pomocí měřících 

transformátorů proudu. Měřící transformátory napětí se potom používají pro primární měření. Příklady 
těchto transformátorů jsou zobrazeny na obrázku Obr. 2.7. 

Měřicí transformátory jsou podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění 
stanovená měřidla, musí být schváleného typu a úřední ověřeny. To znamená, že budou opatřeny 
úřední značkou a letopočtem (min. posledním dvojčíslem letopočtu) posledního ověření. Převody a 
třídy přesnosti musí odpovídat minimálně hodnotám tabulce. 
 

 

Obr.2.12. Detail jednoho dne z předešlého obrázku 
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Tab. 2.4. Tabulka převodů a tříd přesností pro měřící transformátory 

 Třída přesnosti převod 

vvn MTP 0,2S x/1(5) A 
MTN 0,2 110000/V3 / 100/V3 V 

vn 
MTP 0,5S x/5 A 

MTN 0,5 x/V3 / 100/V3 V pro jednopólový izolované MTN  
x/V3 / 100/3 V pro dvoupólový izolované MTN v Aronově zapojení 

nn MTP 0,5S x/5 A 
MTN - - 

 
Provedení „S“ je vyžadováno u odběrů kde dochází ke značnému kolísání zatížení 
v čase. U odběrů s rovnoměrným diagramem je použití MTP ve třídě „S“ doporučeno. 

 
 

2.5.7 Měřící intervaly 
Měření odběru elektrické energie je měřeno a zaznamenáváno v předem stanovených měřících 

intervalech.  Tyto intervaly a způsob měření je potom popsán ve sbírce zákonů č. 82/2011. § 3 
 

1. U měření typu A   
a) základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a 
konec na čas 00:15:00, 
 
b) základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a 
konec na čas 01:00:00 kalendářního dne, 
 
c) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení 1 kalendářní 
den. 
 
2. U měření typu B je 
a) základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 
a konec na čas 00:15:00, 
 
b) základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a 
konec na čas 01:00:00 kalendářního dne,  
 
c) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení 1 měsíc. 
(3) U měření typu S je základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů pro měřicí zařízení 
1 měsíc. 
(4) U měření typu C je zpracování a přenos údajů prováděn nejméně jedenkrát za rok. [7] 
 

Měřené hodnoty dodávek a odběrů elektřiny jsou v předávacím místě uchovávány nejméně 40 
dnů. Skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny jsou uchovávány provozovatelem přenosové 
soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy, který provádí měření, nejméně 14 
měsíců. 
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2.5.8 Příklady fakturace 
Odběry, které překračují sjednané čtvrthodinové maximum, jsou penalizovány. V některých 

případech je však výhodnější čtvrthodinové maximum čas od času překročit a nechat se penalizovat, 
než platit celoročně vyšší sazby.  Mluvíme teď o čtvrthodinovém maximu. Technické maximum se 
překročit v žádném případě nesmí.  

Každopádně je stanovení maximálních odběrů složitá záležitost. V následujících tabulkách je 
vidět kolik se dá ušetřit vhodnou regulací odběru. Jako příklad je brán tarif B3b. 

Vhodnou regulací lze snížit technické maximum ze 650kW na 400kW a čtvrthodinové ze 
645kW na 395kW. Jen na těchto fixních platbách se tím ušetří 57 900Kč.   

Tab.2.5 Tabulka sjednaných sazeb pro odběratele kategorie B  [12] 

B3 – dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum  B3a  B3b  B3c 
Zima (říjen- březen) 
Za technické maximum a měsíc [Kč/kW]  26,50  71,50  113,50 
Za sjednané 1/4 hod měsíční maximum [Kč/kW]  59,30  160,10  254,30 
Za překročení 1/4 hod sjednaného měs. maxima [Kč/kW]  107,00  289,10  459,20 
Za odebranou el. energii v době VT [Kč/kWh]  2,55  1,55  1,09 
Za odebranou el. energii v době NT [Kč/kWh]  1,52  1,12  0,94 
Léto (Jiné ceny pro tyto položky) 
Za sjednané 1/4 hod měsíční maximum [Kč/kW]  46,50  125,70  199,70 
Za odebranou el. energii v době VT [Kč/kWh]  1,54  1,11  0,92 
Za odebranou el. energii v době NT [Kč/kWh]  1,38  1,03  0,86 

 

Tab.2.6. Tabulka sjednaných sazeb pro odběratele kategorie [12] 

 Bez regulace  S regulací 
  Kč  Kč 
Tmax [kW] 650 x 71,50= 46 475 400  x 71,50= 28 600 
1/4hmax [kW] 645 x 160,10= 103 265 395 x 160,10= 63 240 
VT [kWh] 163 050 x 1,55= 252 728 159 150 x 1,55= 246 683 
NT [kWh] 52 950 x 1,12= 59 304 56 850 x 1,12= 63 672 
Celkem 216 000 461 771 216 000 402 194 
Průměrná cena 1 kWh 2,14 1,86  
Rozdíl v ceně bez regulace a s regulací 12,9% 59 577 Kč  úspora 
 
Vysvětlivky k tabulce:  
Nízký tarif (NT) je stanoven v celkové minimální délce 8 hodin denně v dobách nízkého zatížení. 
Noční sazba v době od 22:00 do 06:00 hod). Pro odběratele kategorie B (odběratelé ze sítě VN) 
oznamuje dodavatel časové vymezení NT předem.  
Při fakturaci se ještě mohou připočítávat přirážky za překročení, nebo neodebrání elektrické energie ve 
smluvním období (B3 a B4 čtvrtletí, pro B5 rok). [12] 
V případě překročení čtvrthodinového maxima například odběrem 20kW nad čtvrthodinové 
maximum, by se doúčtoval doplatek podle tarifu B3b   20 x 289,10 = 5782 Kč 
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2.6. Regulace čtvrthodinového maxima 
Aby nedocházelo ke zbytečnému překračování sjednaného maxima a následné penalizaci, 

používají odběratelé regulace odběru. Regulátory čtvrthodinového maxima jsou průmyslové 
automatizační přístroje určené pro přímé řízení technologických procesů. Regulační proces těchto 
regulátorů čtvrthodinové spotřeby probíhána principu odpojování určitých předem vybraných zařízení. 
K tomuto slouží většinou několik výstupních kontaktů.  Celá regulace potom může probíhat v různých 
režimech: 

a. Hladinový režim 
V tomto režimu se vyhodnocuje činná elektrická práce od začátku měřeného patnáctiminutového 

intervalu. V regulátoru je nastaveno několik úrovní (hladin). Překročí-li spotřebovaná práce první 
úroveň (hladinu), je dána první výstraha (např. světelná signalizace), po překročení druhé úrovně se 
vyhodnotí druhá výstraha (akustická) a na třetí se odpojí výstupní kanál.  Výstupy jsou potom vypnuté 
až do příchodu dalšího patnáctiminutového intervalu.  

b. Trendový režim 
Je to režim, který je založen na sledování trendu spotřeby činné elektrické energie. Podle trendu v 

průběhu aktuální spotřeby je dopočítávána spotřeba na konci regulačního intervalu a v závislosti na ní 
jsou odpojovány a připojovány výstupní kanály. K aktivaci příslušného stupně dojde tehdy, když 
množství odebrané energie od začátku měřicího intervalu dosáhne nastavené hodnoty a současně je 
výpočtem zjištěno, že dosavadní velikost odběru by měla za následek překročení sjednaného limitu. 
K opětovnému připojení spotřebiče dojde, jestliže se sníží odběr natolik, že nehrozí překročení 
sjednaného limitu nebo na začátku dalšího patnáctiminutového intervalu. 

c. Režim s neutrální zónou 
Některé regulátory se snaží udržet spotřebovanou práci v určité zóně tak, aby nedošlo k překročení 

sjednaného maxima. V regulátoru se nastavuje interval odpojování nebo připojování aby se předešlo 
zbytečnému cyklování. Dále je možné zvolit velikost rezervy, aby bylo jisté, že k překročení odběru 
nebude docházet. [12] 

Obr. 2.13 Příklad regulace 
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Podle typu regulátoru, respektive podle počtu jeho výstupů, je možné odpojovat několik různých 

zařízení. Nevýhodou je složitější kabeláž. Ke každému zařízení se musí natáhnout zvláštní kabel.  
V rozsáhlejších objektech to může být problém a navíc to celou instalaci dělá složitější a dražší.  

Modernější regulátory je možné připojit pomocí linky RS485 k počítači. Přes PC je pak možné 
komfortněji nastavovat regulátor a zároveň sledovat nebo archivovat spotřebu.  Podrobnější analýza 
archivovaných dat pomáhá k optimálnímu nastavení regulátoru odběru. [13] 

 
Obr. 2.15 Příklad zapojení regulátoru od firmy BMR [13] 

Obr. 2.14 Regulace s neutrální zónou 
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Uložená data pomáhají vysledovat případné překročení spotřeby.  Podrobnou analýzou těchto 
dat je možné zjistit příčiny překročení. 
 Modernější regulátory, které mají zabudovaný nějaký komunikační protokol (například 
MODBUS, ARCNET, KNX/EIB, ETHERNET, atd.) jsou schopny vypínat a připojovat různá zařízení 
na dálku pomocí svých komunikačních sítí. 
 Někteří velkoodběratelé regulují čtvrthodinové maximum pomocí vlastních zdrojů. Aby 
snížily náklady na elektrickou energii, sjednávají si tito odběratelé nižší čtvrthodinové, ale i technické 
maximum, než skutečně potřebují. Špičky potom vykrývají svými vlastními kogeneračními 
jednotkami, popřípadě jinými zdroji.  
 Takovéto vykrývání energetických špiček je ekonomicky zajímavé. Pokud by se tyto špičky 
nevykryly, zaplatil by odběratel ročně nemalé částky za velké sjednané odběry, které mimo špičky 
(tedy po většinu doby) nevyužije, nebo by platil vysoké penále za překračování sjednaného maxima. 
Pokud se tyto uspořené částky dobře spočítají, dochází velmi rychle k návratu investice do 
kogeneračních jednotek.   
 Jako příklad bychom mohli využít výsledky ČOV Chrudim, která má vlastní kogenerační 
jednotku TEDOM MT140. Výkon jednotky je 140kW elektrické energie a 210kW tepelné energie. 
Jednotka pracuje na bioplyn. [14] 
 
Kogenerační jednotka pracuje ve třech režimech provozu: 

1.  ČOV pracuje naplno, kogenerační jednotka jede soustavně na 140 kW a dokupuje se asi 60 
kW (podzim - zima - jaro).  

2. ČOV pracuje na polovinu kapacity, kogenerační jednotka se automaticky přepíná na režim 
„vyrovnání“ - pracuje na 120 kW. Ze sítě se odebírá cca 2 kW. 

3.  „Ostrovní režim“, který se aplikuje při výpadku dodávky elektrické energie ze sítě (energetika 
nahlašuje zpravidla 3 dny předem). V takovém případě je ČOV schopna po odstavení určitých 
zařízení plným využitím výkonu kogenerační jednotky udržet základní chod čistírny po dobu 
6 hodin v letním období (plánované opravy energetických zařízení se provádí zpravidla v 
letním období, kdy je v provozu jen polovina čistírny). [14] 

Obr. 2.16. Příklad vizualizace odběrového diagramu 
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Před instalací kogenerační jednotky se ve smlouvě s VČE počítalo s technickým maximem 230
kW. Po instalaci vlastního zdroje energie je smluvně zajištěna sazba B 3 a technické maximum 105 
kW v sazbě 110,4 Kč (1/4 hodinové maximum 105 kW v sazbě 251 Kč. Čistírna sice platí 
rezervovaný výkon 125 kW měsíčně po 79,90 Kč pro případ výpadku vlastního zdroje, ale to je 
podstatně méně než při placení původního technického maxima ve vyšší tarifní třídě. [14] 
 Regulace maxima pomocí kogenerační jednotky se však nedá využít všude. Navíc je zde nutná 
poměrně velká počáteční investice. Je také nutné si uvědomit, že kogenerační jednotka není nic jiného 
než „klasický“ spalovací motor. Takže je tu zvýšená hlučnost, vyšší nároky na obsluhu, náklady na 
servis. Náklady na servis v sobě skrývají výměnu oleje po uplynutí několika stovek motohodin, 
servisní opravy, seřizování a generální opravy. Dalším problémem je odběr tepla, které jednotka 
vyrobí. Hlavně pak v letních měsících. Z těchto důvodů používají odběratelé kogenerační jednotku 
pouze po dobu nezbytně nutnou na vykrytí špiček.   

 

Obr. 2.17 Kogenerační jednotka s plynovým motorem MAN[20] 

Obr.2.18 Snižování odběru pomocí vlastní kogenerační jednotky 
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3. Protokol BACnet 

3.1. Stručné seznámení 
Již v první polovině minulého století se začaly kancelářské budovy vybavovat různým 

automatickým vybavením.  Jako příklad hodný patriota uveďme kancelářskou budovu Tomáše Bati ve 
Zlíně. S nástupem této automatizace v budovách nastal problém s propojením různých systémů. 
V devadesátých letech minulého století se objevilo mnoho různých a různě propracovaných 
komunikačních protokolů.  Bohužel jsou tyto protokoly vázány na výrobce, nebo na určitá zařízení.  

Jedním a z protokolů, který dokáže řešit technickou komunikaci mezi zařízeními v budově je 
protokol BACnet (Building Automation and Control Network). Tento protokol vyvinutý americkým 
sdružením ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-conditioning Engineers), 
dokáže sloučit různé sítě a protokoly různých systémů do jediného celku.   

Vstupy a výstupy této komunikace jsou propracované standardizované virtuální objekty.  
Každé zařízení má svůj objekt  DEVICE, podle kterého lze vyčíst základní informace o zařízení.  
DEVICE obsahuje informace o výrobci, o počtu vstupů a výstupů, používané jednotky atd. 

Díky těmto informacím lze potom zařízení zařadit do dané sítě. Celá síť se pak stává 
přehlednou. Díky rozvrstvení BACnet protokolu na tři vrstvy (fyzickou, síťovou a aplikační), lze 
použít ke komunikaci různé linky. Například RS485 nebo LAN. Pro přenosy dat v síti LAN může být 
použita stávající síť, po které je rozveden internet.  Na lince RS485 není třeba definovat zařízení 
Master  a Slave. Protokol MSTP, který zařízení BACnet na této lince obsluhuje, umí předávat „slovo“ 
tomu zařízení, který ho právě potřebuje.  

Pro naše účely je podstatné to, že všechna zařízení v budově jsou propojena a jsou vzájemně 
ovladatelná.  Tím pádem není složité odpojovat v energetické špičce méně potřebná zařízení. Cílem je 
dodržet sjednané čtvrthodinové maximum bez razantních zásahů do výrobních technologií a ztrát ve 
výrobě. 

3.2. Popis vrstev protokolu BACnet 
Protokol BACnet je rozdělen na tři (respektive čtyři) vrstvy. Toto dělení se používá z toho 

důvodu, aby se dosáhlo jisté univerzálnosti. Díky tomuto rozdělení může tento protokol používat sítě, 
které pracují na různých principech. Nejnižší vrstva je takzvanou vrstvou fyzickou. Odehrává se v ní 
spojení mezi jednotlivým zařízením. Má svoji vlastní hlavičku a obsluhuje připojení k lince.   

Spojení ve fyzické vrstvě je realizováno pomocí různých elektronických principů, aniž by to 
nějak ovlivňovalo ostatní vrstvy.  Data běží jak na ethernetu, tak na průmyslové RS485, ale i na 
dalších linkách uvedených na Obr. 3.1. Je tedy možné využít i stávající komunikační vedení, nebo je 
možné několik protokolů sdružit.  
 Další vrstvou je vrstva síťová. Tato vrstva obstarává propojení jednotlivých sítí.  V některých 
aplikacích, kde je pouze jedna síť se tato vrstva vypouští.  

 V aplikační vrstvě probíhá to nejdůležitější a to přenos dat pro objekty.  Jednotlivé vrstvy jsou 
na sobě do jisté míry nezávislé. Je jedno zda se aplikační data přenášejí po RS485 nebo ethernetu. Je 
také jedno přes kolik různých sítí musí projít. Je však samozřejmě ovlivněna jejich rychlost a 
prostupnost. S tím se musí dále počítat v projektech. 

Obr. 3.1. Vrstvy protokolu BACnet [15] Ob 3 1 k l AC [1 ]
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3.3. Popis nejdůležitějších objektů 
Jak už bylo zmíněno v minulé podkapitole, BACnet je rozdělen na standardizované objekty. 

Pomocí těchto objektů je možno nastavovat výstupy, číst vstupy, čas, datum anebo spouštět programy 
v zařízeních. Každý objekt má potom ještě svoje standardizované vlastnosti (Property), které se mění 
nebo jsou měněny. Některé vlastnosti informují o typu čidla, jednotkách, výrobci atd.  Tyto údaje se 
vyčítají ze zařízení jen občas. Většinou při inicializaci jsou ze zařízení vyčtena data typu jednotky, 
výrobce, typ zařízení a dále už se v síti přenášejí většinou měnící se hodnoty. BACnet je propracován 
tak, aby se síť zatěžovala co nejméně. Proto se přenášejí jen důležitá data. Zároveň je při sestavování 
sítě a jejím programování, možné získat spoustu důležitých údajů o jednotlivých připojených zařízení. 
To umožňuje programátorovi orientovat se v síti bez zbytečných hledání v manuálech.  

Tab. 3.1. Tabulka hlavních padesáti objektů 

Access Credential Access Door Access Point Access Rights 
Access User Access Zone Accumulator Analog Input 
Analog Output Analog Value Averaging Binary Input 
Binary Output Binary Value Bit String Value Calendar 
Character String Value Command Credential Data Input Date Pattern Value 
Date Value Date Time Pattern Value Date Time Value Device 
Event Enrollment Event Log File Global Group 
Group Integer Value Large Analog Value Life Safety Point 
Life Safety Zone Load Control Loop Multi-state Input 
Multi-state Output Multi-state Value Network Security Notification Class 
Octet String Value Positive Integer Value Program Pulse Converter 
Schedule Structured-View Time Pattern Value Time Value 
Trend Log Trend Log Multiple   

 

Nejvíce používané objekty jsou stručně popsány v následujícím přehledu. Pomocí těchto 
objektů je realizována drtivá většina zařízení.  

Tab. 3.2. Tabulka nejpoužívanějších objektů 

Zkratka Název objektu Popis Příklad využití 
AI Analog Input Analogový vstup   Čidlo teploty, vstup 4-20,  
AO Analog Output Analogový výstup  Výstup 4-20, výstupní napětí, jas osvětlení 
AV Analog Value Analogová hodnota Frekvence, otáčky, proud, moment na 

frekvenčním měniči  
BI Binary Input Binární vstup Stav dvojstavového vstupu (kontaktu) 
BO Binary Output Binární výstup Reléový výstup, stykač, zapnutí frekvenčního 

měniče 
BV Binary Value Binární hodnota Lze číst a nastavovat. 
DEV Device Popis zařízení Některé popisy a adresy je možno měnit 
MI Multistate Input Vícestavový vstup Stav přepínače, stav zařízení (Stop, Běh, 

Připraven, Porucha) 
MO Multistate Output Vícestavový výstup Nastavení např. Vpřed , Vzad, Stop.. 
MV Multistate Value Vícestavová hodnota Zapisuje a zároveň může číst 
PG Program Běžící program Může přistupovat k dalším objektům, 

obsluhovat vstupy a výstupy 
TL Trendlog Archivace Sběr dat 
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Hlavním objektem každého zařízení je objekt „DEVICE“. Tento objekt charakterizuje dané 
zařízení. Obsluha nebo programátor se dozví základní údaje, zároveň může nastavit jeho adresu a 
většinou i přiřadit stručný popis. Objekt Device vypadá například takto: 

Tab. 3.4. Tabulka s vlastnostmi objektu DEVICE  frekvenčního měniče. [16]   

Vlastnost Příklad hodnoty 
Object_Identifier Device  #1076 
Object_Name "Frekvencni menic" 
Object_Type Device 
System_Status Operational (plus others) 
Vendor_Name "ABB, Inc." 
Vendor_Identifier ABB 
Model_Name " ACH550" 
Firmware_Revision "1.0" 
Application_Software_Version "0506" 
Location "Vzduchotechnika - 3   1.patro" 
Description "Pripojeno v siti 5" 
Protocol_Version 1 (BACnet protocol version) 
Protocol_Services_Supported readProperty, writeProperty, atomicWriteFile,... 
Protocol_Object_Types_Supported Analog Input, Analog Output,... 
Object_List Analog Input #1, Analog Input #2, ... 
Max_APDU_Length_Supported 1476  (bytes or characters) 
Segmentation_Supported No 
Local_Time 12:30:15.22 
Local_Date Tuesday, March 12, 2010 
APDU_Segment_Timeout n/a 
APDU_Timeout 3000 milliseconds 
Number_Of_APDU_Retries 0 

 

Tabulka „DEVICE“ popisující zařízení se zdá být na první pohled složitá, ale vlastně 
nejdůležitější políčko je „Object_Identifier”, které nastavitelnou adresou jednoznačně identifikuje 
zařízení v síti. Pro nastavení sítě jsou ještě důležité informace o maximální délce dat, a zda zařízení 
podporuje rozdělení zpráv (segmentaci).  Pro další nastavení přístupu k zařízení si můžeme vyčíst, 
jaké objekty zařízení obsahuje.  To je informace pro programátora jakými vstupy a výstupy může 
zařízení ovládat, popřípadě kontrolovat. 

Ještě by bylo dobré podotknout,  že v tabulce Tab.3.4.  nejsou uvedeny všechny vlastnosti, 
které lze v těchto tabulkách použít. Některé vlastnosti jsou povinné (Required) a ty se používat musí, 
ale použití ostatních (Optional) vlastností závisí na výrobci. 

V těchto tabulkách se také vyskytují přepisovatelné vlastnosti (políčka).  Programátor si takto 
může zařízení jednak nastavit, tedy změnit jeho chování v síti, a jednak může jednotlivá zařízení 
popsat, pro větší přehlednost, podle svého projektu. K tomuto popisu slouží vlastnosti „Description“, 
„Location“ atd. 

Často používaným objektem je Analogový vstup (AI). Pomocí tohoto objektu se přenáší 
hodnota naměřená na analogovém vstupu zařízení. Jak je vidět z následující tabulky, pokud 
vynecháme různé informace o jednotkách, typu čidla, zobrazovaném rozmezí, je hlavní položkou, 
která nás zajímá položka Present_Value. Ta zobrazuje naměřenou teplotu. Ostatní informace jsou 
potřebné při inicializaci systému, anebo pro programátora. 
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Tab. 3.5. Tabulka vlastností objektu Binary Output Object. [17] 

Property Identifier Property Datatype Conformance Code 
Object_Identifier BACnetObjectidentifier R 
Object_Name CharacterString R 
Object_Type BACnetObjectType R 
Present_value BACnetBinaryPV W 
Description CharacterString O 
Device_Type CharacterString O 
Status_Flags BACnetStatusFlags R 
Event_State BACnetEventState R 
Reliability BACnetReliability O 
Out_Of_Service BOOLEAN R 
Polarity BACnetPolarity R 
Inactive_Text CharacterString O 

Active_Text CharacterString O 

Change_Of_State_Time BACnetDateTime O 

Change_Of_State_Count Unsigned O 

Time_Of_State_Count_Reset BACnetDateTime O 

Elaps ed_Active_Time Unsigned32 O 

Tirne_Of_Active_Time_Reset BACnetDateTime O 

Minimum_Off_Time Unsigned32 O 
Minimum_On_Time Unsigned32 O 
Priority_Array BACnetPriorityArray R 
Relinquish_Default BACnetBinaryPV R 
Time_Delay Unsigned O 
Notification_Class Unsigned O 
Feedback_Value BACnetBinaryPV O 
Event_Enable BACnetEventTransitionBits O 
Acked_Transitions BACnetEventTransitionBits O 
Notify_Type BACnetNotifyType O 
Event_Time_Stamps BACnetARRAY[3] of  BACnetTimeStamp O 
Profile Name CharacterString O 
 
Popis použitých kódů: R required, readable , W required, writable, O optional [17] 
 

 
 
Podobnou tabulku vlastností mají i další objekty jako analogový výstup (AO), binární vstup 

(BI), analogový vstup (AI) a ostatní. Nebylo by asi rozumné je zde všechny podrobně uvádět. 
 Za povšimnutí však stojí určitá zvláštnost u některých výstupních objektů. Například u objektu 
analogového výstupu (AO). Výstupní hodnota se může nastavovat v šestnácti hladinách. Je to tak, že 
tuto hodnotu může zároveň nastavovat více zařízení naráz. Přednost má potom hodnota s vyšší 
prioritou. 
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Tab 3.6. Tabulka úrovní priorit pro pole výstupních hodnot [17] 

Priority Level Application Priority Level Application 
1 Manual-Life Safety 9 Available 
2 Automatic-Life Safety 10 Available 
3 Available 11 Available 
4 Available 12 Available 
5 Critical Equipment Control 13 Available 
6 Minimum On/Off 14 Available 
7 Available 15 Available 
8 Manual Operator 16 Available 

 
Například ventilátor od vzduchotechniky je běžně ovládán svým regulátorem, ale v případě 

nouze ho může regulátor hlídající požární bezpečnost zastavit nebo pustit naplno.  Podle požadavků na 
požární bezpečnost. Jakmile pomine tato potřeba, napíše regulátor do svého políčka s vyšší prioritou 
hodnotu NULL a ventilátor bere v potaz hodnotu s nižší prioritou. 

Ne všechny úrovně priorit lze uživatelsky využít. Některá pole mají již svoji přednastavenou 
funkci, které by se měl projektant a programátor držet. Rozdělení priorit je uvedeno v tabulce Tab.3.6. 

 
Obr. 3.2. Použití výstupů s různými prioritami k ovládání frekvenčních měničů ABB [16] 
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3.4. Služby protokolu BACnet 
Protokol BACnet je velmi obsáhlý. Podrobnější popis by zabral mnoho stran a byl by vcelku 

nudný. Na druhou stranu by bylo dobré zde uvést alespoň základní principy.  
Ke komunikaci dochází na principu dotaz – odpověď. Odpověď však nemusí být vždy. Postup 

a složení dotazu i odpovědi je vcelku detailně popsáno normou ČSN EN ISO 16484-5 a zařízení musí 
tuto normu dodržovat. Zprávy, nebo přesněji služby, se dělí na potvrzované a nepotvrzované. U 
potvrzených se očekává odpověď, a pokud tato nepřijde, je ohlášena chyba v komunikaci. Naopak u 
nepotvrzených se odpověď neočekává. Tyto nepotvrzené služby se často vysílají jako broadcast, tedy 
pro všechna zařízení a to buď v lokální, nebo globální síti. 
Z potvrzovaných služeb, kterých je více než 30, jsou nejpoužívanější: 

- ReadProperty - slouží k vyčtení hodnoty vlastnosti objektu. Například teploty z čidla. 
- ReadPropertyMultiple – vyčítá hodnoty vlastností v bloku. Umožňuje tak přenášet více dat 

v jedné zprávě. 
-  WriteProperty - zapisuje hodnotu vlastnosti do objektu. Například výkon ventilátoru. 
- WritePropertyMultiple - zapisuje více hodnot najednou.  
- CreateObject  - vytváří objekt a může nastavit jeho základní vlastnosti.  
- DeleteObject - odstraní objekt. 

Velmi zajímavá je služba Change Of  Value, tedy zkráceně COV. Ta může být potvrzovaná – tedy 
vyžadující odpověď, ale má i nepotvrzované varianty. 

V síti BACnet se může jedno zařízení stát pomocí služby Subscribe COV „předplatitelem“ 
události, která se děje na jiném zařízení. Je to důmyslný systém, jehož hlavním cílem je to, aby 
komunikační síť nebyla příliš přetížená. 

Nejlépe to bude vidět na příkladech. Nejjednodušší je asi příklad s teplotou. Regulátor teploty 
potřebuje znát venkovní teplotu. Pokud se na ni bude ptát každou sekundu, nebude se po síti přenášet 
téměř už nic jiného než dotaz a odpověď. Pomocí funkce COV si však může u zařízení (čidla), které 
teplotu měří, objednat to, aby mu posílalo pouze teploty, které se od předešlé hodnoty liší například o 
dva stupně. Aby nedošlo k „zatuhnutí“ systému, obsahuje objednávka další podmínku, že hodnota 
bude poslána jednou za pět minut i v případě, že se teplota nezmění. Tímto způsobem lze předávat 
různá data.  

COV zprávy navíc mohou být vyžádané což je služba ConfirmedCOVNotification. To je, že 
určité zařízení si tyto zprávy objedná a následně musí potvrzovat příjem. Další variantou jsou zprávy 
nevyžádané UnconfirmedCOVNotification. V tomto případě nastavíme například zařízení tak, že se 
při překročení určité hodnoty vyšle nepotvrzené (nevyžádané) hlášení o tomto překročení.  

V síti BACnet se dále používají zprávy o nestandardních událostech nebo alarmech. K tomuto 
se používá služby ConfirmedEventNotification. Jako příklad by se dalo uvést, že čidlo prostorové 
teploty při překročení teploty 50°C vyšle do všech sítí zprávu o této události. Ačkoliv nemá zpráva na 
první pohled adresáta, zachytí ji kontroler, který má na starosti požární bezpečnost budovy. Navíc se 
objeví ve vizualizačních programech jako varování před požárem. 

Podobně lze řešit u regulace výkonu. Pokud zařízení hlídající celkový odběr areálu zjistí 
překročení nasmlouvaného maxima, popřípadě špatně se vyvíjející čtvrthodinovou křivku, může jako 
první varování poslat do všech sítí zprávu o tomto zjištění.  

Zařízení, která jsou připojena do těchto sítí, potom mohou samostatně snižovat příkon, nebo se 
dokonce odpojovat aniž by byl nutný zásah regulátoru. Ale to si probereme podrobněji v poslední 
kapitole. 

Dalšími nepotvrzovanými službami protokolu BACnet jsou služby Who-Is a I-Am. Tyto dvě 
služby zjišťují, jaká zařízení se nacházejí v síti. Dotazem Who-Is se tato zařízení vybídnou k odpovědi 
a ty pak odpoví zprávou  I-Am.  
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3.5. Popis sítí protokolu BACnet 
Díky tomu, že je protokol BACnet rozdělen do více vrstev, může přenášet data pomocí 

různých sítí. Data je možné přenášet jak po lince RS485 v průmyslovém prostředí, tak po 
ethernetových rozvodech v kancelářských budovách.  

Protokol BACnet také dokáže pomocí routerů ovládat i sítě s jinými protokoly. Například sítě 
s protokolem DALI pro ovládání osvětlení, protokol EIB-KNX, MODBUS RTU a tak dále. Přímo 
v routeru, který navazuje na síť s jiným protokolem, jsou potom vytvořeny objekty odpovídající 
protokolu BACnet. Jedním z výrobců, který vyrábí širokou nabídku těchto převodníků je firma 
WAGO.  

Sítě jsou pomocí routerů od sebe odděleny. Některé procesy tak mohou probíhat pouze 
v lokální síti a nezatěžují svojí komunikací sítě ostatní. Naopak jsou zprávy, které se přenášejí do 
všech sítí nebo z jedné sítě do druhé. Například požární kontrolér může kontrolovat teploty v ostatních 
sítích nebo kontrolér spotřeby může vypínat vybrané spotřebiče v celém objektu.  Systém ochrany 
objektu může naopak zapínat předem určená osvětlení a tak dále. Jak už bylo zmíněno, cílem tohoto 
protokolu je pospojovat spotřebiče a senzory tak, aby se budova chovala jako jeden celek.  

V sítích není žádné zařízení, které by se chovalo vyloženě jako master tak jak ho známe 
z jiných sítí. Funkci master si jednotlivá zařízení předávají. Spodní vrstvy protokolu jsou 
propracovány tak, aby žádné zařízení nebylo vynecháno z komunikace a aby vždy dostalo svůj čas na 
odeslání svých zpráv. Nižší vrstvy se snaží zamezit tomu, aby nezačala dvě zařízení vysílat zároveň. 
Pokud se tak stane, nebo nastane nějaká nečekaná porucha, komunikace se sama obnoví. 

Protokol pro řízení sítí obsahuje síťovou vrstvu. Ta pomáhá doručit zprávy mezi jednotlivými 
sítěmi. Pomocí síťové vrstvy se určuje, kdo je v dané síti router tedy brána do další sítě. V síťové 
vrstvě jsou obsaženy adresy sítí a zařízení kam má být zpráva doručena a pro případ, že se jedná o 
potvrzenou zprávu, je v ní adresa a číslo sítě zařízení, které zprávu vyslalo. Vysílání může být také 
nepotvrzené do všech sítí. Tady není vyžadována odpověď, respektive potvrzení doručení zprávy.  

Sítě propojené do jednoho celku se mohou, jak už bylo řečeno, skládat ze sítí pracujících na 
různých principech a tím pádem běží na různých rychlostech. Na programátorech proto leží během 
konfigurace nelehký úkol. Sítě musí přenést dostatečný počet dat dostatečně rychle, aniž by se 
zahltily.  Ke konfiguraci sítí je v protokolu BACnet mnoho nastavitelných vlastností, které mohou při 
konfiguraci velmi pomoci, ale mohou při nesprávném použití nadělat velké problémy. Například 
rychlost, maximální délka zprávy, segmentace, počet opakování a tak dále.  

  
 

Obr. 3.3. Příklad sítě BACnet 
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4. Návrh využití protokolu BACnet pro hlídání čtvrthodinového maxima 
Pokud se dnes v západních zemích navrhuje složitější budova, například budovy letiště, 

administrativní budovy, velké výrobní haly, přiklání se projektanti k ovládání těchto budov 
protokolem BACnet. Jde sice o (zatím) velmi drahé řešení, avšak díky ověřeným a certifikovaným 
elementárním prvkům je téměř stoprocentní jistota, že bude vše správně fungovat. U takto drahých 
projektů je funkčnost základní vlastností. 

V našem případě chceme hlídat celkový odběr budovy nebo určitého komplexu tak, aby 
nebylo překročeno čtvrthodinové maximum. Je tedy nutné regulovat celkový odběr pomocí regulace 
lokálních elementárních odběrů. Základem regulace je snímat, řídit a ovládat. Je tedy nutné si vybrat 
jednotlivé potřebné komponenty. 

4.1. Výběr hardware 
 Pokud zavítáme na výstavy energetiky a elektroniky v sousedním Německu, zjistíme, že 

pomocí BACnet jde řídit a snímat téměř vše. Pro nás je důležité vybrat si snímač nebo převodník, 
který nám do naší BACnet sítě dopraví data o momentální spotřebě. 

Jednou z novinek, které se přímo hodí pro naše účely je router od firmy Cimetrics, která se 
BACnetem již dlouhou dobu zabývá.  Celý název je BACnet Interface to Energy Meters B6030. 
Výrobce udává, že k tomuto routeru je možné připojit velmi snadno až čtyři elektroměry od 
přednastavených výrobců (včetně čtyřkvadrantových). Tímto se do sítě dostanou snadno cenná data o 
spotřebě. Podobných převodníků je samozřejmě více druhů. Je možné si vybrat podle vlastních 
požadavků. 

 

 
 

 
Dalším krokem je najít vhodný regulátor spotřeby. Nabízejí se různé od firmy Siemens, dále je 

tu firma Honeywell nebo Johnson Controls.  

Obr.4.1. BACnet Interface to Energy Meters B6030 
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Vybraný regulátor musí obsahovat vhodný algoritmus pro regulaci spotřeby. Často se používá
univerzální regulátor, do kterého se dopisuje program požadavků daného projektu. Díky objektovému 
programování je skládání programu přehledné. Každé zařízení připojené do sítě má svoji jedinečnou 
identifikační adresu. Také je možné si kdykoliv vyžádat informace o tomto zařízení. Například název, 
výrobce, typ, jaké objekty podporuje a podobně. U jeho objektů je možné vydedukovat, k čemu slouží.  

Projekty, které jsou vypracovány pro budovy s protokolem BACnet v sousedním Německu, 
jsou vypracovány do podrobných detailů. Již v projektech jsou vypracovány různé algoritmy. Stačí 
pak jen postupovat podle vize a návrhu projektantů. K úpravám projektů pak dochází jen výjimečně a 
tyto úpravy musí být odůvodněny a za změny se přebírá odpovědnost.   

 Vraťme se však k problému. Zbývá tedy určit, co budeme ovládat. Budou to hlavně velké 
spotřebiče jako vzduchotechnika a topení, výroba teplé užitkové vody, potom menší spotřebiče jako je 
osvětlení a pomocné spotřebiče a dále je možné ovládat případné výrobní prostředky. Samozřejmě je 
nutné dbát na bezpečnost a na zamezení ztrát ve výrobě.  

Tady je nutné předem zhotovit projekt, kde se vymezí priority a určí se co je nutné a co ne. 
V projektu by měly být zahrnuta další fakta. Například tepelné setrvačnosti místností, možnosti 
střídání omezení jednotlivých spotřebičů a podobně.  

 
 

4.2. Software 
Nyní by bylo dobré se soustředit na software. Vybrat objekty, pomocí kterých lze regulaci 

uskutečnit. Pro naše účely - regulaci odběru energie - má BACnet přímo speciální objekt. Je to objekt 
s názvem Load Control (LCO). Tento objekt se chová jako rozhraní pro snížení odběru. Nespecifikuje 
se jím však přímo jak se tento odběr sníží. Samotné snižování odběru je přenecháno na algoritmu 
regulátoru. 

 Takže je to tak, že regulátor pro vzduchotechniku, pro topení nebo pro osvětlení, který 
pracuje v síti  BACnet a nabízí tento objekt, má již předem vypracované algoritmy, kterými bude 
odběr snižovat. Samozřejmě není možné očekávat, že tato zařízení budou topit nebo svítit stále stejně a 
při tom mít nižší příkon. Přestane se například ohřívat teplá užitková voda, nebo se sníží její 
maximální teplota, tam kde to z bezpečnostních důvodů je možné, se přitlumí osvětlení na úkor 
komfortu, také topení a větrání se omezí. Pokud to jde, energeticky náročné operace se přestanou 
provádět a přesunou se na dobu, kdy není energetická špička. Objekt Load Control se využívá i při 
přepnutí na vyšší sazbu.  

 
Objekt Load Control je charakterizován tabulkou svých vlastností. Z této tabulky je asi 

nejdůležitější vlastnost Requested_Shed_Level. Právě pomocí této vlastnosti lze řídit odběr zařízení.  
V následující tabulce jsou zobrazeny možnosti zadávání hodnot pro tuto vlastnost. Hodnoty se 

zadávají buď přímo jako hodnota požadovaného snížení výkonu v kW nebo jako procentuální hodnota 
nebo pro větší jednoduchost jako předem zvolené úrovně. 
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Tab 4.1. Vlastnosti objektu Load Control [18] 

Property Identifier Property Datatype Conformance Code 
Object_Identifier BACnetObjectIdentifier R 
Object_Name CharacterString R 
Object_Type BACnetObjectType R 
Description CharacterString O 
Present_Value BACnetShedState R 
State_Description CharacterString O 
Status_Flags BACnetStatusFlags R 
Event_State BACnetEventState R 
Reliability BACnetReliability O 
Requested_Shed_Level BACnetShedLevel W 
Start_Time BACnetDateTime W 
Shed_Duration Unsigned W 
Duty_Window Unsigned W 
Enable BOOLEAN W 
Full_Duty_Baseline REAL O 
Expected_Shed_Level BACnetShedLevel R 
Actual_Shed_Level BACnetShedLevel R 
Shed_Levels BACnetARRAY[N] of Unsigned  W1 
Shed_Level_Descriptions BACnetARRAY[N] of Character R 
Notification_Class Unsigned O2 
Time_Delay Unsigned O2 
Event_Enable BACnetEventTransitionBits O2 
Acked_Transitions BACnetEventTransitionBits O2 
Notify_Type BACnetNotifyType O2 
Event_Time_Stamps BACnetARRAY[3] O2 
Profile_Name CharacterString O 
 
1  The elements of this array are required to be writable, although the array is not required to be 
resizable. 
2  These properties are required if the object supports intrinsic reporting. 
 

Některá zařízení pracující v síti BACnet však nepodporují objekt Load Control. Ke svému 
ovládání nabízejí pouze klasické objekty jako binární a analogové vstupy a výstupy. U těchto zařízení 
se bude muset nastavovat útlum pomocí objektů Analog Output, Analog Value, Binary Input, Binary 
Output, Binary Value, Multistate Input a tak dále. 

 
Tab 4.2. Možnosti zadávání hodnot do objektu Load Control [18] 

 Requested Shed Level  hodnota  
PERCENT 100 (Aktuální hodnota * Requested_Shed_Level)/100 
LEVEL 1, 2,  3,  4, Předem určené úrovně odběru 

AMOUNT 0.0 
O kolik snížit odběr [kW] 
Aktuální  základní hodnota – Requested Shed Level   
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4.3. Regulace spotřeby 
Regulace odběru elektrické energie probíhá podle naprogramovaných algoritmů. Jak už bylo 

řečeno zařízení podporující objekt Load Control mají svůj vlastní algoritmus snižování spotřeby. 
Ostatní zařízení se musí vypínat anebo omezovat podle algoritmu uloženého do regulátoru příkonu. 
 

 
Jak je vidět z diagramu, celá regulace závisí na naměřených hodnotách. Ty se vyčítají nejlépe 

přímo z měřícího elektroměru pomocí protokolu, který tento měřič obsahuje (Modbus RTU). Data se 
převedou pomocí brány do objektů BACnet. V našem případě jsme jako bránu vybrali převodník od 
Cimetrics (na Obr 4.1). Tento převodník přímo podporuje komunikaci s elektroměry a je již 
přednastaven na různé typy od některých výrobců. To usnadní jeho konfiguraci do sítě. Po připojení 
tohoto převodník máme v síti k dispozici analogové vstupy s hodnotami činného i jalového odběru, 
cosφ, maximální naměřené hodnoty, atd. 

NE 

Změření okamžité  
spotřeby 

Překročení? 

Je možné 
připojit zátěž 

Je zátěž 
k odpojení? 

Je zátěž 
k připojení? 

ANO 

NE

ANO 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

Výpočet prognózy 

Odpojení, nebo 
utlumení zátěže

podle požadované 
úspory výkonu, 

podle priorit a podle 
režimu střídání Připojit zátěž podle 

priorit a očekávané 
výkonové rezervy 

Vytvořit a odeslat 
alarmové hlášení 

Obr. 4.2. Vývojový diagram regulace spotřeby 
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Tyto hodnoty o aktuálním odběru je nutné analyzovat a stanovit prognózu pro současnou
čtvrthodinu. Pokud hrozí překročení čtvrthodinového maxima, musí se udělat zásah a spotřebu snížit. 
Samozřejmě pokud máme nainstalovanou takto drahou síť, očekává se, že data vyčtená z elektroměru 
poslouží i pro regulaci jalového příkonu, který musí velkoodběratelé také hlídat. 

 

 

 
V programu musí být seznam (databáze) zátěží, které je možné odpojovat anebo jim snižovat 

výkon. Databáze odpojitelných zátěží by pak měla obsahovat tyto údaje.  
1. O kolik se sníží odběr při vypnutí dané zátěže. 
2. Teplota, tlak, čas (podmínky), kdy je možné zátěž odpojit. 
3. Teplota, tlak, čas (podmínky), kdy se zátěž odpojit nesmí.  
4.  Jak často a kdy naposledy byla zátěž odpojována pro případné střídání. 
5. Priority pro odpojení anebo připojení dané zátěže. 
Program by měl také řešit připojování zátěží během nízkého tarifu a akumulaci tepla a teplé 

užitkové vody před špičkovým odběrem. Pokud toto neřeší samostatné regulátory teploty a 
vzduchotechniky.  

Jako poslední bod by se mělo uplatňovat poruchové a alarmové hlášení pokud není možné 
spotřebu dále snižovat. 

Protokol BACnet je velmi rozšířený a má vysokou standardizaci. Proto si lze vybírat nejen 
z hardwarových komponentů, ale i ze softwarových řešení. Vše je pouze otázka peněz. Program, který 
je zde nastíněn má firma Delta Controls do detailů propracovaný. Díky jejich dlouholetým 
zkušenostem s řízením spotřeby energií v budovách a s automatizacemi budov, jsou jejich projekty na 
špičkové úrovni. Stejně tak bychom mohli jmenovat firmu Cimetrics, a mnoho dalších firem 
zabývajících se BACnetem.  

Obr. 4.3. Příklad využití protokolu BACnet [21] 
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5. Závěr 
Stabilita a kvalita provozu distribuční sítě je do značné míry negativně ovlivněna 

nerovnoměrností odběru elektrické energie. Aby byla tato nerovnoměrnost co nejmenší, snaží se 
distributoři elektrické energie tyto odběry regulovat. Jedním z nástrojů pro regulaci odběrů u 
velkoodběratelů je zavedení smluvního čtvrthodinového maxima. První část této bakalářská práce se 
zabývá právě touto problematikou.  

Čtvrthodinové maximum je smluvně určená maximální hodnota odebíraného elektrického 
výkonu za sledovaný časový úsek. Tyto smluvní odběry se stanovují u velkoodběratelů kategorií A a 
B. Díky rostoucím cenám elektrické je zde poměrně velký prostor pro případné úspory. Nejde ani tak 
o to najít vhodného obchodníka s elektřinou, ale je nutné správně změřit a odhadnout odběr u 
velkoodběratele, zvolit správnou sazbu a nasmlouvat odpovídající výši čtvrthodinových maximálních 
odběrů. Je řada firem, které se přímo touto problematikou zabývají a dokážou svým zákazníkům 
kvalifikovaně poradit. Optimalizací spotřeby je možné dosáhnout značných úspor. Těmto úsporám 
může pomoci i vhodná změna organizace práce a dále regulace odběrů a hlídání nepřekročení 
čtvrthodinových odběrů. Díky rostoucím cenám se dnes navrací i nemalé investice do této regulace.   

V bakalářské práci jsou uvedeny různé příklady této regulace. Za povšimnutí stojí například 
regulace pomocí vlastní kogenerační jednotky. Tam se ukazuje, že i vcelku velké investice a provozní 
náklady mohou vést k zajímavým úsporám.  

Další část této bakalářské práce se věnuje měřicím přístrojům, a jejich použití pro měření 
čtvrthodinového maxima. Jsou zde popsány některé principy a způsoby zapojení těchto elektroměrů. 

Poslední část mojí práce se týká protokolu BACnet. Tento protokol je velmi obsáhlý, takže se 
jedná spíše o nástin problému. Protokol BACnet je velmi promyšlený, ale zároveň složitý a obsáhlý 
systém. Pro jeho nasazení však musí existovat velmi pádný důvod. Jeho současná cena je tak vysoká, 
že v žádném případě nevyváží úspory, které tento systém přinese. O úsporách se dá mluvit pouze u 
velkých projektů, kde je propojení řídících datových sítí drahé a náročné.   

Pokud se dnes v západních zemích navrhuje složitější budova, například budovy letiště, 
administrativní budovy, velké výrobní haly, přiklání se projektanti k ovládání těchto budov 
protokolem BACnet. Jde sice o velmi drahé řešení, avšak díky ověřeným a certifikovaným 
elementárním prvkům je téměř stoprocentní předpoklad, že bude vše správně fungovat. Navíc je velmi 
standardizovaný a lze s ním vyřešit (byť velmi draze) jakýkoliv problém. Právě spolehlivost a 
funkčnost má v prostředí, kde dodavatelé ručí svým jménem za odvedenou práci, vyšší důležitost než 
cena projektu.  

Budoucnost BACnetu není jen v jeho silné a stále se zvětšující podpoře výrobců a projektantů, 
ale i v jeho objektovém programování, které se velmi blíží IT aplikacím. Tím je do budoucna zajištěn 
dostatek odborníků, kteří se nebudou muset dodatečně složitě přeškolovat na méně používaná 
vývojová prostředí. 

Závěrem chci jen podotknout, že i naší republice je několik výrobců zařízení, kteří jsou 
zaregistrováni na „vendor listu“ sdružení ASHRAE.  
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Slovník pojmů 
 
 Zákazník  je odběratel kategorie A, B a výrobce elektrické energie ve smyslu vyhlášky 297/2001 
 Chráněný zákazník  je fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení k distribuční 

soustavě a  dále má právo na dodávku ve stanovené kvalitě a za regulované ceny. 
 Oprávněný zákazník je fyzická či právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové 

soustavě a distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny. 
 Konečný zákazník je oprávněný nebo chráněný zákazník odebírající elektřinu pro vlastní užití. 
 Měřicí zařízení jsou elektroměry, spínací prvky, modem a měřicí transformátory včetně 

spojovacích vedení pro přenos naměřených hodnot. Jedno měřicí zařízení může být složeno i z 
více elektroměrů. 

 Měřící souprava je část měřícího zařízení pro měření elektrické energie, které je majetkem 
provozovatele distribuční soustavy a slouží k měření elektřiny a předávání údajů (například: 
elektroměry, spínací prvky, modemy atd.) 

  Technické maximum [kW] je hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu (výkon 
kumulovaný v jedné čtvrthodině), kterou smí odběratel nejvýše odebrat ze zařízení dodavatele. 
Překročení této hodnoty opravňuje dodavatele k odpojení velkoodběratele. Výše technického 
maxima je oboustranně potvrzena v kupní smlouvě (část C 5) na dobu nejméně jednoho roku.  

 Sjednané maximum [kW] je hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou 
si odběratel sjedná s dodavatelem na daný měsíc. Při jeho překročení se platí přirážka. 

 Naměřené maximum [kW] je hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu, která 
je naměřená v daném měsíci.  

 Odběratel kategorie A je konečný zákazník připojený k distribuční soustavě s napětím mezi 
fázemi vyšším než 52 kV. 

 Odběratel kategorie B je konečný zákazník připojený k distribuční soustavě s napětím mezi 
fázemi od 1kV do 52 kV včetně. 

 Odběratel kategorie C je konečný zákazník připojený k distribuční soustavě s napětím mezi 
fázemi do 1kV včetně, pokud jeho odběr neslouží k účelu uvedenému u odběratele kategorie D. 

 odběratel kategorie D je konečný zákazník připojený k distribuční soustavě s napětím mezi 
fázemi do 1kV včetně, jehož odběr slouží pouze pro uspokojování jeho osobních potřeb a 
osobních potřeb příslušníků jeho domácnosti. 

 Provozovatel distribuční soustavy je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem licence na 
distribuci elektřiny. 

 Distribuční soustava je vzájemný propojený soubor vedení s provozním napětím 110 kV a nižším 
sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území ČR včetně systému měření, 
ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. Distribuční soustava je 
zřizována ve veřejném zájmu. 

 Elektrická přípojka je určena k připojení odběrných elektrických zařízení konečného zákazníka.  
 Rezervovaný příkon je hodnota elektrického příkonu sjednaná s dodavatelem pro dané odběrné 

místo chráněného zákazníka ve výši hodnoty technického maxima nebo hodnoty hlavního jističe 
před měřicím zařízením, na základě které se určuje podíl odběratele na oprávněných nákladech 
provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním rezervovaného příkonu. 
Pro oprávněného zákazníka se jedná o smluvní hodnotu elektrického příkonu pro jednotlivá místa 
připojení k DS, na základě které se určuje podíl odběratele na oprávněných nákladech PDS 
spojených s připojením.  

 Místo připojení je místo připojení k distribuční soustavy stanovené dodavatelem ve stanovisku k 
žádosti o připojení. [105]   

 
 
 



 

 
38 

 

 
Seznam příloh: 
 
Příloha 1   Zapojení nepřímého měření nn (sekundární měření) 
Příloha 2   Primární měření vn dvousystémové 
Příloha 3   Primární měření vvn třísystémové. 
 
 
 



Příloha 1 
 

 
 

 
Zapojení nepřímého měření nn (sekundární měření) 

 

 

 

Legenda: 
Pm – elektronický elektroměr třífázový čtyřkvadrantní 
FU – pojistkový odpínač s pojistkou 2A 
FA – jistič před elektroměrem 
ZS1b – zkušební svorkovnice šroubovací 
MTP – měřící transformátory proudu 
Barevné značení vodičů: 
 
 č – černý 
h - hnědý 
zž – zelenožlutý 
sm - světle modrý 
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Primární měření vn dvousystémové, MTN jednopólově izolované. 

 

 

 

Legenda: 
Pm – elektronický elektroměr třífázový čtyřkvadrantní 
FU – pojistkový odpínač s pojistkou 2A 
ZS1b – zkušební svorkovnice šroubovací 
MTP – měřící transformátory proudu 
MTN – měřící transformátory napětí 
Barevné značení vodičů:  
 
č – černý 
čh – černý nebo hnědý (propoj CYKY 5D x…) 
h - hnědý 
zž – zelenožlutý 
sm - světle modrý 
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Primární měření vvn třísystémové. 

 

 

 

Legenda: 
Pm – elektronický elektroměr třífázový čtyřkvadrantní 
FA – jistič třífázový min. 6A 
FU – pojistkový odpínač s pojistkou 2A 
ZS1b – zkušební svorkovnice šroubovací 
MTP – měřící transformátory proudu 
MTN – měřící transformátory napětí 
Barevné značení vodičů: 
 
 č – černý 
čh – černý nebo hnědý (propoj CYKY 7D x…) 
h - hnůdý 
zž – zelenožlutý 
sm - světle modrý 


