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ABSTRAKT 

 

Tato disertační práce se zabývá řešením reklamací na kvalitu elektrické energie vzniklé na 

straně odběratelů elektrické energie. Problematika reklamaci na kvalitu elektrické energie je v 

této disertační práci řešena jak z pohledu legislativního, to znamená rozborem stěžejní normy 

kvality elektrické energie ČSN EN  50160 ed.3, tak také z pohledu řešení doby, místa, 

způsobu nahlášení a oprávněnosti reklamace na kvalitu elektrické energie. Oprávněnost 

reklamací na kvalitu elektrické energie byla provedena rozborem a srovnáním databází 

reklamací na kvalitu elektrické energie s naměřenými daty kvality elektrické energie ve 

vybraných místech severní Moravy s častým výskytem reklamací na kvalitu elektrické 

energie. Samotné měření parametrů kvality elektrické energie je provedeno na hladinách 

nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí a výsledky jsou srovnány s normou ČSN EN 

50160 ed.3. Výsledky měření parametrů kvality elektrické energie a srovnání dat reklamací na 

kvalitu elektrické energie slouží nejenom k vyhodnocení oprávněnosti reklamací na kvalitu 

elektrické energie, ale také může sloužit jako podklad pro sledování míst s častým výskytem 

reklamací na kvalitu elektrické energie nebo míst se zhoršenou kvalitou elektrické energie. 

 

ABSTRACT 

 

This doctoral thesis deals with resolving complaints on the quality of electricity incurred 

by the electricity consumers. The issue of complaints on the quality of the electricity in this 

doctoral thesis addressed both in terms of legislation, that is, an analysis of the key power 

quality standards EN 50160 ed.3, and also in terms of solving the time, place, method of 

notification and justification of the complaint on power quality . The legitimacy of complaints 

on power quality analysis was performed comparing a database of complaints on power 

quality measurement data of power quality in selected locations in northern Moravia, with 

frequent complaints about the quality of electricity. The actual measurement of power quality 

parameters is performed at levels low, high and very high voltage and the results are 

compared with the standard EN 50160 ed.3. The results of the measurement power quality 

parameters and compared the data of complaints on the quality of electrical energy is used not 

only to assess the legitimacy of complaints about the quality of electrical energy, but also can 

serve as a basis for monitoring sites with frequent complaints about the quality of electricity 

or places with poor power quality. 
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4. ÚVOD 

 

 Elektrická energie je využívána jak ve všech průmyslových odvětvích, tak také 

v domácnostech. Z tohoto důvodu je elektrická energie považována za jednu 

z nejvyužívanější energií vůbec. Toto tvrzení je podloženo především výhodami, ke kterým 

patří výroba elektrické energie z různých primárních energetických zdrojů, možnost dopravy 

na velké vzdálenosti, snadná zpětná transformace na jiné formy energie (teplo, světlo, 

mechanickou energii a v mnoho dalších forem, které jsou základem moderních 

telekomunikací, informačních technologií a zábavy), využívané v každodenním životě lidí, 

tak také v nejrůznějších oblastech výroby a spotřeby 1.  

Samotná elektrická energie se vyrábí v elektrárnách. Z elektráren se musí elektrická 

energie dopravit k zákazníkovi, k čemuž se využívá elektrizační soustava. S možností přenosu 

elektrické energie na velké vzdálenosti vznikají také požadavky na kvalitní dodávku 

elektrické energie. 

Elektrickou energii je nutno dopravit z místa výroby do místa spotřeby s co nejmenšími 

ztrátami, s žádnými výpadky elektrické energie a zároveň aby sinusový průběh dodané 

elektrická energie nebyl zdeformovaný nebo jinak poškozený různým rušením nebo 

poruchami v síti. Z tohoto důvodu výrobci a distributoři elektrické energie hlídají parametry 

kvality vyrobené a dodávané elektrické energie, neboť výrobců a potažmo i distributorům 

elektrické energie vznikají při dodávce „nekvalitní“ elektrické energie velké ztráty. 

Kvalita elektrické energie se kontroluje pomocí měření. Tyto měření se provádí buď 

namátkově, nebo periodicky nebo v místech častých výskytů reklamací na kvalitu elektrické 

energie.  

Kvalita elektrické energie se hodnotí dle ČSN EN 50160, podle které se hodnotí 13 

parametrů napětí. Dodržením těchto parametrů kvality elektrické energie je důležité pro 

správnou funkci spotřebičů. Distribuční společnosti v České republice sledují parametry 

kvality elektrické energie. Velkým problémem, se kterými se potýkají distribuční společnosti, 

jsou reklamace na kvalitu elektrické energie. Distribuční společnosti tyto reklamace řeší. 

Reklamace na kvalitu elektrické energie ze strany zákazníků, se snaží distribuční společnosti 

řešit v co nejkratší době, neboť ztráty, které vznikají distribučním společnostem, mohou být 

velké 2. Tyto reklamace mohou být opodstatněné nebo neopodstatněné ze strany odběratelů 
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2. Nicméně jakmile se zjistí, že reklamace je opodstatněná, vznikají distribučním 

společnostem nejenom technické, ale také ekonomické ztráty 2.  

Samotná disertační práce  je rozdělena do několika částí. První část se zabývá teoretickou 

částí kvality elektrické energie, ve které je shrnuto legislativní řešení kvality elektrické 

energie v České republice, základní měřené parametry kvality elektrické energie a přístrojová 

technika, která lze použít k měření parametrů kvality elektrické energie. V další části jsou 

řešeny reklamace kvality elektrické energie, které byly zaznamenány v letech 2004-2015. V 

této části je popsána databáze kvality elektrické energie, ve které je obsaženo umístění, datum 

a čas vzniku, způsob nahlášení a oprávněnost reklamací kvality elektrické energie. Následující 

část této disertační práce řeší měření parametrů kvality elektrické energie, ve které je řešeno 

měření parametrů kvality elektrické energie ve vybraných oblastech severní Moravy. V 

poslední části se nastíněno ekonomické zhodnocení umístění analyzátorů kvality elektrické 

energie v místech reklamací kvality elektrické energie. 
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5. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Cílem této disertační práce je stanovení nejčastějšího důvodu vzniku reklamace na kvalitu 

elektrické energie, sledování vývoje nahlášených reklamací na kvalitu elektrické energie na 

severní Moravě, oprávněnost reklamací na kvalitu elektrické energie, stanovení závislosti 

počtu reklamací na kvalitu elektrické energie v závislosti na ročním období. Dalším cílem této 

disertační práce bude srovnání jednotlivých reklamací na kvalitu elektrické energie 

s naměřenými daty kvality elektrické energie v místě reklamace na kvalitu elektrické energie 

a stanovení možnosti šíření rušivých vlivů, způsobujících reklamaci na kvalitu elektrické 

energie v místě reklamace, mezi jednotlivými hladinami napětí. 

Reklamací na kvalitu elektrické energie se rozumí nahlášená stížnost odběratele elektrické 

energie na dodávku elektrické energie na adresu distributora elektrické energie.  

Jako podklad slouží databáze reklamací na kvalitu elektrické energie, která obsahuje 

základní údaje o reklamacích na kvalitu elektrické energie. Dále jako podklad poslouží 

databáze naměřených dat kvality elektrické energie, které byly pořízeny katedrou 

elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava. Naměřené data se hodnotí dle ČSN EN 50160 a také se 

zhodnocené data vyhodnotí podle přísnějších limitů. 

Obě databáze budou sloužit ke stanovení oprávněnosti reklamace na kvalitu elektrické 

energie, vyhodnocení parametrů kvality elektrické energie a stanovení možnosti šíření 

rušivých vlivů mezi jednotlivými hladinami napětí elektrizační soustavy. 

 

5.1   Části řešení disertační práce 

I. Část – Vyhodnocení reklamací na kvalitu elektrické energie 

 Teorie kvality elektrické energie z pohledu vzniku reklamace na kvalitu elektrické 

energie 

 Umístění reklamace na kvalitu elektrické energie 

 Doba vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie 

 Způsob nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie 

 Oprávněnost reklamace na kvalitu elektrické energie 

II. Část – Měření kvality elektrické energie 

 Legislativní řešení kvality elektrické energie v České republice 

 Měření kvality elektrické energie na jednotlivých hladinách napětí 
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 Srovnání míst měření kvality elektrické energie s databází reklamací na kvalitu 

elektrické energie a přiřazení měřeného místa k reklamaci na kvalitu elektrické energie 

 Vyhodnocení naměřených dat kvality elektrické energie v místě nahlášení reklamace 

na kvalitu elektrické energie 

 

III. Část – Vyhodnocení naměřených dat 

 Srovnání naměřených dat 

 Analýza flikru ve vybraných oblastech měření parametrů kvality elektrické energie 

 Vyhodnocení možnosti šíření rušivých parametrů kvality elektrické energie mezi 

hladinami napětí elektrizační soustavy 
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6.  ŘEŠENÍ CÍLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

6.1 Legislativní řešení kvality elektrické energie 
 

Kvalita elektrické energie je důležitá nejenom pro bezvadný chod spotřebičů na straně 

odběratele elektrické energie, ale také z důvodů snížení ztrát na straně distributora elektrické 

energie. V případě, že distribuční společnost dodává „nekvalitní“ elektrickou energii, 

vystavuje se tím problému vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie. 

V České republice je připojení zdrojů elektrické energie k distribučním sítím a 

problematika kvality elektrické energie řešena v těchto stěžejních legislativách: 

- Energetický zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

- Vyhláška č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v 

elektroenergetice 

- Pravidla pro provozování distribučních soustav – Kodex V - Bezpečnost provozu a 

kvalita na úrovni přenosové soustavy a Příloha 3 – Kvalita napětí v distribuční 

soustavě, způsoby jejího zjišťování a hodnocení, Energetický regulační úřad, 2016 

- ČSN EN 50160 ed.3 – Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané 

z elektrických distribučních sítí 

 

Všechny výše uvedené legislativní rámce jsou závazné a jejich nedodržení může mít za 

následek velké ztráty a také jejich nedodržení může být příčinou vzniku reklamace na kvalitu 

elektrické energie. Kvalita elektrické energie není jenom národnostním problémem, ale také je 

řešen celoevropsky.  

 

6.2 Teorie základních měřených parametrů kvality elektrické energie 
 

Harmonická napětí 

Jsou sinusové napětí s kmitočtem rovným celistvému násobku základního kmitočtu 

napájecího napětí.8 

Harmonické napájecího napětí jsou způsobeny hlavně nelineárními zatíženími uživatelů 

sítě připojenými do všech napěťových úrovní sítě. Harmonické proudy tekoucí impedancí sítě 
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způsobují harmonická napětí. Harmonické proudy i impedance sítě a tudíž i harmonická 

napětí v odběrných místech se v průběhu času mění. 8 

V případě, že sinusové napětí neleží na kmitočtu rovnající se celočíselným násobku 

základní harmonické složky jedná se o Meziharmonické napětí.  [3] 

 

 Výpočet harmonických  

 

Tvar křivky napětí nebo proudu na řadu harmonických frekvencí o frekvencích rovných 

celistvému násobku základní frekvence zkoumaného průběhu se analyzuje tzv. Fourierovou 

řadou. 

K tomu, abychom mohli jakoukoliv fyzikální veličinu nahradit Fourierovým rozvojem je 

nutno, aby tato veličina byla periodická, tj. splňuje podmínku [4]:  

   Ttt  ff                             (1)                                          

 a splňuje tzv. Dirichletovy podmínky tj.: 

- funkce musí mít na daném intervalu konečný počet extrémů (tj. maxim a minim 

funkce). [4]   

-  funkce musí být integrovatelná (tj. musí být spojitá, nebo alespoň po částech spojitá v 

 daném intervalu) [4]   

Fourierova funkce pro rozvoj zkoumané funkce f(t) na harmonické složky pak je  [4]:   
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Pro Fourierovy koeficienty v rovnici (1) platí 
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                                        n = 1;2;... 

 

kde :        n - je řád harmonické frekvence [-] 

  - je úhlový kmitočet  = 2f, [Hz] 

 T - je doba periody [s] 

  t - je čas [s] 

 

Posloupnosti amplitud jednotlivých harmonických složek se říká amplitudové spektrum a 

posloupnost fází je fázové spektrum. Posloupnosti jednotlivých spekter lze vyjádřit pomocí 

amplitud a fází jejich složek takto [4]:   

   tncct
n

n  




sinf
1

0      (6)
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nnnn
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c 220
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kde:    c0 - je amplituda stejnosměrné složky nesinusového harmonického průběhu 

           cn - jsou amplitudy jednotlivých harmonických složek 

           n - jsou fázové úhly jednotlivých harmonických složek 

 

Harmonická analýza může být úplná, tj. taková, která určuje amplitudu a fázi všech 

harmonických, nebo neúplná, která určuje amplitudy harmonických s největší amplitudou, 

nebo velikost základní harmonické. [4]   

Úplná analýza může být řešena analyticky, numericky, graficky a elektricky. V praxi se 

však používá jen řešení výpočtem, založeném na numerickém postupu, nebo měřením, což 

představuje řešení elektrické. [4]   

Analytická metoda je založena na přímé aplikaci rovnice  

         Ttt  ff ,         (8) 

přičemž je nutno znát funkci  tf . Obdobný postup je nutný i u grafické a numerické 

metody. [4]   

 

Přímé řešení nejjednodušších elektrických obvodů je obvykle založeno na principu 

superpozice. Metoda spočívá v tom, že se do zkoumané sítě postupně a jednotlivě vpouštějí 
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proudy, nebo napětí příslušné harmonické frekvence. Řešením řady izolovaných, sinusovým 

napětím či proudem napájených obvodů, zjistíme rozdělení napětí a proudů jednotlivých 

harmonických složek a jejich zpětným složením získáme výsledný, nesinusový průběh 

vyšetřované veličiny. [4]   

 

Flikr 

 

Je vjem nestálosti zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo 

spektrální rozložení kolísá v čase. 8  

Obecně je možné říci, že možné příčiny vzniku flikru jsou: 

- spínání velké zátěže 

- rozběh velkých motorů 

- proměnlivá zátěž 

- svářečky 

- elektrické obloukové pece 

Pro názornost lze flikr vysvětlit na správné funkci žárovky neboť žárovka vyžaduje pro 

svou funkci konstantní napětí. Vzhledem k tomu, že při odběru elektrické energie 

s proměnlivým výkonem vznikají měnící se úbytky napětí, které nazýváme kolísání napětí. 

Periodické změny napětí způsobují jev tzv. flikr, který můžeme sledovat formou změny 

zrakového vnímání. Tato změna zrakového vnímání ruší člověka při jeho činnosti, neboť 

člověk tyto změny zrakového vnímání vnímá časovými změnami světelného toku vlivem 

rychlých změn napětí. 

 

Nesymetrie 

 

Je stav trojfázové sítě, při kterém efektivní hodnoty sdružených napětí nebo fázové úhly 

mezi po sobě jdoucími sdruženými napětími nejsou stejné. 8  
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Obrázek 1 - Symetrický systém napětí 

 

To znamená, že trojfázový systém napětí se nazývá symetrický, pokud jsou napětí 

jednotlivých fází fázově posunuty o 120° a napětí mají stejnou amplitudu. V případě, že jedna 

z těchto podmínek není splněna, se systém nazývá nesymetrický. Nesymetrie napětí je 

způsobena nestejným zatížením jednotlivých fází. 9 

 

Obrázek 2 - Nesymetrický systém napětí 

 

Míra nesouměrnosti je obvykle vyjádřena jako poměr zpětné a nulové složky k sousledné 

složce. 8  

  
  

  
     (9) 

 

Původem nesymetrie je nesymetrický odběr proudů z elektrické sítě velkými 

jednofázovými spotřebiči ( obloukové pece, svařovací stroje atd.). 

Rozložením nesymetrické napájecí soustavy získáme tři souměrné soustavy: 
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1. Sousledná - jednotlivá fázová napětí mají stejný sled fází jako skutečná nesymetrická 

soustava a jsou souslednými souměrnými složkami fázových napětí nesymetrické soustavy: 

UA1 = U1, UB1 = a
2
U1, UC1 = aU1  (10) 

 

 

Obrázek 3 - Sousledná soustava 

 

 2. zpětná - jednofázová napětí mají opačný sled fází než je skutečná nesymetrická soustava a 

jsou zpětnými souměrnými složkami fázových napětí nesymetrické soustavy: 

UA2 = U2, UB2 = a
2
U2, UC2 = aU2  (11) 

 

Obrázek 4 - Zpětná soustava 
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3. Nulová - fázové napětí mají nulový posun mezi sebou  jsou nulovými souměrnými 

složkami fázových napětí nesymetrické soustavy: 

     UA0 = UB0 = UC0 = U0             (12) 

 

Obrázek 5 - Nulová soustava 

 

Zpětným složením jednotlivých složek U1 , U2 , U0 dostaneme původní nesymetrickou 

napájecí soustavu UA , UB , UC: 

          UA = U1 + U2 + U0           (13) 

       UB = a
2
 U1 + aU2 + U0              (14) 

           UC = a U1 + a
2
U2 + U0            (15) 

 

jednotlivé složky jsou potom definovány: 

a) pro souslednou souměrnou složku:  

   
 

 
                          (16) 

b) pro zpětnou souměrnou složku: 

   
 

 
                         (17) 

c) pro nulovou souměrnou složku: 

   
 

 
                       (18) 
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6.3 ČSN EN 5160 ed. 3  
 

Základní evropská norma, která řeší kvalitu elektrické energie je ČSN EN 50160 ed.3. Tato 

norma je platná pro celou Evropu a dá se očekávat její zpřísnění ve formě zpřísnění algoritmu 

pro vyhodnocování parametrů kvality elektrické energie. Další zpřísnění se očekává 

v sankcích za nedodržení parametrů kvality elektrické energie. 5 

 

6.3.1 Definice základních parametrů kvality elektrické energie dle ČSN EN 5160 ed. 3 

 

Dohodnuté napájecí napětí (Uc) (declared supply voltage (Uc) - napájecí napětí Uc 

odsouhlasené provozovatelem sítě a uživatelem sítě. 

Flikr (flicker) - vjem nestálosti zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas 

nebo spektrální rozložení kolísá v čase. 

POZNÁMKA: 

Kolísání napětí způsobuje změnu jasu svítidel, které mohou způsobovat 

zrakový vjem nazývaný flikr. Nad určitou prahovou hodnotou se stává flikr 

nepříjemný. Nepříjemnost vzrůstá velmi rychle s amplitudou kolísání. Při 

určitém kmitočtu opakování mohou být nepříjemné již velmi malé amplitudy. 

Míra vjemu flikru (flicker severity)- intenzita nepříjemnosti flikru definovaná následujícími 

veličinami: 

– krátkodobá míra vjemu flikru Pst (short term flicker severity Pst) je měřena po 

dobu deset minut, 

– dlouhodobá míra vjemu flikru Plt (long term flicker severity Plt) je vypočítána z 

posloupnosti dvanácti hodnot Pst po dobu 

dvouhodinového intervalu použitím 

následujícího vztahu: 

      
   

 

  

  

   

 

                                  

Kmitočet napájecího napětí (frequency of the supply voltage)- kmitočet opakování základní 

vlny napájecího napětí měřený po dobu daného časového intervalu. 
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Harmonická napětí (harmonic voltage)- sinusové napětí s kmitočtem rovným celistvému 

násobku základního kmitočtu napájecího napětí. 

POZNÁMKA Harmonická napětí lze hodnotit: 

– jednotlivě jejich relativní amplitudou (uh), která je harmonickým 

napětím vztaženou k napětí základní harmonické ul, kde h je řád 

harmonické; 

– souhrnně, například pomocí činitele celkového harmonického 

zkreslení THD, který se počítá pomocí následujícího vztahu: 

           
  

   

 

                                   

POZNÁMKA Harmonické napájecího napětí jsou způsobeny 

hlavně nelineárními zatíženími uživatelů sítě připojenými do všech 

napěťových úrovní sítě. Harmonické proudy tekoucí impedancí sítě 

způsobují harmonická napětí. Harmonické proudy i impedance sítě 

a tudíž i harmonická napětí v odběrných místech se v průběhu času 

mění. 

Nízké napětí (nn) (low voltage (LV)- napětí, jehož jmenovitá efektivní hodnota je Un ≤ 1 kV 

Vysoké napětí (vn) (medium voltage (MV)- napětí, které má jmenovitou efektivní hodnotu 1 

kV< Un ≤ 36 kV. 

POZNÁMKA Podle stávajících struktur sítí mohou být Místo B 

mezi vn a vvn v jednotlivých zemích různé. 

Napětí vvn (vvn) (high voltage (HV)- napětí, jehož jmenovitá efektivní hodnota je 36 kV< 

Un ≤ 150 kV. 

POZNÁMKA Podle stávajících struktur sítí mohou být Místo B 

mezi vn a vvn v jednotlivých zemích různé. 

Meziharmonická napětí (interharmonic voltage)- sinusové napětí s kmitočtem nerovnajícím 

se celistvým násobkem základního kmitočtu síťového napětí. 

POZNÁMKA Současně se mohou objevit meziharmonická napětí s 

blízkými přilehlými kmitočty a vytvářet tak široké kmitočtové 

spektrum. 
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Napětí signálů (mains signalling voltage)- signál superponovaný na napájecí napětí za 

účelem přenosu informací po veřejné distribuční síti a do objektů 

uživatelů domovní sítě 

POZNÁMKA Ve veřejné distribuční síti lze rozlišovat tři typy 

signálů: 

– signály hromadného dálkového ovládání (ripple control signals): 

superponované signály sinusových napětí v rozsahu kmitočtů od 

110 do 3 000 Hz; 

– nosné signály po vedeních (power-line-carrier signals): signály 

sinusových napětí v rozsahu kmitočtů od 3 kHz do 148,5 kHz; 

– signály síťových značek (mains marking signals): superponované 

krátkodobé napěťové změny (přechodové jevy) ve vybraných 

bodech křivky napájecího napětí. 

Jmenovitý kmitočet (nominal frequency)- jmenovitý kmitočet napájecího napětí. 

Normální provozní podmínky (normal operating condition)- provozní stav distribuční sítě, 

která splňuje požadavky na zatížení, spínání v soustavě a 

odstraňování poruch automatickými ochrannými systémy, bez 

výskytu mimořádných stavů zahrnující následující, tj.: 

a) dočasné uspořádání napájení; 

b) v případě, že nevyhovuje instalace uživatele sítě, nebo 

zařízení příslušným normám, nebo technickým podmínkám 

pro připojení; 

c) výjimečné situace, jako jsou: 

1) mimořádné povětrnostní podmínky a další přírodní 

katastrofy; 

2) cizí zavinění; 

3) nařízení úřadů; 

4) průmyslovou činnost (stávky v rámci zákona); 

5) vyšší moc; 

6) nedostatek výkonu zaviněný vnějšími okolnostmi. 

Jmenovité napětí sítě (Un) (nominal voltage (Un)- napětí, podle kterého je síť navržena nebo 

označena a k němuž se vztahují některé provozní charakteristiky 



 

29 

 

Napájecí napětí (supply voltage) - efektivní hodnota napětí v dané době v předávacím místě, 

měřená po dobu daného intervalu. 

Rychlá změna napětí (rapid voltage change) - jednotlivá rychlá změna efektivní hodnoty 

napětí mezi dvěma nebo více po sobě následujícími úrovněmi 

napětí, které trvají určitou, avšak nestanovenou dobu. 

Referenční napětí (for reference voltage (for interruptions, voltage dips and voltage swells 

evaluation) - hodnota určená jako základní hodnota kterou se 

vyjadřují zbytkové napětí, prahová a další hodnoty nebo 

v procentním vyjádření. 

Přerušení napájení (supply interruption) - stav, při kterém je napětí v předávacím místě 

menší než 5 % dohodnutého napětí. 

a) plánovaná – předem dohodnutá (prearranged), při kterých jsou 

uživatelé elektrické energie předem informováni, nebo; 

b) náhodná (accidental), způsobená trvalými nebo přechodnými 

poruchami většinou spojenými s vnějšími vlivy, poruchami 

zařízení nebo rušením. Poruchová přerušení se třídí na: 

1) dlouhodobá přerušení (long interruption) (delší než tři minuty); 

2) krátkodobá přerušení (short interruption) (do tří minut). 

 

Předávací místo (supply terminal)- bod ve veřejné distribuční síti určený jako takový a 

smluvně určený, ve kterém je elektřina měněna mezi smluvními 

partnery. 

Přechodné přepětí (transient overvoltage) - oscilační nebo neoscilační krátkodobé přepětí, 

fneobvykle silně tlumené a s trváním několika milisekund nebo 

kratším. 

Pokles napětí (voltage dip) - dočasný pokles napájecího napětí v napájecím bodě distribuční 

soustavy pod prahovou danou počáteční hodnotu. 

Trvání poklesu napětí (voltage dip duration) - doba mezi okamžikem, v kterém napětí v 

určitém bodu soustavy elektrického napájení klesne pod práh 

počátku poklesu a okamžikem, kdy vzroste na prahovou hodnotu 

konce poklesu. 
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Práh konce poklesu napětí (voltage dip end threshold) - efektivní hodnota napětí v napájecí 

soustavě určená pro definici konce poklesu napětí. 

Zbytkové napětí při poklesu (voltage dip residual voltage) - minimální efektivní hodnota 

napětí zaznamenaná během poklesu napětí. 

Práh začátku poklesu napětí (voltage dip start threshold) - efektivní hodnota napětí v 

napájecí soustavě určená pro definici začátku poklesu napětí. 

Kolísání napětí (voltage fluctuation) - řada změn napětí nebo cyklická změna obálky napětí. 

Dočasné zvýšení napětí o síťovém kmitočtu (voltage swell (temporary power frequency 

overvoltage) - dočasně zvýšené napětí (efektivní hodnota) v bodě 

soustavy elektrického napájení, nad daným počátečním prahem. 

Trvání dočasného zvýšení napětí (voltage swell duration) - doba mezi okamžikem, v kterém 

napětí v určitém bodu soustavy elektrického napájení spadne pod 

počáteční práh a okamžikem, kdy vzroste na konečnou prahovou 

hodnotu. 

Práh konce dočasného zvýšení napětí (voltage swell end threshold) - efektivní hodnota 

napětí v napájecí soustavě určená pro případ definice konce 

dočasného zvýšení napětí. 

 

Práh počátku dočasného zvýšení napětí (voltage swell start threshold) - efektivní hodnota 

napětí v napájecí soustavě určená pro případ definice počátku 

dočasného zvýšení napětí. 

Nesymetrie napětí (voltage unbalance) - stav trojfázové sítě, při kterém efektivní hodnoty 

sdružených napětí nebo fázové úhly mezi po sobě jdoucími 

sdruženými napětími nejsou stejné. Míra nesouměrnosti je obvykle 

vyjádřena jako poměr zpětné a nulové složky k sousledné složce. 

Změna napětí (voltage variation) - nárůst nebo pokles napětí (efektivní hodnota) obvykle 

způsobený změnou celkového zatížení. 
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6.3.2 Rozdělení normy ČSN EN 50160 

 

Základní norma zabývající se kvalitou elektrické energie ČSN EN 50160 ed.3 je rozdělena 

do 3 částí: 

- Charakteristiky dodávky elektrické energie nízkým napětím  

- Charakteristiky dodávky elektrické energie VN 

- Charakteristiky dodávky elektrické energie VVN  

Všechny tři části této normy obsahují mezní parametry parametrů kvality elektrické 

energie.  

 

6.3.2.1 Charakteristiky dodávky elektrické energie nízkým napětím 

 

Normalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je Un = 230 V. 

 

Kmitočet sítě 

 

Jmenovitý kmitočet napájecího napětí je 50 Hz. Za normálních provozních podmínek musí 

být střední hodnota kmitočtu základní harmonické měřená v intervalu 10 s v následujících 

mezích: 

– u systémů se synchronním připojením k propojenému systému: 

 

50 Hz ± 1 %   (tj. 49,5 Hz …50,5 Hz)  během 99,5% roku; 

50 Hz + 4 %/–6%  (tj. 47 Hz…52 Hz)   po 100 % času; 

– u systémů bez synchronního připojení k propojenému systému (tj. ostrovní napájecí 

systémy) 

 

50 Hz ± 2 %   (tj. 49 Hz…51Hz)   během 95 % týdne; 

50 Hz ± 15 %   (tj. 42,5 Hz…57,5 Hz)  po 100 % času. 
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Odchylky napájecího napětí 

 

Požadavky 

Za normálních provozních podmínek, kromě období s přerušením, odchylka napájecího 

napětí nemá přesáhnout ± 10 % jmenovitého napětí Un. 

V případech, kdy elektrické napájení v sítích není připojeno k přenosovým sítím nebo pro 

speciální dálkově ovládané uživatele, nemají odchylky napájecího napětí přesáhnout (+10 

%/–15 %)Un.  

Uživatelé sítě mají být o těchto podmínkách informováni. 

POZNÁMKA 1 Současná spotřeba energie požadovaná uživateli sítě není zcela 

předpověditelná, z hlediska množství a současné poptávky. Proto se obecně sítě dimenzují na 

základě pravděpodobnosti. Vyskytují-li se stížnosti, provádí se měření provozovatelem sítě 

podle 4.2.2.2, a pokud se prokáže, že amplituda napájecího napětí se odchýlila za limity 

uvedené v 4.2.2.2 a způsobuje negativní důsledky pro uživatele sítě, provozovatel sítě má 

provést ve spolupráci s uživatelem sítě nápravu v závislosti na zhodnocení rizika. Přechodně 

pro dobu potřebnou pro vyřešení tohoto problému mají být odchylky napětí v rozmezí (+10 

%/ –15 %)Un , není-li dohodnuto jinak s uživateli sítě. 

POZNÁMKA 2 Podle příslušných norem pro zařízení a instalace a aplikací IEC 60038 

jsou spotřebiče pro konečného zákazníka obvykle navrženy na odchylku napětí v předávacím 

místě ± 10 % jmenovitého napětí sítě, které jsou dostačující pro naprostou většinu podmínek 

pro dodávku elektrické energie. Očekává se, že je buď technicky nebo ekonomicky 

proveditelné, aby všeobecně byly elektrické spotřebiče schopné pracovat v širším rámci 

odchylek napětí v předávacích místech. 

POZNÁMKA 3 Určení co je „uživatel odlehlé sítě“ se může lišit v jednotlivých zemích, 

při uvažování různých charakteristik národních elektrických soustav, například omezení 

předávacího místa a/nebo limitů účiníku. 

 

Zkušební metoda 

 

Za normálních provozních podmínek: 

– musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v 

měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un ± 10 %; a 
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– všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut 

musí být v rozsahu Un +10 %/–15 %. 

 

Rychlé změny napětí 

 

Velikost rychlých změn napětí 

 

Rychlé změny napájecího napětí jsou většinou způsobeny buď změnami zátěže v 

instalacích uživatelů, spínáním v síti, nebo poruchami. 

Když napětí během změny překročí pokles napětí a/nebo práh přepětí, událost je 

klasifikována jako pokles napětí a/nebo dočasné zvýšení napětí lépe, než rychlá změna napětí. 

POZNÁMKA Odkaz může být na EN 61000-2-2; některé indikované hodnoty se mohou 

najít v příloze B. 

 

Míra vjemu flikru 

 

Za normálních provozních podmínek musí být po 95 % času, v libovolném týdenním 

období, dlouhodobá míra vjemu flikru Plt ≤ 1. 

POZNÁMKA Reakce na flikr je subjektivní a může se měnit v závislosti na příčině flikru a 

na délce doby, po kterou se vyskytuje. 

V některých případech způsobuje Plt =1 obtíže, zatímco v jiných případech vyšší hladina 

Plt obtíže nevyvolává. 

 

Nesymetrie napájecího napětí 

 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot zpětné složky (základní) napájecího napětí v 

rozsahu 0 až 2 % sousledné složky. 

POZNÁMKA 1 V některých oblastech, v nichž jsou instalace odběratelů částečně 

připojeny jednofázově nebo dvoufázově se vyskytují v odběrných místech nesymetrie až do 

asi 3 %. 
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POZNÁMKA 2 V této evropské normě jsou uvedeny hodnoty pouze pro zpětnou složku, 

protože tato složka je rozhodující pro možné rušení spotřebičů připojených do sítě. 

 

Harmonická napětí 

 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot napětí každé harmonické menší nebo rovno 

hodnotě uvedené v tabulce 1. U jednotlivých harmonických mohou rezonance způsobit napětí 

vyšší. 

Mimoto celkový činitel harmonického zkreslení THD napájecího napětí (zahrnující 

všechny harmonické až do řádu 40) musí být menší nebo roven 8 %. 

POZNÁMKA Omezení do řádu 40 je dohodnuté. 

 

Tabulka 1- Úrovně jednotlivých harmonických napětí v předávacím místě v procentech u1  

         pro řády harmonických až do 25 

Liché harmonické 
Sudé harmonické 

Ne násobky 3 Násobky 3 

Řád 

harmonické h 

Harmonické 

napětí Uh 

Řád 

harmonické h 

Harmonické 

napětí Uh 

Řád 

harmonické h 

Harmonické 

napětí Uh 

5 6,0% 3 5,0% 2 2,0% 

7 5,0% 9 1,5% 4 1,0% 

11 3,5% 15 0,5% 6…24 0,5% 

13 3,0% 21 0,5%   

17 2,0%     

19 1,5%     

23 1,5%     

25 1,5%     

POZNÁMKA   Úrovně pro harmonické vyšších řádů než 25 se neuvádějí, jelikož jsou 

obvykle malé, avšak vlivem rezonančních jevů obtížně předvídatelné 

 

Meziharmonická napětí 

 

S rozvojem používání měničů kmitočtu a podobných zařízení hladina meziharmonických 

narůstá. Hodnoty se v současné době studují a získávají se další zkušenosti. 
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Úrovně napětí signálů v napájecím napětí 

 

V některých zemích provozovatelé distribučních sítí využívají veřejnou distribuční síť k 

přenosu informací. 

Střední hodnota napětí signálu měřeného po dobu tří sekund musí být v 99 % dne menší 

nebo rovná hodnotám daným v obrázku 6. 

 

 

 

Obrázek 6 - Úrovně napětí na kmitočtech signálů v procentech UN ve veřejných distribučních 

sítích nn 

 

POZNÁMKA 1 V instalacích odběratelů se mohou používat pro přenosy informací po 

vedeních nosné signály s kmitočtovým rozsahem od 95 kHz do 148,5 kHz. I když použití 

veřejné distribuční sítě pro přenos signálů mezi uživateli není dovoleno, musí se ve veřejné 

distribuční síti nn brát v úvahu výskyt napětí na těchto kmitočtech až do hodnoty 1,4 V 

(efektivní hodnota). Vzhledem k možnosti vzájemného ovlivňování sousedících sdělovacích 

zařízení bude uživatel muset použít ochranná opatření nebo vhodnou imunitu své instalace 

proti vlivu těchto signálů. 

POZNÁMKA 2 V případech PLC se používají v některých sítích také kmitočty nad 148,5 

kHz. 
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Napěťové jevy 

 

Přerušení napájecího napětí 

 

Přerušení jsou podle svojí povahy velmi nepředvídatelná a různá od místa k místu a 

vzhledem k času.  

 

Poklesy /dočasné zvýšení napětí napájecího napětí 

 

Poklesy napětí jsou obecně způsobeny poruchami v instalacích uživatelů nebo ve veřejné 

distribuční síti. 

Dočasná zvýšení napětí jsou obecně způsobena provozním spínáním, odpojením zátěže 

atd. 

Oba jevy jsou nepředvídatelné a mají převážně náhodný charakter. Jejich četnost výskytu 

za rok se značně mění podle typu napájecí sítě a místa sledování. Mimoto může být jejich 

rozložení během roku velmi nepravidelné. 

 

6.3.2.2. Charakteristiky dodávky elektrické energie vn 

Velikost napětí je dána dohodnutým napájecím napětím Uc. 

 

Kmitočet sítě 

 

Jmenovitý kmitočet napájecího napětí je 50 Hz. Za normálních provozních podmínek musí 

být střední hodnota kmitočtu základní harmonické měřená v intervalu 10 s v následujících 

mezích: 

– u systémů se synchronním připojením k propojenému systému: 

 

50 Hz ±1 %   (tj. 49,5 Hz…50,5 Hz)  během 99,5 % roku; 

50 Hz +4 %/–6 %  (tj. 47 Hz…52 Hz)   během 100 % času; 

 

– u systémů bez synchronního připojení k propojenému systému (tj. ostrovní napájecí 

systémy) 
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50 Hz ±2 %   (tj. 49 Hz…51 Hz)   během 95 % týdne; 

50 Hz ±15 %   (tj. 42,5 Hz…57,5 Hz)  během 100 % času. 

 

POZNÁMKA Monitorování obvykle provádí příslušný dispečer oblasti. 

 

Odchylky napájecího napětí 

 

Požadavky 

 

Za normálních provozních podmínek, s vyloučením přerušení napájení, nemají odchylky 

napájecího napětí přesáhnout  ±10 % dohodnutého napětí Uc. 

V případech, kdy elektrické napájení v sítích není připojeno k přenosovým sítím nebo pro 

speciální dálkově ovládané uživatele, nemají odchylky napájecího napětí přesáhnout (+10 

%/–15 %)Uc. Uživatelé sítě mají být o těchto podmínkách informováni. 

 

Zkušební metoda 

 

Jsou-li vyžadovány měření napětí, provedou se podle EN 61000-4-30 s intervalem měření 

nejméně jeden týden. 

Za běžných podmínek se použijí následující limity: 

 

– musí být během každého týdne 99 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v 

měřících intervalech 10 minut v rozsahu menším než mezní limit + 10 % uvedeném v 5.2.2.1; 

a 

– musí být během každého týdne 99 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v 

měřících intervalech 10 minut v rozsahu větším než mezní limit –10 % uvedeném v 5.2.2.1; a 

– žádná z průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 

minut nesmí být mimo rozsahy ±15 % Uc. 
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Rychlé změny napětí 

 

Velikost rychlých změn napětí 

 

Rychlé změny napájecího napětí jsou zejména způsobeny změnami zatížení u uživatelů 

sítě, spínáním v síti, nebo poruchami. 

Když napětí během změny překročí pokles napětí a/nebo práh zvýšení napětí, událost je 

klasifikována jako pokles napětí a/nebo dočasné zvýšení napětí lépe, než rychlá změna napětí. 

 

Míra vjemu flikru 

 

Za normálních provozních podmínek musí být po 95 % času, v libovolném týdenním 

období, dlouhodobá míra vjemu flikru Plt ≤ 1. 

 

Nesymetrie napájecího napětí 

 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot zpětné složky napájecího napětí v rozsahu 0 až 

2 % sousledné složky. 

 

Harmonická napětí 

 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot každého jednotlivého harmonického napětí 

menší nebo rovno hodnotě uvedené v tabulce 2. 

U jednotlivých harmonických mohou rezonance způsobit napětí vyšší. 

Mimoto celkový činitel harmonického zkreslení THD napájecího napětí (zahrnující 

všechny harmonické až do řádu 40) musí být menší nebo rovný 8 %. (Hodnota omezení do 

40. řádu je dohodnutá). 
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Tabulka 2 - Hodnoty jednotlivých harmonických napětí v předávacím místě v procentech u1 

pro řády harmonických až do 25 

 

Liché harmonické 
Sudé harmonické 

Ne násobky 3 Násobky 3 

Řád 

harmonické h 

Harmonické 

napětí Uh 

Řád 

harmonické h 

Harmonické 

napětí Uh 

Řád 

harmonické h 

Harmonické 

napětí Uh 

5 6,0% 3 5,0% *) 2 2,0% 

7 5,0% 9 1,5% 4 1,0% 

11 3,5% 15 0,5% 6…24 0,5% 

13 3,0% 21 0,5%   

17 2,0%     

19 1,5%     

23 1,5%     

25 1,5%     

POZNÁMKA   Úrovně pro harmonické vyšších řádů než 25 se neuvádějí, jelikož jsou 

obvykle malé, avšak vlivem rezonančních jevů obtížně předvídatelné 

*) V závislosti na druhu sítě mohou být hodnoty třetí harmonické podstatně nižší 

 

Meziharmonická napětí 

 

S rozvojem měničů kmitočtu a podobných zařízení hladina meziharmonických narůstá. 

Hodnoty se v současné době studují a získávají se další zkušenosti. 

 

Napětí signálů v napájecím napětí 

 

V některých zemích mohou být veřejné sítě využívány provozovateli sítě k přenosu 

informací. Střední hodnota napětí signálu měřeného po dobu tří sekund musí být po dobu 99 

% dne menší nebo rovná hodnotám daným v obrázku 7. 

POZNÁMKA 1 Předpokládá se, že uživatelé sítě nepoužívají veřejné sítě vn pro přenosy 

signálů. 

POZNÁMKA 2 V případech PLC se používají také v některých sítích kmitočty nad 148,5 

kHz. 
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Obrázek 7 - Úrovně napětí na kmitočtech signálů v procentech Uc ve veřejných distribučních 

sítích vn 

 

Napěťové jevy 

 

Přerušení napájecího napětí 

 

Přerušení jsou podle svojí povahy velmi nepředvídatelné a různé od místa k místu a 

vzhledem k času.  

 

Poklesy /dočasné zvýšení napájecího napětí 

 

Poklesy napětí jsou obecně způsobeny poruchami v instalacích uživatelů nebo ve veřejné 

distribuční síti. 

Dočasná zvýšení napětí jsou obecně způsobena provozním spínáním, odpojením zátěže 

atd. 

Oba jevy jsou nepředvídatelné a mají převážně náhodný charakter. Jejich četnost výskytu 

za rok se značně mění podle typu napájecí sítě a místa sledování. Mimoto může být jejich 

rozložení během roku velmi nepravidelné. 

Dočasná zvýšení napětí v předacích místech jsou obecně způsobeny atmosférickým 

přepětím (indukovaným zvýšení napětím) nebo spínáním v soustavě. Spínací přepětí mají 
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obvykle nižší amplitudu než atmosférická přepětí, ale mohou mít kratší dobu čela a nebo delší 

dobu trvání. 

 

6.3.2.1. Charakteristiky dodávky elektrické energie vvn 

 

Velikost napětí je dána dohodnutým napájecím napětím Uc. 

 

 Kmitočet sítě 

 

Jmenovitý kmitočet napájecího napětí je 50 Hz. Za normálních provozních podmínek musí 

být střední hodnota 

kmitočtu základní harmonické měřená v intervalu 10 s v následujících mezích: 

– u systémů se synchronním připojením k propojenému systému: 

 

50 Hz ±1 %   (tj. 49,5 Hz…50,5 Hz) během 99,5 % roku; 

50 Hz +4 %/–6 %  (tj. 47 Hz…52 Hz)   během 100 % času; 

 

– u systémů bez synchronního připojení k propojenému systému (tj. ostrovní napájecí 

systémy) 

 

50 Hz ±2 %   (tj. 49 Hz…51 Hz)   během 95 % týdne; 

50 Hz ±15 %   (tj. 42,5 Hz…57,5 Hz)  během 100 % času. 

 

Rychlé změny napětí 

 

Velikost rychlých změn napětí 

 

Rychlé změny napájecího napětí jsou zejména způsobeny změnami zatížení u uživatelů 

sítě, spínáním v síti, nebo poruchami. 

Když napětí během změny překročí pokles napětí a/nebo práh zvýšení napětí, událost je 

klasifikována jako pokles napětí a/nebo dočasné zvýšení napětí lépe, než rychlá změna napětí. 
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Míra vjemu flikru 

Za normálních provozních podmínek musí být po 95 % času, v libovolném týdenním 

období, Dlouhodobá míra vjemu flikru Plt ≤ 1. 

 

Nesymetrie napájecího napětí 

 

Za normálních provozních podmínek musí být v libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot zpětné složky napájecího napětí v rozsahu 0 až 

2 % sousledné složky. 

 

Harmonická napětí 

 

Za normálních provozních podmínek má být v libovolném týdenním období 95 % 

desetiminutových středních efektivních hodnot každého jednotlivého harmonického napětí 

menší nebo rovno hodnotě uvedené v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 - Informativní hodnoty jednotlivých harmonických napětí v předávacím místě 

Liché harmonické 
Sudé harmonické 

Ne násobky 3 Násobky 3 

Řád 

harmonické h 

Harmonické 

napětí Uh 

Řád 

harmonické h 

Harmonické 

napětí Uh 

Řád 

harmonické h 

Harmonické 

napětí Uh 

5 5,0% 3 3,0% *) 2 1,9% 

7 4,0% 9 1,3% 4 1,0% 

11 3,0% 15 0,5% 6…24 0,5% 

13 2,5% 21 0,5%   

17 zkoumá se     

19 zkoumá se     

23 zkoumá se     

25 zkoumá se     

POZNÁMKA 1   Hodnoty pro harmonické vyšších řádů než 25 se neuvádějí, jelikož jsou 

obvykle malé, avšak vlivem rezonančních účinků obtížně předvídatelné. 

POZNÁMKA 2   Uvažují se informativní hodnoty harmonických (ne násobky 3) řádu 

vyššího než 13. 

POZNÁMKA 3   V některých zemích jsou vždy vhodné omezení pro harmonické.  

*) V závislosti na druhu sítě mohou být hodnoty třetí harmonické podstatně nižší 

V případě stížností mají být omezení pro harmonické v sítích vvn zvolena na základě 

omezení v sítích vn, vhodně upravené podle množství (D) podle následujícího vzorce: 
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vvn omezení = vn omezení – D     (16) 

 

D se má odsouhlasit, je-li to nutné mezi provozovatelem vn sítě a uživatelem připojené sítě 

podle udržovaných hladin harmonických připojené sítě nižších než příslušná omezení. 

POZNÁMKA Je třeba poznamenat, že D může být zvolen rozdílně v závislosti na 

používání (přenos harmonických mezi veřejnými sítěmi vvn , z veřejných vvn sítí do 

veřejných vn sítí nebo z veřejných sítí vvn do sítí uživatele . 

 

Meziharmonická napětí 

 

Z důvodu nízkého rezonančním kmitočtu sítí vvn nejsou uváděna žádná meziharmonická 

napětí. 

 

POZNÁMKA Z důvodu nízkého rezonančního kmitočtu v sítích vvn (200 Hz…500 Hz) 

způsobené vysokými kapacitami a indukčností, meziharmonické jsou méně významné. 

Napětí signálů v napájecím napětí 

 

Z důvodu nízkého rezonančního kmitočtu sítí vvn nejsou uváděny žádné napětí signálů. 

 

Napěťové jevy 

 

Přerušení napájecího napětí 

 

Přerušení jsou podle svojí povahy velmi nepředvídatelné a různé od místa k místu a 

vzhledem k času.  

 

Poklesy /dočasné zvýšení napájecího napětí 

 

Poklesy napětí jsou obecně způsobeny poruchami v instalacích uživatelů nebo ve veřejné 

distribuční síti. 

Dočasná zvýšení napětí jsou obecně způsobena provozním spínáním, odpojením zátěže 

atd. 
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Oba jevy jsou nepředvídatelné a mají převážně náhodný charakter. Jejich četnost výskytu 

za rok se značně mění podle typu napájecí sítě a místa sledování. Mimoto může být jejich 

rozložení během roku velmi nepravidelné. 
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6.4. Přístroje na měření parametrů kvality elektrické energie 
 

K měření parametrů kvality elektrické energie se využívá síťových analyzátorů. Existuje 

velké množství síťových analyzátorů od různých výrobců, které se dodávají po celém světě. 

Pro výběr samotného měřícího analyzátorů, je důležité, aby síťový analyzátor uměl měřit a 

vyhodnotit změřená data dle ČSN EN 50160 ed.3. Jednotlivé síťové analyzátory se liší 

v mnoha částech. Mohou to být princip měření, konstrukce software a podobně. Samotné 

měřící metody, podle které musí síťový analyzátor být konstruován, jsou uvedeny v  ČSN EN 

61000-4-30 ED. 2 (Elektromagnetická kompatibilita – Část 4-30: Zkušební a měřicí technika 

– Metody měření kvality energie). Tato norma obsahuje metody, jakými lze měřit kvalitu 

elektrické energie v elektrických sítích. Velmi důležitým parametrem při měření kvality 

elektrické energie je nejenom samotná funkce měřicího přístroje, ale také prohlídky 

naměřených a vyhodnocených dat, které byly získány v průběhu měření. 

 

6.5. Umístění přístrojů pro měření kvality elektrické energie 
 

Měření kvality elektrické energie se provádí pomocí síťových analyzátorů. Tyto síťové 

analyzátory lze umístit kdekoliv v síti. Nejčastěji se síťový analyzátor umísťuje v místech, 

kde se očekává překročení některého z parametrů kvality elektrické energie, který je 

definovaný normou ČSN EN 50160 ed.3. Dalším možným a nejčastěji využívaným místem 

umístění měřícího přístroje je místo, na které byla nahlášena reklamace na kvalitu elektrické 

energie. Dalšími místy, ve kterých se lze umístit měřící přístroj jsou důležitých uzlech 

distribuční soustavy, jako jsou rozvodny, transformovny, stanice a podobně. Tyto místa se 

většinou osazují z důvodu trvalé kontroly parametrů kvality elektrické energie. 

 

6.6. Přístrojová technika pro měření parametrů kvality elektrické energie 
 

Správná volba a nastavení měřícího přístroje je důležitou součástí k správnému měření 

parametrů kvality elektrické energie. Existuje mnoho výrobců měřících analyzátorů kvality 

elektrické energie. Jednotlivé měřící přístroje se mohou lišit nejenom svou konstrukcí, ale 

také softwarovým provedením. Při výběru měřícího přístroje je nutno zohlednit zda daný 
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měřící přístroj je vhodný do daného měřeného místa (stát, kontinent), ale také zda daný měřící 

přístroj vyhovuje potřebám zákazníka.  

Norma ČSN EN 61000-4-30 ed. 2, Elektromagnetické kompatibilita část 4-30: Zkušební a 

měřící technika - Metody měření kvality elektrické energie, určuje jaké metody měření kvality 

elektrické energie musí splňovat měřící přístroje pro měření kvality elektrické energie. Norma 

obsahuje ohledně měřících metod pro třídy A, B a nová kategorie pro měřící přístroje třídy S. 

Třída S podobně jako třída B specifikuje požadavky pro přístroje pro měření kvality 

elektrické energie, které jsou menší než třída A. 6   

V České republice je distribuováno mnoho měřících přístrojů pro měření parametrů kvality 

elektrické energie, které se liší jak v softwarovém provedení, tak i ve vlastní konstrukci a je 

jen na zákazníkovi, který si vybírá měřící přístroj, jaký měřící přístroj si zvolí. V následujících 

kapitolách je popsán jeden analyzátor od čtyřech výrobců měřících přístrojů pro kvality 

elektrické energie. Jedná se o tyto firmy: 

1. ELCOM, a.s.  

2. UNIPOWER AB  

3. FLUKE  

4. GOSSEN METRAWATT 

a) BK-ELCOM – Přístroj ENA500 

 

Obrázek 8 - Zobrazení analyzátoru ENA500 10 
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Tabulka 4 - Technická data přístroje ENA500 

 

Obecná specifikace  

Rozměry 120 x 340 x 300 mm (v x š x h) 

Hmotnost 7kg 

Teplota skladování -30 – 80°C 

Pracovní teplota 0 – 50 °C 

Intervaly ukládání k*0,2s/3s/k*1min/10min/15min/2h 

HARDWARE  

Operační paměť 512MB RAM 

Procesor Intel Pentium M 

HDD 80 GB 

Displej Volitelný, připojitelný přes VGA rozhraní 

Rozhraní VGA, 2 x USB, RS232, RS485, Ethernet 

A/D převodník 16 bitů 

Vzorkovací frekvence 9600S/s, 19200S/s, 38400S/s 

Napájení 180-265V AC 

Příkon  100VA 

Normy  

Bezpečnost ČSN EN 60950 

EMC ČSN EN 61000-6-2 

ČSN EN 61000-4-2 až 6 

Pro analýzu ČSN EN 50160, ČSN EN 61000-4-7 

ČSN EN 61000-4-15, ČSN EN 61000-4-30 

Napěťové vstupy  

Počet vstupů 1x4,2x4,5x3 

Vstupní rozsahy 450V, 250V, 110V, 65V (RMS) 

Šířka pásma 45Hz az 2,5kHz 

Vstupní impedance 200kΩ, 10pF 

Izolační pevnost 4,2kV RMS, 50Hz,1min 

Přesnost +/-0,1% 

Proudové vstupy  

Počet vstupů Volitelně 1x4,2x4,3x4,5x3,4x3 

Vstupní rozsahy Podle použitých proudových kleští 
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Šířka pásma 45Hz – 2,5 kHz 

Přesnost +/-0,1% 

 

Výhodou přístroje BK ELCOM je kombinace funkcí analyzátory podle potřeby zákazníka. 

Základní parametry, které analyzátory vyhodnocují, jsou: 

 

- Kvalita elektrické energie – ČSN EN 50160 

- Harmonické a meziharmonické 

- Kolísání napětí 

 

Velkou výhodou přístroje je velikost paměti pro archivaci naměřených dat, možnost 

připojení tiskárny nebo CD-RW pro zálohování naměřených dat, modem pro dálkové 

ovládání analyzátoru, USB disk nebo USB kabel pro přenos dat do jiného počítače. Samotný 

systém je jednoduše rozšiřitelný o další přístroje, takže uživatel si koupí jen potřebné moduly 

přístrojů. 

Samotné analyzátory se nabízejí v několika variantách. Jsou to buď stacionární analyzátory 

tak i přenosné analyzátory. Přenosné analyzátory se vyznačují svou robustností avšak 

s možností oddělení měřící a zobrazovací části. Přenosné analyzátory jsou vybaveny 

komunikačními rozhraními USB, Ethernet, RS-232 a modemem. Stacionární analyzátory jsou 

určeny k pevné montáži do rozváděče. Jádrem těchto analyzátorů je osobní počítač, který 

obsahuje měřící kartu. Stacionární analyzátory jsou vybaveny všemi komunikačními 

rozhraními. 

 

Správa analyzátoru BK ELCOM 

 

Analyzátor BK ELCOM umožňuje dálkovou správu přístroje což je výhodné z hlediska 

automatického procesu měření, u kterého není potřeba lidský faktor a zároveň převedení 

správy analyzátoru do jednoho vzdáleného místa například pomocí počítačové sítě nebo 

telefonní linky. Tímto lze spravovat všechny analyzátory měření kvality napětí, které jsou 

nainstalovány v měřících bodech z jednoho místa. Grafické rozhraní pro dálkovou správu 

analyzátoru je pro názornost zobrazeno na následujícím obrázku. 
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Obrázek 9 - Grafické rozhraní pro dálkovou správu analyzátoru 10 

 

Zpracování dat 

 

Zpracování dat je jednou z nejdůležitějších součástí celého měření. Analyzátor BK 

ELCOM umí analyzovat a srovnat data ze dvou měření. Komunikační rozhraní, přes které lze 

data stahovat a jsou USB, Ethernet, RS-232 pro připojení komunikace s UPC nebo modem. 

Analyzována data mohou být z různých míst měření, které jsou ukládány na centrální datový 

server do SQL databáze.   

Naměřená data lze zobrazit čtyřmi základními zobrazeními: 

 

- Statické zobrazení – histogram jakékoliv naměřené veličiny 

- Speciální zobrazení – jen některé části např. ČSN EN 50160 

- Frekvenční zobrazení – zobrazení spektra libovolné veličiny 

- Časové zobrazení – zobrazení časového průběhu libovolné veličiny 
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Pro vyhodnocení jsou k dispozici dva grafy do protokolu, do kterých může uživatel vložit 

libovolnou naměřenou veličinu. Tyto grafy obsahují kurzory a lupu, takže lze vybrat 

libovolný úsek měření a podle potřeby lépe zobrazit průběh měření. Naměřená data se 

ukládají do souborů s formátem PQDIF. 

 

 

Obrázek 10 - Zobrazení průběhů na displeji analyzátoru 10 

 

Samotné vyhodnocení lze provést přímo v samotném analyzátoru nebo je možnost 

přenesení dat do stolního počítače. Pro vytvoření protokolu a zpracování naměřených dat 

může uživatel využít standardní kancelářský software nebo html soubor, který umožňuje 

publikaci dat na internetu. Samotný software analyzátoru je spustitelný pouze na originální 

měřící jednotce, avšak samotný software určený pro zpracování dat je dodáván k analyzátoru. 

Samotný protokol obsahuje údaje o místu měření, použitém přístroji, jménu měřícího 

technika (operátora), intervaly ukládání, začátek a konec měření, referenční napětí. 
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b) UNIPOWER – Přístroj UP - 2210 

 

Tento měřící analyzátor kvality elektrické energie firmy UNIPOWER vyhodnocuje 

všechny naměřené hodnoty s platnými normami a zároveň je schopen zaznamenat hodnoty 

poklesů a přepětí a tyto hodnoty vykreslí do průběhů.  

 

 

 

Obrázek 11 - Zobrazení analyzátoru UP – 2210 11 

 

Tabulka 5 - Technická data přístoje UNIPOWER UP - 2210 

 

Třída  A 

Počet proudových vstupů 4 

Počet napěťových vstupů 4 

Max. napěťová hladina vstupu 275V AC nebo DC 

Max. proudová hladina vstupu 6A AC nebo DC 

Komunikace RS-232, RS-485, interní modem, Ethernet, GPS 

Přesnost 0,1% 

Normy ČSN EN 50160; ČSN EN 61000-4-7; ČSN EN 61000-4-15 

Paměť 4MB flash 
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Hlavní předností tohoto analyzátoru je jeho výborná konstrukce, protože není postaven na 

žádné platformě a díky kvalitě zpracování a použití materiálu součástí, které byly použity při 

výrobě tohoto analyzátoru, nejsou náchylné na stárnutí a poruchy. Další velkou předností 

tohoto analyzátoru je jeho přesnost, která je menší než 0,1%.  Výborná vlastnost tohoto 

analyzátoru je možnost rozšíření na vyšší verze nebo doplnění o další moduly popřípadě 

příslušenství pro měření a komunikaci. 

 

Přenos naměřených dat 

 

Analyzátor UP-2210 ukládání všechna naměřená data na 4 MB flash paměť, která je 

vestavěná v přístroji. Tyto data jsou vysoce kompresována, takže zabírají málo místa. To má 

velkou výhodu v dalším zpracování těchto dat, protože prostřednictvím dálkové komunikace, 

lze data jednoduše stáhnout s minimálním rizikem přerušení komunikace. Samotná 

komunikace probíhá pomocí systému PQ Secure. 

 

Princip komunikace systému PQ Secure 

 

Tento systém umožňuje permanentní měření kvality elektrické energie. Jedná se o 

bezobslužný systém, který po uvedení do provozu pracuje plně samostatně a odesílá obsluze 

aktuální informace o dané síti. Tento systém umožňuje kontaktovat server a operátora o náhlé 

změny stavu v síti jako jsou přepětí, poklesy apod. a zároveň všechna data automaticky odešle 

a zpracuje. 
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Obrázek 12 - Schéma komunikace přístroje UP – 2210 11 

 

Z výše uvedeného schématu komunikace vyplývá, že systém lze nastavit podle potřeby: 

 

1. GPS modem- tento způsob je určen pro dálkovou komunikaci 

2. LAN – tento způsob je určen pro dálkovou komunikaci 

3. Interní modem – určen pro dálkovou komunikaci, tento modem je instalován přímo 

v analyzátoru 

4. Externí modem – určen pro dálkovou komunikaci 

5. RS-232 – určen pro místní komunikaci 

6. RS-485 – určen pro dálkovou komunikaci 

 

Analyzátor obsahuje digitální vstupy a výstupy, které umožňují propojení analyzátorů mezi 

sebou. 

Samotná komunikaci, nastavení, stahování a vyhodnocení dat z analyzátoru se provádí 

pomocí programů. Existují čtyři druhy programu: 

1. PQ Online/Pocket PQ (RS-232, RS-485, modem, ethernet) 

2. Pocket PQ – PDA (RS 232) 

3. PQ Schedule 

4. PQ Secure 
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ad 1. Program PQ Online 

 

Pomocí tohoto programu lze nastavovat, sledování aktuálních měřených hodnot a stahovat 

data z analyzátoru. Program umožňuje zpětné zobrazení naměřených dat a to až 1 den zpětně. 

Program je plně v českém jazyce a naměřené data je možno vyexportovat do formátu *.txt. 

Program umožňuje zobrazení dat ve vektorovém zobrazení a také v osciloskopickém 

zobrazení. Na následujícím obrázku je zobrazen osciloskopický průběh zobrazení dat 

v reálném čase. 

 

 

 

Obrázek 13 - Příklad zobrazení dát v reálném čase 11 

 

ad 2. Program PocketPQ 

 

Tento program slouží pro získávání dat z analyzátoru pomocí přístroje PDA. Umožňuje 

skoro všechny funkce jako program PC Online. Komunikace se provádí pomocí rozhraní RS-

232 a prostřednicím technologie Bluetooth. Program umožňuje zobrazení aktuálních 
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měřených hodnot, stahování dat. Zobrazení se provádí pomocí osciloskopického nebo 

vektorového zobrazení. Na následujícím obrázku je zobrazen vektorový diagram. 

 

 

 

Obrázek 14 - Příklad zobrazení PocketPQ v PDA 11 

 

 

ad 3. Program PQ Schedule 

 

Tento program slouží k automatickému stahování dat z instalovaných analyzátorů. Ke 

stahování dat se využívá komunikace přes rozhraní LAN, telefonní linka, RS-232, RS-485 

nebo GSM modem. Program pracuje samostatně a zajišťuje pravidelné stahování dat a převod 

těchto dat do databáze SQL. 
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ad 4. Program PQ Secure 

 

Tento program slouží pro vyhodnocení naměřených parametrů z databáze SQL, ale také 

jednotlivé měřené soubory. Program zároveň umožňuje zařadit velké množství analyzátorů do 

jedné nebo více skupin a provádět společná vyhodnocení současně. 

 

Program se skládá ze tří částí: 

 

 Události  

 

Tato část programu slouží k přehlednému uspořádání všech událostí, které byly 

zaznamenány.  

 

Události jsou rozděleny:  

 

Místní – události pro daný měřicí přístroj  

Globální – zobrazuje souhrn informací o událostech pro všechny přístroje 

 

Všechny události jsou uspořádány v tabulce, která obsahuje všechny informace 

zaznamenané přístrojem, a jsou prezentovány za časový úsek, který si zvolí samotný uživatel. 

Do události jsou zahrnuty taky problémy komunikací, poklesy napětí, přepětí a změna 

komunikace.  

 

 Power Profile   

 

Slouží k přehlednému a podrobnému vyhodnocení naměřených dat v grafickém formátu. 

K vyhodnocení lze zvolit časový úsek pro vyhodnocení, který lze doplnit dalšími analyzátory 

pro porovnání dat z různých měřících míst. Vzniklé grafy lze exportovat do souboru jako 

obrázek. 

 

 Protokol 
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Poslední část programu slouží k tvorbě protokolu měření. Protokol se vytvoří z vybraných 

dat v souladu s platnou normou ČSN 50160 pro různé napěťové hladiny a s pravidly pro 

provozování distribučních soustav ČR. 

Protokol obsahuje přehled o místě měření, analyzátoru, seznam vyšetřovaných veličin 

včetně shrnutí, zda sou všechny naměřené veličiny v souladu nebo nesouladu s příslušnou 

normou. Výstupní protokol lze exportovat do formátu *. PDF nebo *. RTF. 

 

c) FLUKE – Přístroj Fluke 430 

 

Analyzátory Fluke 430 jsou vhodné pro kontrolu, zda parametry sítě v daném měřícím 

bodě vyhovují požadavkům ČSN EN 50160 a tím sledují případné problémy v síti. Mezi 

sledované parametry patří efektivní velikost napětí, harmonické složky napětí a proudů, flikr, 

poklesy napětí, přepětí a frekvence. 

 

 

Obrázek 15 - Zobrazení analyzátoru Fluke 430 13 
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Tabulka 6 - Technická data přístroje FLUKE 430 

Rozměry 256x169x64mm (VxŠxD) 

Hmotnost 1,1 kg 

Provozní teplota 0-50 °C 

Výdrž baterií 7 hodin 

Dobíjecí doba 4 hodiny 

Vstupy 4 napěťové a proudové 

Normy EN61010-1; IEC61000-4-30 třídy A; EN 50160; 

IEC 61000-4-15; IEC 61000-4-7 

Rozhraní USB 

Přesnost  0,1% 

 

Měření kvality sítě 

 

Tento přístroj dokáže vytvářet sloupcové grafy v průběhu měření a zároveň pomocí 

systémového monitoru tak umožňuje sledovat kvalitu sítě dle ČSN EN 50160.  

Samotné spuštění analyzátoru lze provést okamžitě nebo s časovým zpožděním. Po 

spuštění měření se na monitoru zobrazí sloupcové grafy, které zobrazují aktuální naměřené 

hodnoty jednotlivých parametrů a zároveň ukazují, jestli tyto parametry vyhovují limitům 

podle ČSN EN 50160. Analyzátor pozoruje hodnoty po dobu jednoho týdne. Samotné 

zobrazení jestli daný parametr vyhovuje limitů nebo ne je provedeno pomocí barevného 

označení daného sloupce. V případě, že limity vyhovují, je daný sloupec zbarven zeleně, ale 

v případě, že limity nevyhovují, je sloupec zbarven červeně. Výhodou analyzátoru je, že při 

zobrazení aktuálních naměřených dat pokračuje měření všech parametrů na pozadí.  

Pro názornost uvádím měření harmonických složek, kdy z následujícího obrázku je patrné, 

že za nevyhovující je 15. Harmonická.  
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Obrázek 16 - Zobrazení měření harmonických složek 12 

 

Po stisknutí tlačítka trend se na displeji zobrazí průběh měření za celý týden. Dále lze na 

přístroji zobrazit data měření z jednotlivých fází a také jejich průběhy. 

Z naměřených hodnot lze získat tabulku událostí, ve které jsou zvýrazněné hodnoty 

překročení limitních parametrů. Všechny tyto hodnoty lze vyvolat pomocí programu 

FlukeView, který slouží také pro tvorbu protokolů. 

 

d) GOSSEN METRAWATT – Přístroj MEg 30 

 

PQ monitory slouží k měření a vytváření dlouhodobých záznamů čtyř napětí, proudů, 

činných i jalových výkonů. Tento monitor je schopný registrovat události jako jsou poklesy, 

překročení napětí a přerušení napětí podle normou definované charakteristiky události na 

napětí.  

PQ monitory obsahují galvanicky oddělený synchronizační vstup, který umožňuje externí 

synchronizaci záznamů průběhů všech napětí i všech proudů a také vzájemnou synchronizaci 

více PQ monitorů. 

 

Samotný PQ monitor se vyrábí v těchto čtyřech variantách: 

 

- MEg 30 – přenosné provedení pro sítě nízkého napětí 

- MEg 31 – přenosné provedení pro sítě vysokého napětí 

- MEg 32 – provedení pro pevnou montáž v síti nízkého napětí 

- MEg 33 – provedení pro pevnou montáž v síti vysokého napětí 
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Tabulka 7 - Technická data přístroje GOSSEN METRAWATT MEg 30 

Rozměry 171 x 131 x 40 mm 

Hmotnost 0,75 kg 

Maximální dovolené napětí 440 V (efektivní hodnota) 

Jmenovitý proud Až 1000 A 

Rozlišení při měření napěťové nesymetrie 0,1 

Rozlišení při měření Pst 0,01 

Rozlišení při měření THD 0,1% 

Rozlišení při měření Uharm 0,1% Ujm 

Pracovní teplota -20°C - +60°C 

Stupeň krytí IP 40 

Maximální příkon  5 VA 

Relativní vlhkost 20% - 90% 

Doba provozu akumulátoru 5 minut 

Normy ČSN EN 50160, IEC 61000-4-30 

 

Všeobecný popis 

 

Základní částí PQ monitoru je signálový procesor, který obsahuje rozsáhlou nedestruktivní 

datovou paměť. Důležitou vlastností těchto monitorů je schopnost paralelní a kontinuální 

činnosti všech měřících, komunikačních a vizualizačních funkcí. Monitory obsahují velice 

kvalitní A/D převodník, který zaručuje vysokou přesnost. Na následujících obrázcích je 

zobrazen PQ monitor. 
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Obrázek 17 - Zobrazení analyzátoru 14 

 

Popis jednotlivých funkcí PQ monitoru 

 

Funkce monitoru 

 

Tato funkce zaznamenává průměrné efektivní hodnoty ze všech period v průběhu 

zvoleného kroku. Funkce monitoru zaznamenává průměrné hodnoty až čtyř napětí, proudů a 

také tří činných i jalových výkonů.  

Jakmile dojde k zaznamenání dat, software který je dodáván k monitoru přepočítá skutečné 

účinky a energie. 

 

Funkce záznamu událostí 

 

Tato funkce obsahuje kromě parametrů událostí podle ČSN EN 50160, hodnoty 

maximálních odchylek napětí od jmenovité hodnoty. Samotný záznam událostí obsahuje 

detailní průběhy efektivních hodnot, které jsou počítané po 10 ms za uplynulých 20 ms pro 

napětí U1 až U3 a proudy I1 až I3. Záznam události obsahuje interval záznamu o délce 0,2 

s před vznikem události, přičemž celková doba záznamu počátečního detailu je 0,6 s a po 
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ukončení události je zaznamenán interval o délce 0,2 s, přičemž celková doba konečného 

detailu události je 0,6 s. 

 

Komunikační funkce 

 

Přenosný PQ monitor je vybaven sériovým rozhraním USB II. Rychlost přenosu dat je 

460,8 kbit/s. Tato rychlost umožňuje stažení obsahu datové paměti o velikosti 2 MB asi za 2 

minuty.  

PQ monitor pro pevnou montáž je také vybaven sériovým rozhraním USB II, ale také 

obsahuje rozhraní RS 232 nebo jiné sériové rozhraní podle potřeb zákazníka. 

 

Funkce osciloskopického měření 

 

Tato funkce slouží ke kontrole správného zapojení PQ monitoru, správné volby měřících 

rozsahů a správné orientace snímačů proudu. Pro zobrazení měřených dat se využívá 

notebook se sériovým rozhraním USB II. Záznam osciloskopického měření trvá 2 periody 

tedy 40 ms a tento záznam je možno spouštět jednorázově nebo sériově. 

 

Funkce kvality napětí 

 

Funkce kvality napětí lze použít při jednofázovém, dvoufázovém nebo třífázovém měření.  

Monitorem naměřená data umožňují vyhodnocení kvality se změněným požadavky norem a 

také podrobný přehled všech parametrů kvality napětí za uplynulý týden. Samotná funkce 

kvality napětí zaznamenává tyto desetiminutové údaje 14: 

 

– průměrná frekvence, maximální a minimální 10s frekvence odvozená z U1, 

– počty překročení desetisekundových hodnot frekvence čtyř normou ČSN EN 50160 

definovaných mezí, 

– hodnoty nesymetrií napětí počítané ze zpětné a sousledné složky napětí i z napětí 

sdružených, 

– průměrné a maximální efektivní hodnoty napětí U1 až U4 i proudů I1 až I4, minimální 

hodnoty napětí U1 až U4 z 0,2 s dlouhých oken, 
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– průměrné hodnoty pěti vybraných harmonických složek napětí U1 až U4 a proudů I1 

až I4 v rozsahu 2. až 51. harmonické, 

– průměrné hodnoty základní harmonické napětí U1 až U4 a proudů I1 až I4, 

– hodnoty Umax 95 a Umin 95 napětí U1 až U3, 

– hodnoty flikru Pst napětí U1 až U3, 

– velikost THD napětí U1 až U3 ve vztahu k harmonickým i ve vztahu ke všem 

meziharmonickým složkám, 

– velikosti signálů HDO na napětích U1 až U3, 

– souhrnná doba poklesů, překročení a přerušení napětí U1 až U3. 

 

Funkce komprimace týdenních dat kvality napětí 

 

Tato funkce umožňuje dlouhodobou archivaci naměřených týdenních parametrů kvality 

napětí podle ČSN EN 50160.  

Funkce komprimace týdenních dat kvality napětí zaznamenává tyto data 15: 

 

– počet 10 s intervalů, kdy frekvence překročila přednastavené Místo B 47 Hz, 49,5 Hz, 

50,5 Hz a 52 Hz, 

– počet desetiminutových intervalů, u kterých byla průměrná hodnota napětí mimo 

tolerance 90% Ujm až 106% Ujm a 110%Ujm, 

– pořadí dvouhodinových intervalů, v nichž byla hodnota Plt _ 1,0, 

– počet desetiminutových intervalů, v nichž průměrná hodnota 2. až 25. harmonické 

byla vyšší, než normou definovaná hodnota, 

– počet desetiminutových intervalů, v nichž THD pro 2. až 40. harmonickou bylo vyšší 

než normou definovaná hodnota, 

– počet desetiminutových intervalů, v nichž průměrná hodnota nesymetrie byla vyšší 

než normou definovaný limit, 

– za každý den komprimovaného týdne se zaznamenává počet 3 sekundových 

průměrných hodnot složek napětí s frekvencí signálu HDO, které překročily normou 

stanovenou mez. 
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Princip měření a zpracování dat 

 

Měření napětí a proudů se provádí při frekvenci 5120 Hz. Měření se provádí 

v navazujících oknech o délce jednoho okna 200 ms. V každém okně se vzorkuje 1024 hodnot 

s rozlišením 14 bitů, ze kterých se transformací do frekvenční oblasti 512 komplexních 

harmonických složek krokem 5 Hz a z hlediska násobku 50 Hz tedy 51 harmonických složek 

a 461 složek neharmonických. Výpočet velikosti napětí a proudů z celého spektra, kdy 

k výpočtu jsou použity absolutní hodnoty tohoto spektra.  

Pro vyhodnocení událostí a flikru na napětí se získána data počítají v časové oblasti, kdy 

každých 10 ms se počítá kvadrát efektivní hodnoty za dobu uplynulé periody, která činí 20 

ms. Při výpočtech se používají korekce zesílení jednotlivých snímačů, stejnosměrných složek, 

frekvenčních charakteristik a fázových posuvů mezi jednotlivými měřícími kanály. 

Naměřená data se ukládají na paměť typu FLASH o velikosti 2 MB. Tato paměť je 

rozdělená do pěti oblastí.  První oblast slouží k uložení záznamu naměřených efektivních 

hodnot napětí, proudů, a výkonů v komplexním tvaru. Druhá oblast slouží k ukládání dat o 

kvalitě napětí za uplynulý týden. Třetí oblast slouží k uložení unifikovaných dat s přehledem 

událostí podle ČSN EN 50160. Čtvrtá oblast paměti je určena k ukládání dat záznamu 

průběhů efektivních hodnot půlperiod napětí a proudů. Poslední pátá oblast slouží k ukládání 

komprimovaných týdenních dat o kvalitě. 
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6.7  Reklamace na kvalitu elektrické energie v letech 2004-2015 
 

Reklamace na kvalitu elektrické energie bývá prováděna u distributorů elektrické energie. 

Od roku 2004 postupně distributoři elektrické energie zaznamenávají počet reklamací kvality 

elektrické energie. Během období let 2004 - 2015 bylo zaznamenáno 20483 reklamací kvality 

elektrické energie od odběratelů elektrické energie. Všechny reklamace na kvalitu elektrické 

energie jsou zaznamenány v databázi, kterou vedou distribuční společnosti. 

 

 

6.7.1. Popis databáze reklamací na kvalitu elektrické energie 

 

- Zaznamenáno 20483 reklamací na kvalitu elektrické energie v období let 2004-2015 

- Rozdílné zápisy v databázi 

- Nejednotné označení příčin reklamace, některé záznamy jsou neúplné 

- Některé záznamy jsou uvedeny vícekrát 

 

Jedná se o rozsáhlou databázi reklamací na kvalitu elektrické energie obsahující výše 

uvedené problémy. Největším problémem je neúplnost záznamů a také častá opakovanost 

jedné reklamace na kvalitu elektrické energie. Základní databáze obsahuje netříděné záznamy 

reklamací na kvalitu elektrické energie z České republiky. Nejstarší záznamy jsou často 

neúplné, ale v posledních letech je databáze úplnější.  

Data v databázi byla setříděna dle data a místa vzniku reklamace na kvalitu elektrické 

energie. Je velká škoda, že v databázi jsou velké rozdíly v několika letech, neboť v nejčastěji 

ve starších datech, nahlášeni reklamace na kvalitu elektrické energie, se musely eliminovat 

neúplné záznamy. Pro zpracovávání databáze reklamací na kvalitu elektrické energie byly 

použity filtry v softwaru Microsoft Excel.  
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Obrázek 18 - Náhled zobrazení databáze reklamací na kvalitu elektrické energie 

 

 

6.7.2. Umístění reklamací na kvalitu elektrické energie 

 

Přesné určení místa reklamace na kvalitu elektrické energie je pro ověření příčiny vzniku 

reklamace na kvalitu elektrické energie. Distribuční společnosti provádějí měření kvality 

elektrické energie v různých místech České republiky. V případě měření kvality elektrické 

energie na různých hladinách napětí v blízkosti popřípadě také v místě vzniku reklamace na 

kvalitu elektrické energie, může objasnit nebo ověřit příčinu vzniku reklamace na kvalitu 

elektrické energie v daném místě. 
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Obrázek 19 - Mapa výskytu reklamací na kvalitu elektrické energie v letech 2004-2011 na 

severní Moravě 7 

 

6.7.3. Čas a datum vzniku reklamace nad kvalitu elektrické energie 

 

Určení doby vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie je jednou z nejdůležitějších 

součástí vyhodnocení reklamací. Doba, ve které vznikla reklamace na kvalitu elektrické 

energie a potažmo přesný čas poruchy je důležitým faktorem pro určení případného důvodu 

vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie.  Přesné datum a čas vzniku reklamace na 

kvalitu elektrické energie pomůže k určení příčiny z důvodu případného měření kvality 

elektrické energie v době a místě vzniku poruchy. 
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a) Rozdělení reklamací na kvalitu elektrické energie dle nahlášení v ročním období  

 

  

Obrázek 20 - Zobrazení počtu reklamací na kvalitu elektrické energie podle ročního období v 

letech 2006-2015 

 

Na obrázku 20 jsou zobrazeny počty reklamací na kvalitu elektrické energie v letech 2006-

2015 rozdělené dle nahlášení v ročním období. Při pohledu na graf je patrné, že největší počet 

reklamací na kvalitu elektrické energie je na podzim. Dalším ročním obdobím, kdy byly 

nejvíce nahlášeny reklamace na kvalitu elektrické energie, bylo léto. Třetím nejvyšším 

obdobím kdy byly nahlášeny reklamace na kvalitu elektrické energie, byla zima. Jednotlivé 

měsíce kdy byly nahlášeny reklamace na kvalitu elektrické energie jsou zobrazeny 

v následujícím grafu. 

 

b) Rozdělení nahlášených reklamací na kvalitu elektrické energie dle měsíců vzniku 

 

Každá nahlášená reklamace na kvalitu elektrické energie je zaznamenána do databáze. 

Všechny tyto zaznamenané reklamace na kvalitu elektrické energie jsou vyhodnoceny a na 

základě vyhodnocení je určen další postup řešení dané reklamace na kvalitu elektrické 

energie.  
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Obrázek 21 - Počty nahlášených reklamací na kvalitu elektrické energie v letech 2003-2015 

  

V obrázku číslo 21 jsou zobrazeny počty reklamací na kvalitu elektrické energie v letech 

2003-2015. Z grafu je patrný nízký počet reklamací na kvalitu elektrické energie v letech 

2003-2005 23. V dalších letech jsou počty reklamací na kvalitu elektrické energie mnohem 

vyšší. Nejvyšší počet reklamací na kvalitu elektrické energie byl v roce 2013, kdy v červnu a 

srpnu tohoto roku došlo k výraznému nárůstu počtu nahlášených reklamací na kvalitu 

elektrické energie 23. Další rokem, který obsahoval vysoký počet reklamací na kvalitu 

elektrické energie byl rok 2012, kdy v měsících červenec a říjen byl vysoký nárůst počtu 

nahlášených reklamací na kvalitu elektrické energie 23. Při sledování roku 2012 a 2013 

můžeme také vidět významný pokles reklamací na kvalitu elektrické energie v prosinci těchto 

let 23. 

 

6.7.4. Způsob nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie 

 

Nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie se dá provést několika způsoby. 

V databázi reklamací si distribuční společnosti vedou způsob, jakým byla reklamace na 

kvalitu elektrické energie nahlášena. V následující tabulce jsou zobrazeny nejčastější způsoby 

komunikace mezi odběratele a distributorem elektrické energie v době nahlášení reklamace na 

kvalitu elektrické energie. 
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Tabulka 8 - Druh komunikace mezi odběratelem elektrické energie a zákazníkem 

Typ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem % 

Telefon 177 223 876 1037 1119 1282 1501 1195 1232 1409 1281 1177  12459 60,83 

Korespondence (Dopis) 94 26 195 278 177 137 106 110 114 94 71 54 1456 7,11 

Email 18 13 142 233 190 231 246 277 321 474 358 315 2818 13.76 

Webové stránky 5 0 10 12 28 42 34 73 65 97 83 87 536 2,62 

Fax 0 2 10 11 8 2 1 1 2 0  0 0 37 0,18 

Osobní kontakt 161 60 85 80 127 137 152 152 121 170 148 108 1501 7,33 

Interní ve skupině 0 6 5 13 60 37 75 161 346 158 84 55 1000 4,88 

IVR 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0,02 

Smluvní partner 0 3 18 34 39 72 77 76 75 78 65 70 607 2,96 

Nespecifikováno 7 0 1 0 6 17 1 6 0 17 6 4 65 0,32 

Celkem 462 333 1342 1698 1754 1957 2196 2052 2276 2497 2096 1820 20483 100 

 

V tabulce 8 jsou zobrazeny jednotlivé způsoby nahlášení reklamací na kvalitu elektrické 

energie. Z tabulky je patrné, že nejčastěji využívaným způsobem nahlášení reklamace na 

kvalitu elektrické energie je telefonický kontakt. Druhým nejvyužívanějším způsobem 

nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie je elektronická komunikace a třetím 

nejvyužívanější komunikací je nahlášení reklamace osobním kontaktem na pobočce 

distributora elektrické energie. 

 

 

Obrázek 22 - Počty jednotlivých způsobů nahlášení reklamací na kvalitu elektrické energie v 

letech 2004-2015 
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Na obrázku číslo 22 jsou zobrazeny počty jednotlivých způsobů nahlášení reklamací na 

kvalitu elektrické energie. Z grafu je patrný dominantní způsob hlášení reklamace na kvalitu 

elektrické energie a tím je telefonický kontakt, který byl využit hned v 60,83% případů. 

Dalším využívaným způsobem, pomocí kterého zákazníci nahlásili reklamaci na kvalitu 

elektrické energie, byl E-mail, který byl využit v 13,76% případů. Třetím nejvyužívanějším 

způsobem nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie je osobní kontakt na pobočce 

distributora elektrické energie, který byl využit v 7,33% případů. Čtvrtým nejvyužívanějším 

způsobem nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie byla papírová korespondence, 

která byla využita v 7,11% případů nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie. Ostatní 

způsoby nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie byly využity v malém procentu 

oproti výše vyjmenovaným způsobům. 

 

6.7.5. Oprávněnost reklamace na kvalitu elektrické energie 

 

Určení oprávněnosti reklamace na kvalitu elektrické energie patří mezi základní prvky při 

řešení reklamace. Distribuční společnosti musí řešit reklamace v co nejkratší době 17. 

Distributoři elektrické energie jsou povinni dodávat kvalitní elektrickou energii. Všechny 

parametry, které jsou povinni distributoři elektrické energie dodržet, jsou uvedeny v ČSN EN 

50160 21. V této normě jsou také uvedeny jednotlivé kompatibilní úrovně pro všechny 

sledované parametry kvality elektrické energie. O oprávněnosti reklamace na kvalitu 

elektrické energie dodavatel elektrické energie informuje odběratele elektrické energie a 

v případě, že se jedná o oprávněnou reklamaci, tak musí provést nápravu 18. 

 

Tabulka 9 - Oprávněnost reklamací na kvalitu elektrické energie v letech 2004-2015 

Rok reklamace 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Oprávněná 0 1 146 175 155 127 46 59 0 189 94 80 

Neoprávněná 0 10 222 271 259 332 409 390 2276 2301 1996 1733 

Nezjištěná 

oprávněnost 
462 322 974 1252 1340 1498 1741 1603 0 7 6 7 

Celkový počet 

reklamací 
462 333 1342 1698 1754 1957 2196 2052 2276 2497 2096 1820 
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V tabulce 9 jsou uvedeny počty oprávněných a neoprávněných reklamací na kvalitu 

elektrické energie v letech 2004-2015. Z výsledného počtu reklamací na kvalitu elektrické 

energie je patrné, že počet neoprávněných reklamací na kvalitu elektrické energie 

v jednotlivých letech roste. 

 

 

Obrázek 23 - Vývoj oprávněnosti na kvalitu elektrické energie 

 

Z obrázku 23 je patrný růst neoprávněných reklamací na kvalitu elektrické energie, neboť 

zatím co v roce 2006 bylo 222 neoprávněných reklamací na kvalitu elektrické energie, v roce 

2009 jich bylo 332, v roce 2010 bylo nahlášeno 409 neoprávněných reklamací na kvalitu 

elektrické energie a v roce 2011 bylo nahlášeno 390, neoprávněných reklamací na kvalitu 

elektrické energie. V roce 2014 bylo nahlášeno 1996 a v roce 2015 bylo 1733 reklamací na 

kvalitu elektrické energie, které byly vyhodnoceny jako neoprávněné. 5 

 

6.7.6. Předpoklad výskytu reklamací na kvalitu elektrické energie 

 

Informace o tom, že v určité oblasti by se mohl vyskytovat problém s kvalitou elektrické 

energie je pro distribuční společnost velice důležitým faktorem, neboť v případě, že bude mít 

informace o tom, že v lokalitě je špatná kvalita elektrické energie, může učinit opatření ke 

zlepšení parametrů kvality elektrické energie.  

Pro distribuční společnosti je nejhorší varianta pokud existuje reklamace na kvalitu v 

místě, pro které neexistuje soudobé měření. Následné měření např. po odeznění „nekvality“ 
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může i místo, ve kterém se nekvalita vyskytuje náhodně, označit takové místo za místo 

s neoprávněnou reklamací.  

Z tohoto důvod je potřeba stanovit metodiku ke zjištění předpokládanému výskytu 

reklamací kvality elektrické energie. 

 

Metodika k předpokládanému výskytu reklamací: 

Stanovení metodiky k předpokládanému výskytu reklamací kvality elektrické energie z 

pohledu nalezení příčiny reklamací kvality elektrické energie popřípadě odstranění škod 

vzniklých špatnou kvalitou elektrické energie. 

Předpoklad vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie můžeme získat těmito 

metodami:  

1. Systematické zaznamenávání reklamací - jedná se o pečlivé zaznamenání reklamací 

kvality elektrické energie do příslušné databáze včetně dat o oprávněnosti reklamace 

popřípadě příčiny vzniku oprávněné reklamace kvality elektrické energie. Z pohledu 

umístění reklamace kvality elektrické energie můžeme uvažovat 3 typy míst:   

a) místo s prokázanou nekvalitou - „A“ - jedná se o místo, ve kterém probíhalo 

měření parametrů kvality elektrické energie v době nahlášení reklamace a zjištěné 

hodnoty přesahovaly kompatibilní úroveň 

b) místo s neprokázanou nekvalitou, ale s přihlédnutím k dalším okolnostem - „B“ - 

jedná se o místo v jehož okolí se již vyskytla reklamace nebo místo se nachází 

v blízkosti předpokládaného zdroje rušení popřípadě místo je na dlouhé odbočce 

apod. 

c) místo s nepravděpodobnou nekvalitou - „C“ - jedná se o místo, ve kterém se 

nepředpokládaná, že by mohla být zhoršená kvalita elektrické energie. 

2. Rozdělení regionu na menší celky – jedná se o rozdělení sledovaných oblastí do 

menších celků podle stanovených kritérií. Za kritérium může být stanovena například 

plocha území, počet zákazníků NN, spotřeba elektrické energie, počet napájecích uzlů 

apod.  
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Obrázek 24 - Rozdělení regionu na menší celky 

 

3. Spojení dat do jedné informace - jedná se tedy o vytvoření tzv. „mikroregiony“ s 

kombinací reklamací typu A, B a C 

4. Stanovení limitních hodnot, po jejichž překročení by měl dojít k zahájení 

systematického osazení monitorování PQ, a to nejen na hladině NN (především míst 

s reklamacemi A a B), ale i na vybraných místech VN (může docházet k šíření rušení 

přes hladinu VN). Mezi limitní hodnoty patří počet nahlášených reklamací kvality 

elektrické energie, počet oprávněných reklamací kvality elektrické energie, počet 

možných zdrojů rušení atd.  
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6.8   Měření kvality elektrické energie 

 

Kvalita elektrické energie je jedním z nejvýznamnějších částí v oblasti distribuce 

elektrické energie, neboť rozšiřování spotřebičů s nelineární charakteristikou v distribučních 

sítích NN (jako např. televizory, počítače, kopírky, kompaktní svítidla, atp.) způsobuje 

výrazné zhoršování parametrů kvality dodávané elektrické energie.  

Kvalitu elektrické energie hodnotí prostřednictvím třinácti parametrů napětí kvality 

elektrické energie uvedených v ČSN EN 50160. Samotné měření kvality elektrické energie se 

provádí pomocí síťových analyzátorů. Tyto síťové analyzátory se umísťují v rozvodnách na 

jednotlivých hladinách napětí. Tyto analyzátory jsou nastaveny, aby snímaly parametry 

kvality elektrické energie v desetiminutových intervalech.  

 

6.8.1. Srovnání míst měření kvality elektrické energie s databází reklamací na kvalitu 

elektrické energie 

 

Každou nahlášenou reklamaci na kvalitu elektrické energie musí distribuční společnosti 

prověřit v ohledu na její oprávněnost. Pro zjištění oprávněnosti reklamace na kvalitu elektrické 

energie se využívá měření. Pro vyhodnocení oprávněnosti reklamace na kvalitu elektrické 

energie je nejlepší, aby vtom samém místě a čase, o kterém se reklamace týká, bylo prováděno 

měření parametrů kvality elektrické energie. NE vždy se získají naměřená data přímo z místa 

reklamace na kvalitu elektrické energie, tak se využívají data z blízkého místa nebo z místa 

napájení. 

Pro vyhodnocení reklamací na kvalitu elektrické energie nám slouží jejich databáze a dále 

také naměřená data, kterými disponuje katedra Elektroenergetiky Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. 

Za sledované období tj. 2004-2015 bylo zaznamenáno 20483 reklamací na kvalitu elektrické 

energie na hladině nízkého napětí. Všechny tyto reklamace na kvalitu elektrické energie se musí 

srovnat s naměřenými daty, které jsou k dispozici na katedře Elektroenergetiky. Tyto reklamace 

byly srovnány s daty měření na všech hladinách napětí. 

Z těchto všech reklamací na kvalitu elektrické energie a naměřených dat, se podařilo nalézt 3 

reklamace na kvalitu elektrické energie, kdy vznik reklamace odpovídal datům, kdy bylo 

v daném místě prováděno měření parametrů kvality elektrické energie a jedno místo reklamace 
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na kvalitu elektrické energie v blízkosti větrné elektrárny u které bylo také prováděno měření 

parametrů kvality elektrické energie. Všechny tyto parametry byly naměřeny na hladině 

nízkého a vysokého napětí. 

 

6.8.2. Měření kvality elektrické energie na jednotlivých hladinách napětí 

 

Měření kvality elektrické energie patří k významným faktorům v oblasti distribuce 

elektrické energie. Monitorování kvality elektrické energie se provádí v různých oblastech 

v rozvodu nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí. Měření se provádí pomocí síťových 

analyzátorů, které jsou připojeny k síti. Tyto analyzátory odečítají parametry kvality 

elektrické energie v desetiminutových intervalech. Tyto snímané parametry kvality elektrické 

energie se následně vyhodnotí dle ČSN EN 50160. 

Na následujícím obrázku je zobrazeno ideové schéma zapojení měření kvality elektrické 

energie. 

 

Obrázek 25 - Schéma měření parametrů kvality elektrické energie 19 

 

Na obrázku 24 je zobrazeno ideové schéma měření kvality elektrické energie prováděné na 

katedře elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava. Z obrázku je patrné, že měření kvality elektrické  

energie bylo provedeno na hladinách nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí. 

Samotné měření kvality elektrické energie bylo prováděno minimálně v týdenním měření a 

v průběhu měření, byly odečteny parametry kvality elektrické energie v desetiminutových 

intervalech. 
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V napájecích uzlech byly z naměřených dat vyhodnoceny data ve všech fázích a na všech 

úrovních napětí 16: 

 vybraná harmonická napětí (3., 5., 7., 9., 11.), 

 flikr, 

 nesymetrie. 

 

Měření na hladině vysokého napětí pro konkrétní stížnosti 

 

V napájecím místě se hodnotí ve všech fázích tyto parametry kvality elektrické energie: 

 vybraná harmonická napětí (3., 5., 7., 9., 11.), 

 flikr, 

 nesymetrie. 

V tomto měření se jedná o 3 místa v různých napájecích bodech na hladině vysokého 

napětí, v jejíž blízkosti byly nahlášeny reklamace na kvalitu elektrické energie.  

Tyto napájecí místa byly zaznamenány v rámci pravidelného měření a naměřená data byla 

naměřena po dobu 3 týdnů, kdy pro samotné vyhodnocení bylo užito dat v daném týdnu 

vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie, a tento týden byl vyhodnocen dle ČSN EN 

50160 20.  

Měření vybraných parametrů elektrické energie je prováděno síťovými analyzátory, které 

jsou připojeny k síti. Z těchto analyzátorů jsou poté vyhodnoceny naměřené data, ze kterých 

lze zjistit, jestli byla daná reklamace na kvalitu elektrické energie opodstatněná nebo nikoliv.  

Tabulka 10 - Naměřené hodnoty parametrů kvality elektrické energie 

 1. místo 2. místo 3. místo 

3. harmonická (%) 0,35 0,37 0,24 

5. harmonická (%) 0,90 1,72 1,76 

7. harmonická (%) 0,53 0,59 0,77 

9. harmonická (%) 0,04 0,02 0,05 

11. harmonická  (%) 0,18 0,25 0,16 

Pst (-) 0,15 0,2 0,31 

Plt (-) 0,16 0,21 0,26 

Nesymetrie (%) 0,32 0,25 0,23 
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V tabulce 10 jsou zobrazeny hodnoty parametrů kvality elektrické energie v jednotlivých 

místech měření na hladivě vysokého napětí.  Z tabulky je zřejmé, že naměřené hodnoty 

v jednotlivých měřených místech jsou v toleranci s ČSN EN 50160 a tudíž zjištěné reklamace 

na kvalitu elektrické energie na hladině nízkého napětí nebyly přeneseny z hladiny vysokého 

napětí. V následujícím grafu jsou zobrazeny jednotlivé změřené harmonické složky. 

 

Měření harmonických složek napětí 

 

Prvním měřeným parametrem kvality elektrické energie je měření harmonických složek 

napětí. Pro vyhodnocení se používá 3., 5., 7., 9., a 11. harmonická složka napětí. Tyto 

vyhodnocená data musí vyhovovat ČSN EN 50160. Naměřené hodnoty naměřených 

harmonických složek napětí jsou uvedeny v tabulce číslo 3. Hodnoty uvedeny v  tabulce číslo 

10 jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa pro všechny 3 místa, ve kterých bylo provedeno 

měření. V následujícím obrázku jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých harmonických složek 

napětí pro všechny 3 měřená místa. 

 

 

Obrázek 26 - Hodnoty měřených harmonických složek napětí 

 

Na obrázku 25 jsou zobrazeny naměřené hodnoty harmonických složek napětí pro 3., 5., 7., 

9., a 11. harmonickou složku napětí na hladině vysokého napětí. Tyto hodnoty harmonických 

složek napětí jsou zobrazeny ve srovnání s jednotlivými místy výskytu reklamací na kvalitu 

elektrické energie. Z obrázku 25 je patrné, že naměřené hodnoty harmonických složek napětí    
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jsou nejvyšší u 5. harmonické složky napětí. Všechny naměřené hodnoty harmonických jsou 

však v souladu s ČSN EN 50160. 

 

Měření flikru 

 

Dalším měřeným parametrem kvality elektrické energie je flikr. Tento parametr byl 

vyhodnocen pro všechna tři měřená místa, ve kterých byla nahlášena reklamace na kvalitu 

elektrické energie. Tento parametr kvality elektrické energie se také vyhodnocuje dle ČSN EN 

50160. Naměřené hodnoty krátkodobé a dlouhodobé míry vjemu flikru jsou uvedeny v tabulce 

číslo 10 a jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny 

hodnoty krátkodobé míry doby míry flikru. 

 

Obrázek 27 - Hodnoty parametru krátkodobé míry doby míry flikru 

 

Na obrázku číslo 26 jsou zobrazeny naměřené hodnoty krátkodobé doby míry vjemu flikru 

na hladině vysokého napětí. Tyto naměřené hodnoty jsou na obrázku zobrazeny ve srovnání 

s jednotlivými měřenými místy reklamací na kvalitu elektrické energie. Z obrázku 26 je patrné, 

že nejvyšší hodnota krátkodobé doby míry vjemu flikru je v třetím místě. Další parametr při 

měření flikru je dlouhodobá doba míry vjemu flikru. Tento naměřený parametr je pro všechny 

místa zobrazen na následujícím obrázku. 
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Obrázek 28 - Hodnoty parametru dlouhodobé míry doby míry flikru 

 

Na obrázku číslo 27 jsou zobrazeny hodnoty dlouhodobé míry doby míry flikru na hladině 

vysokého napětí. Tyto naměřené hodnoty dlouhodobé míry doby míry flikru jsou zobrazeny ve 

srovnání s jednotlivými měřenými místy reklamací na kvalitu elektrické energie. Z obrázku 27 

je patrné, že nejvyšší hodnota dlouhodobé doby míry vjemu flikru je v třetím místě. Ve vztahu 

k ČSN EN 50160 jsou naměřené hodnoty dlouhodobé míry doby míry flikru v souladu s touto 

normou. 

Z celkového pohledu hodnocení flikru dle ČSN EN 50160 sledované parametry flikru 

odpovídají této normě. 

 

Měření nesymetrie napětí 

 

Nesymetrie je další měřeným parametrem ve všech třech místech výskytu reklamace na 

kvalitu elektrické energie. Nesymetrie je parametr kvality elektrické energie hodnocený dle 

ČSN EN 50160. Naměřené hodnoty parametru nesymetrie jsou pro jednotlivé místa výskytu 

reklamace na kvalitu elektrické energie, zobrazeny v tabulce číslo 10 zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny hodnoty nesymetrie. 
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Obrázek 29 - Hodnoty parametrů nesymetrie jednotlivých míst reklamace 

 

Na obrázku číslo 28 jsou zobrazeny naměřené hodnoty nesymetrie na hladině vysokého 

napětí. Naměřené hodnoty nesymetrie jsou na obrázku zobrazeny ve srovnání s jednotlivými 

místy, ve kterých byly nahlášeny reklamace na kvalitu elektrické energie. Na obrázku je patrné, 

že nejvyšší hodnota nesymetrie je v místě číslo 1. Naměřené hodnoty nesymetrie ve druhém a 

třetím místě jsou si podobné. Z celkového pohledu hodnocení naměřených parametrů 

nesymetrie, jsou hodnoty nesymetrie ve všech třech místech reklamace na kvalitu elektrické 

energie v souladu s normou ČSN EN 50160. 

 

Měření na hladině nízkého napětí 

 

V napájecím místě se také hodnotí ve všech fázích tyto parametry kvality elektrické 

energie: 

 vybraná harmonická napětí (3., 5., 7., 9., 11.), 

 flikr, 

 nesymetrie. 

V tomto měření se jedná 3 místa v různých napájecích bodech na hladině nízkého napětí, 

avšak vzhledem k tomu, že na hladině nízkého napětí nebyly nahlášeny reklamace na kvalitu 

elektrické energie v místech, kde probíhalo měření, jsou tyto data pouze informativní pro 

zobrazení kvality elektrické energie v měřených bodech. 
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Tyto napájecí místa byly zaznamenány v rámci pravidelného měření a naměřená data byla 

naměřena po dobu 3 týdnů Katedrou elektroenergetiky VŠB-TU Ostrava.  

Měření se v daných místech provádí v pravidelných tříletých intervalech a získaná data 

jsou uchována na katedře. Vzhledem k tomu, že v místech, kde bylo prováděno měření, 

nebyly nahlášeny reklamace na kvalitu elektrické energie, jsou naměřená data zde zobrazená 

informativního charakteru pro zobrazení měření vybraných parametrů kvality elektrické 

energie. Vyhodnocení parametrů kvality elektrické energie se provádí dle ČSN EN 50160. 

V následující tabulce jsou zobrazeny hodnoty parametrů kvality elektrické energie naměřené 

v třech měřených místech. 

 

Tabulka 11 - Naměřené hodnoty parametrů kvality elektrické energie na hladině NN 

 1. místo 2. místo 3. místo 

3. harmonická (%) 0,51 0,69 0,42 

5. harmonická (%) 1,31 1,69 1,78 

7. harmonická (%) 1,28 1,05 1,11 

9. harmonická (%) 0,25 0,23 0,14 

11. harmonická  (%) 0,39 0,45 0,40 

Pst (-) 0,24 0,27 0,32 

Plt (-) 0,24 0,52 0,28 

Nesymetrie (%) 0,41 0,29 0,28 

 

V tabulce 11 jsou zobrazeny hodnoty parametrů kvality elektrické energie v jednotlivých 

místech měření na hladivě nízkého napětí.  Z tabulky je zřejmé, že naměřené hodnoty 

v jednotlivých měřených místech jsou v toleranci s ČSN EN 50160 a tudíž dodávaná kvalita 

elektrické energie by neměla způsobovat odběrateli velké problémy s funkčností zařízení. 

V následujících grafech jsou zobrazeny jednotlivé změřené hodnoty parametrů kvality 

elektrické energie. 

 

Měření harmonických složek napětí 

 

Prvním měřeným parametrem kvality elektrické energie na hladině nízkého napětí je měření 

harmonických složek napětí. Pro vyhodnocení se využilo 3., 5., 7., 9., a 11. harmonické složky 
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napětí. Tyto vyhodnocená data musí vyhovovat ČSN EN 50160 ed.3. Hodnoty naměřených 

harmonických složek napětí jsou uvedeny v tabulce číslo 11. Hodnoty uvedené v této tabulce 

jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa pro všechny 3 měřená místa, ve kterých bylo 

provedeno měření. V následujícím obrázku jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých harmonických 

složek napětí pro všechny 3 měřená místa. 

 

 

Obrázek 30 - Naměřené hodnoty harmonických složek na hladině nízkého napětí 

 

Na obrázku 29 jsou zobrazeny naměřené hodnoty harmonických složek napětí pro 3., 5., 7., 

9., a 11. harmonickou složku napětí na hladině nízkého napětí. Z obrázku je patrné, že 

naměřené hodnoty harmonických složek napětí jsou nejvyšší u 5. harmonické složky napětí. 

Nicméně naměřené hodnoty harmonických jsou v souladu s ČSN EN 50160. 

 

Měření flikru 

 

Dalším měřeným parametrem kvality elektrické energie je flikr. Tento parametr byl 

vyhodnocen pro všechna tři měřená místa na hladině nízkého napětí. Tento parametr kvality 

elektrické energie se také vyhodnocuje dle ČSN EN 50160. Naměřené hodnoty krátkodobé a 

dlouhodobé míry vjemu flikru jsou uvedeny v tabulce číslo 11 a jsou zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny hodnoty krátkodobé míry doby míry 

flikru. 



 

84 

 

 

Obrázek 31 - Hodnoty parametru krátkodobé míry doby míry flikru 

 

Na obrázku číslo 30 jsou zobrazeny naměřené hodnoty krátkodobé doby míry vjemu flikru 

na hladině nízkého napětí. Tyto naměřené hodnoty jsou na obrázku zobrazeny ve srovnání 

s jednotlivými místy měření. Z obrázku je patrné, že nejvyšší hodnota krátkodobé doby míry 

vjemu flikru je v třetím místě. Další parametr při měření flikru je dlouhodobá doba míry vjemu 

flikru. Tento naměřený parametr je pro všechny měřená místa zobrazen na následujícím 

obrázku. 

 

 

Obrázek 32 - Hodnoty parametru dlouhodobé míry doby míry flikru 
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Na obrázku číslo 31 jsou zobrazeny hodnoty dlouhodobé míry doby míry flikru na hladině 

nízkého napětí. Tyto naměřené hodnoty dlouhodobé míry doby míry flikru jsou zobrazeny ve 

srovnání s jednotlivými měřenými místy. Z obrázku je patrné, že nejvyšší hodnota dlouhodobé 

doby míry vjemu flikru je v druhém měřeném místě. Ve vztahu k ČSN EN 50160 jsou 

naměřené hodnoty dlouhodobé míry doby míry flikru v souladu s touto normou. 

Z celkového pohledu hodnocení flikru dle ČSN EN 50160 sledované parametry flikru 

odpovídají této normě. 

 

Měření nesymetrie napětí 

 

Nesymetrie je posledním měřeným parametrem ve všech třech místech. Nesymetrie je 

parametr kvality elektrické energie hodnocený dle ČSN EN 50160. Naměřené hodnoty 

parametru nesymetrie jsou pro jednotlivá místa výskytu reklamace na kvalitu elektrické energie, 

zobrazeny v tabulce číslo 11 zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Na následujícím obrázku 

jsou zobrazeny hodnoty nesymetrie. 

 

 

Obrázek 33 - Hodnoty parametrů nesymetrie napětí jednotlivých míst reklamace 

 

Na obrázku číslo 32 jsou zobrazeny naměřené hodnoty nesymetrie na hladině nízkého napětí. 

Naměřené hodnoty nesymetrie jsou na obrázku zobrazeny ve srovnání s jednotlivými místy 

měření. Na obrázku je patrné, že nejvyšší hodnota nesymetrie je v 1. místě. Naměřené hodnoty 
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nesymetrie ve druhém a třetím místě jsou si podobné. Z celkového pohledu hodnocení 

naměřených parametrů nesymetrie, jsou hodnoty nesymetrie ve všech třech místech v souladu 

s normou ČSN EN 50160. 

 

6.9 Měření parametrů kvality elektrické energie ve vybraných místech severní 

Moravy 
 

6.9.1. Intervaly a místa měření flikru v letech 2014-2015 

 

Na severní Moravě byly, v letech 2014 až 2015, ve vybraných místech monitorovány 

parametry kvality elektrické energie. Na základě těchto měření byly vybrány oblasti pro další 

měření. Hlavním parametrem měření byl parametr flikr. Tento parametr kvality elektrické 

energie se může nejvíce vyskytovat v průmyslových oblastech s rušivými zdroji velkých 

výkonů jako jsou například elektrické obloukové pece nebo oblasti s místními zdroji rušení. 

Monitorování bylo provedeno trvale po dobu dvou týdnů (dva týdenní intervaly) v jarní a 

podzimní kampani. Z tohoto důvodu jsou v každém měřeném místě k dispozici výsledky ze 4 

měřících kampaních. 

Samotné monitorování bylo provedeno na hladinách nízkého, vysokého a velmi vysokého 

napětí, neboť monitorování bylo zaměřeno také na přenos flikru mezi jednotlivými hladinami. 

Měření flikru bylo rozděleno do dvou let - 2014 a 2015. V těchto letech bylo provedeno 

dvojí měření vždy v jarním a podzimním ročním období a v těchto dvou měřeních bylo 

provedeno vždy dvojí týdenní měření v každém měřeném místě na hladinách nízkého, 

vysokého a velmi vysokého napětí.  

Cílem bylo vyhledat místa se zhoršujícím flikrem a případně tato místa srovnat s 

nahlášenými reklamacemi. 

Jednotlivá místa měření a intervaly měření v jednotlivých místech jsou zobrazeny v 

následující tabulce. 
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Tabulka 12 - Jednotlivá místa a intervaly měření flikru 

Označení místa 

Interval měření 

2014 2015 

Jaro Podzim Jaro Podzim 

Místo A_NN1 12.5.-28.5. 14.11.-10.12. 
6.5.-25.5. 

25.5.-9.6. 
4.11.-20.11. 

Místo A_VN1 12.5.-28.5. 14.11.-10.12. 
6.5.-25.5. 

25.5.-9.6. 
4.11.-20.11. 

Místo A_VN2 12.5.-28.5. 14.11.-10.12. 
6.5.-25.5. 

25.5.-9.6. 
4.11.-20.11. 

Místo A_VVN1 12.5.-28.5. 14.11.-10.12. 25.5.-9.6. 4.11.-20.11. 

Místo B_NN1 23.4.-12.5. 30.10.-14.11. 20.4.-7.5. 15.10.-4.11. 

Místo B_NN2 23.4.-12.5. 30.10.-14.11. 20.4.-7.5. 15.10.-4.11. 

Místo B_VN1 23.4.-12.5. 30.10.-14.11. 20.4.-7.5. 15.10.-4.11. 

Místo B _VN2 23.4.-12.5. 30.10.-14.11. 20.4.-7.5. 15.10.-4.11. 

Místo C_NN1 28.5.-12.6. 10.12.-8.1. 29.5.-15.6. 20.11.-9.12. 

Místo C_NN2 28.5.-12.6. 10.12.-8.1. 29.5.-15.6. 20.11.-9.12. 

Místo C_NN3 28.5.-12.6. 10.12.-8.1. 29.5.-15.6. 20.11.-9.12. 

Místo C_NN4 28.5.-12.6. 19.12.-8.1. 29.5.-15.6. 20.11.-9.12. 

Místo C_VN1 28.5.-12.6. 10.12.-8.1. 29.5.-15.6. 20.11.-9.12. 

Místo C_VN2 28.5.-12.6. 10.12.-8.1. 29.5.-15.6. 20.11.-9.12. 

Místo D_NN1 3.4.-23.4. 13.10.-30.10. 1.4.-21.4. 29.9.-15.10. 

Místo D_NN2 3.4.-23.4. 13.10.-30.10. 1.4.-21.4. 29.9.-15.10. 

Místo D_VN1 3.4.-23.4. 13.10.-30.10. 1.4.-20.4. 29.9.-15.10. 

Místo D_VVN1 3.4.-23.4. 13.10.-30.10. 1.4.-20.4. 29.9.-15.10. 

Místo E_NN1 17.3.-3.4. 25.9.-13.10. 16.3.-1.4. 14.9.-29.9. 

Místo E_VN1 17.3.-3.4. 25.9.-13.10. 16.3.-1.4. 14.9.-29.9. 

Místo E_VN2 17.3.-3.4. 25.9.-13.10. 16.3.-1.4. 14.9.-29.9. 

Místo E_VVN1 17.3.-3.4. 25.9.-13.10. 16.3.-1.4. 14.9.-29.9. 

Místo E_VVN2 17.3.-3.4. 25.9.-13.10. 16.3.-1.4. 14.9.-29.9. 

Místo F_NN1 9.7.-24.7. 21.10.-6.11. 12.5.-28.5. 5.10.-22.10. 

Místo F_NN2 9.7.-    24.7. 21.10.-6.11. 12.5.-28.5. 5.10.-22.10. 

 

6.9.2. První etapa měření flikru „Jaro 2014"  

 

V první etapě měření „Jaro 2014“ bylo provedeno měření flikru v těchto šesti lokalitách: 

Místo A, Místo B, Místo C, Místo D, Místo E a Místo F.  

V každé lokalitě byly měřeny vždy dva týdenní intervaly pro každé měřené místo. Dle 

ČSN EN 50160 byly vyhodnocovány 95% hodnoty z desetiminutových průměrů týdenního 

měření. Hodnoty flikru (Pst, Plt) pro jednotlivá místa jsou uvedeny v tabulce 13. Jednotlivé 

fáze jsou značeny L1, L2, L3.  
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Tabulka 13 - Výsledné hodnoty flikru pro první etapu měření „Jaro 2014" 

Místo měření 
1. týden 2. týden 

Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo A_NN1 0,43 0,42 0,43 1,31 0,67 0,40 0,41 0,40 0,41 0,49 0,48 0,44 

Místo A_VN1 0,43 0,42 0,43 0,63 0,49 0,40 0,41 0,40 0,41 0,46 0,45 0,42 

Místo A_VN2 1,35 1,34 1,34 1,26 1,23 1,23 1,30 1,29 1,28 1,22 1,21 1,20 

Místo A_VVN1 0,46 0,45 0,44 0,42 0,42 0,41 0,43 0,43 0,42 0,44 0,43 0,43 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo B_NN1 0,79 0,65 1,03 0,77 0,63 0,96 0,88 0,80 0,95 0,85 0,75 0,92 

Místo B_NN2 0,39 0,53 0,49 0,49 0,61 0,50 0,38 0,47 0,47 0,37 0,45 0,45 

Místo B_VN1 0,65 1,04 0,80 0,61 0,98 0,79 0,74 0,93 0,88 0,73 0,90 0,83 

Místo B_VN2 0,18 0,17 0,17 0,27 0,31 0,34 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo C_NN1 0,74 0,75 0,87 0,79 0,77 0,91 0,79 0,74 0,89 0,82 0,77 0,92 

Místo C_NN2 1,16 1,35 1,14 1,14 1,28 1,10 1,17 1,34 1,15 1,12 1,29 1,12 

Místo C_NN3 0,19 0,16 0,17 0,20 0,15 0,20 0,14 0,12 0,15 0,24 0,30 0,32 

Místo C_NN4 0,91 0,81 1,11 0,84 0,77 1,08 0,92 0,80 1,11 0,87 0,77 1,07 

Místo C_VN1 0,22 0,18 0,21 0,20 0,18 0,20 0,23 0,19 0,22 0,32 0,32 0,28 

Místo C_VN2 1,52 1,26 1,32 1,44 1,22 1,29 1,51 1,28 1,32 1,45 1,24 1,28 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo D_NN1 0,58 0,72 0,54 0,56 0,73 0,54 0,59 0,69 0,61 0,69 0,82 0,56 

Místo D_NN2 0,26 0,27 0,27 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,25 0,26 0,26 

Místo D_VN1 0,27 0,25 0,26 0,25 0,24 0,25 0,27 0,26 0,27 0,26 0,24 0,25 

Místo D_VVN1 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,18 0,18 0,18 0,15 0,15 0,15 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo E_NN1 0,28 0,29 0,26 0,28 0,29 0,26 0,26 0,27 0,24 0,25 0,26 0,23 

Místo E_VN1 0,27 0,29 0,26 0,27 0,28 0,26 0,26 0,27 0,24 0,25 0,26 0,23 

Místo E_VN2 1,39 1,37 1,40 1,17 1,14 1,14 1,34 1,34 1,36 1,15 1,17 1,20 

Místo E_VVN1 0,18 0,19 0,17 0,21 0,22 0,20 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 

Místo E_VVN2 1,34 1,35 1,30 1,09 1,11 1,10 1,31 1,33 1,35 1,14 1,15 1,21 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo F_NN1 0,19 0,20 0,23 0,18 0,20 0,22 0,19 0,21 0,23 0,46 0,47 0,26 

Místo F_NN2 1,31 1,31 1,27 1,28 1,28 1,12 1,26 1,89 1,35 1,05 1,66 1,15 

 

V tabulce 13 jsou červenou barvou vyznačeny hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v 

místech kde došlo k překročení kompatibilní úrovně Plt. Dle ČSN EN 50160 musí být po 95 
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% času dlouhodobá míra vjemu flikru za normálních provozních podmínek, v libovolném 

týdenním období, Plt ≤ 1.   

Z  výše naměřených hodnot vyplývá, že dlouhodobá míra vjemu flikru byla překročena v 

lokalitě Místa A_NN1 ve fázi L1 v prvním týdnu měření. Dále byly hodnoty dlouhodobé míry 

vjemu flikru překročeny v lokalitách Místa A_VN2, Místa C_NN2, Místa C_VN2, Místa E 

_VN2, Místa E_VVN2 a Místa F_NN2. V těchto lokalitách byla dlouhodobá míra vjemu 

flikru překročena v obou týdnech měření a vždy ve všech třech fázích. 

V následujících obrázcích jsou zobrazeny naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu 

flikru z jednotlivých lokalit, ve kterých byla překročena naměřena hodnota dlouhodobé míry 

vjemu flikru dle ČSN EN 50160. 

 

 
Obrázek 34 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místa A 
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Obrázek 35 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místa C 

 

 
Obrázek 36 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místa E 
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Obrázek 37 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místa F 

 

Ze zobrazených obrázků zachycující jednotlivé lokality s překročenými hodnotami 

dlouhodobé míry vjemu flikru, je patrné překročení limitní hodnoty dlouhodobé míry vjemu 

flikru uvedené v ČSN EN 50160. 

6.9.3. Druhá etapa měření flikru „Podzim 2014"  

 

V druhé etapě měření „Podzim 2014“ bylo provedeno měření flikru v těchto šesti 

lokalitách: Místo A, Místo B, Místo C, Místo D, Místo E a Místo F.  

V každé lokalitě byly měřeny vždy dva týdenní intervaly pro každé měřené místo. Dle 

ČSN EN 50160 byly vyhodnocovány 95% hodnoty z desetiminutových průměrů týdenního 

měření. Hodnoty flikru (Pst, Plt) pro jednotlivá místa jsou uvedeny v tabulce 14. Jednotlivé 

fáze jsou značeny L1, L2, L3.  
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Tabulka 14 - Výsledné hodnoty flikru pro druhou etapu měření „Podzim 2014" 

Místo měření 
1. týden 2. týden 

Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo A_NN1 0,39 0,38 0,39 0,36 0,35 0,35 0,33 0,32 0,32 0,33 0,32 0,33 

Místo A_VN1 0,39 0,39 0,40 0,36 0,35 0,35 0,34 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 

Místo A_VN2 1,28 1,28 1,28 1,16 1,16 1,15 1,07 1,06 1,06 1,01 1,01 1,01 

Místo A_VVN1 0,42 0,41 0,41 0,38 0,38 0,37 0,35 0,34 0,34 0,36 0,35 0,35 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo B_NN1 1,11 1,09 1,27 1,10 1,10 1,36 1,24 1,37 1,55 1,22 1,31 1,58 

Místo B_NN2 0,74 0,97 0,67 1,32 1,20 1,01 0,72 0,55 0,61 0,76 0,56 0,55 

Místo B_VN1 1,22 1,56 1,35 1,19 1,53 1,29 1,42 1,65 1,29 1,36 1,67 1,27 

Místo B_VN2 0,16 0,16 0,15 0,27 0,18 0,20 0,19 0,17 0,17 0,19 0,16 0,17 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo C_NN1 0,67 0,52 0,65 0,64 0,50 0,61 0,37 0,42 0,36 0,44 0,41 0,41 

Místo C_NN2 0,75 0,96 0,96 0,74 0,90 0,91 0,63 0,49 0,57 0,60 0,61 0,64 

Místo C_NN3 0,10 0,12 0,11 0,11 0,13 0,12 0,10 0,12 0,11 0,10 0,12 0,10 

Místo C_NN4 0,68 1,01 0,70 0,69 0,94 0,69 0,65 0,92 0,79 0,67 0,85 0,73 

Místo C_VN1 0,18 0,15 0,14 0,18 0,16 0,14 1,06 1,05 0,84 1,00 1,01 0,82 

Místo C_VN2 1,06 1,05 0,84 1,00 1,01 0,82 0,52 0,64 0,69 0,67 0,72 0,67 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo D_NN1 0,60 0,65 0,59 0,54 0,61 0,54 0,70 0,76 0,70 0,57 0,64 0,58 

Místo D_NN2 0,64 0,60 0,62 0,57 0,56 0,56 0,72 0,70 0,70 0,59 0,58 0,58 

Místo D_VN1 0,64 0,66 0,62 0,57 0,57 0,57 0,76 0,78 0,75 0,62 0,63 0,63 

Místo D_VVN1 0,68 0,72 0,70 0,61 0,64 0,63 0,79 0,82 0,81 0,66 0,67 0,67 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo E_NN1 0,28 0,29 0,26 0,28 0,28 0,26 0,31 0,32 0,29 0,30 0,31 0,28 

Místo E_VN1 0,27 0,28 0,26 0,27 0,27 0,26 0,31 0,32 0,29 0,30 0,31 0,28 

Místo E_VN2 1,23 1,23 1,21 1,02 1,01 1,01 1,22 1,22 1,19 1,03 1,03 1,01 

Místo E_VVN1 0,18 0,15 0,13 0,18 0,14 0,13 0,16 0,15 0,14 0,16 0,16 0,14 

Místo E_VVN2 1,18 1,27 1,16 0,97 1,00 0,96 1,15 1,21 1,15 0,97 0,99 0,96 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo F_NN1 0,19 0,24 0,22 0,20 0,24 0,23 0,23 0,27 0,25 0,23 0,32 0,26 

Místo F_NN2 1,51 1,27 1,86 1,38 1,14 1,64 1,45 1,24 1,75 1,31 1,30 1,51 

 

V tabulce 14 jsou červenou barvou vyznačeny hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v 

místech kde došlo k překročení kompatibilní úrovně Plt. Dle ČSN EN 50160 musí být po 95 



 

93 

 

% času dlouhodobá míra vjemu flikru za normálních provozních podmínek, v libovolném 

týdenním období, Plt ≤ 1.   

Z  výše naměřených hodnot vyplývá, že dlouhodobá míra vjemu flikru byla překročena v 

lokalitách Místo A_VN2, Místo B_NN1, Místo B_VN1, Místo E_VN2 a Místo F_NN2. V 

těchto lokalitách byla dlouhodobá míra vjemu flikru překročena v obou týdnech měření a 

vždy ve všech třech fázích. 

V následujících obrázcích jsou zobrazeny naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu 

flikru z jednotlivých lokalit, ve kterých byla překročena naměřena hodnota dlouhodobé míry 

vjemu flikru dle ČSN EN 50160. 

 

 

Obrázek 38 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo A "Podzim 

2014" 
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Obrázek 39 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo B "Podzim 

2014" 

 

 

Obrázek 40 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo E "Podzim 

2014" 
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Obrázek 41 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo F "Podzim 

2014" 

Z měření Místo F_NN2 byl při vyhodnocování odstraněn úsek od 31.10. 18:50 do 2.11. 

17:00, ve kterém se v jedné fázi vyskytovaly velmi vysoké hodnoty flikru. Tento úsek je 

popsán samostatně na následujícím obrázku. 

Obrázek 42 - Průběh flikru (Pst) na lokalitě Místo F_NN2 "Podzim 2014" 

 

Ze zobrazených obrázků zachycující jednotlivé lokality s překročenými hodnotami 

dlouhodobé míry vjemu flikru, je patrné překročení limitní hodnoty dlouhodobé míry vjemu 
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flikru uvedené v ČSN EN 50160. V lokalitě Místo F_NN2 by ve druhém vyhodnocovaném 

týdnu (29. 10. 2014 – 4. 11. 2014) při ponechání extrémních hodnot dosahovala 95% hodnota 

Plt ve fázi L3  hodnotu 7,6 ( obrázek 41).  

 

6.9.4. Třetí etapa měření flikru „Jaro 2015"  

 

V třetí etapě měření „Jaro 2015“ bylo provedeno měření flikru v těchto šesti lokalitách: 

Místo A, Místo B, Místo C, Místo D, Místo E a Místo F.  

V každé lokalitě byly měřeny vždy dva týdenní intervaly pro každé měřené místo. Dle 

ČSN EN 50160 byly vyhodnocovány 95% hodnoty z desetiminutových průměrů týdenního 

měření. Hodnoty flikru (Pst, Plt) pro jednotlivá místa jsou uvedeny v tabulce 15. Jednotlivé 

fáze jsou značeny L1, L2, L3.  
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Tabulka 15 - Výsledné hodnoty flikru pro třetí etapu měření „Jaro 2015" 

Místo měření 
1. týden 2. týden 

Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo A_NN1 0,50 0,48 0,51 1,00 0,68 1,00 0,40 0,39 0,40 0,38 0,37 0,38 

Místo A_VN1 1,30 1,29 1,30 1,21 1,18 1,21 1,29 1,28 1,28 1,19 1,18 1,19 

Místo A_VN2 0,52 0,48 0,52 1,01 0,69 1,01 0,41 0,40 0,41 0,38 0,37 0,38 

Místo A_VVN1 0,42 0,41 0,41 0,38 0,37 0,37 0,41 0,41 0,41 0,39 0,38 0,39 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo B_NN1 1,15 0,97 1,33 1,13 0,95 1,31 1,44 1,39 1,64 1,37 1,32 1,58 

Místo B_NN2 0,68 0,67 0,57 0,66 0,65 0,55 0,74 0,68 0,61 0,72 0,67 0,60 

Místo B_VN1 0,98 1,36 1,17 0,96 1,33 1,15 1,40 1,67 1,46 1,33 1,60 1,39 

Místo B_VN2 0,15 0,16 0,14 0,15 0,16 0,15 0,17 0,17 0,15 0,18 0,17 0,17 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo C_NN1 0,81 0,84 0,98 0,77 0,80 0,93 0,84 0,90 1,00 0,79 0,87 0,96 

Místo C_NN2 1,27 1,42 1,14 1,21 1,36 1,09 1,36 1,44 1,18 1,31 1,39 1,11 

Místo C_NN3 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,13 0,13 0,15 0,19 0,18 

Místo C_NN4 0,69 1,14 0,75 0,67 1,12 0,62 0,70 1,15 0,76 0,69 1,13 0,63 

Místo C_VN1 0,24 0,22 0,25 0,23 0,20 0,24 0,25 0,21 0,25 0,24 0,23 0,25 

Místo C_VN2 1,61 1,25 1,47 1,53 1,20 1,40 1,63 1,29 1,57 1,57 1,23 1,51 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo D_NN1 0,27 0,27 0,28 0,27 0,27 0,29 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,41 

Místo D_NN2 0,24 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,42 0,43 0,45 0,42 0,41 0,43 

Místo D_VN1 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,14 0,48 0,44 0,45 0,45 0,44 0,43 

Místo D_VVN1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,50 0,52 0,48 0,47 0,50 0,46 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo E_NN1 1,02 1,06 1,05 0,87 0,89 0,88 1,01 1,04 1,03 0,87 0,92 0,91 

Místo E_VN1 1,04 1,07 1,06 0,88 0,90 0,89 1,02 1,05 1,04 0,88 0,93 0,91 

Místo E_VN2 1,22 1,24 1,25 1,04 1,06 1,05 1,23 1,27 1,23 1,07 1,10 1,10 

Místo E_VVN1 1,20 1,24 1,24 1,00 1,04 1,03 1,20 1,25 1,23 1,01 1,08 1,10 

Místo E_VVN2 1,20 1,24 1,24 1,00 1,04 1,03 1,20 1,26 1,23 1,02 1,09 1,10 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo F_NN1 0,23 0,24 0,26 0,22 0,23 0,25 0,20 0,23 0,23 0,19 0,22 0,23 

Místo F_NN2 1,32 1,41 1,19 1,10 1,28 1,03 1,00 1,09 0,73 1,00 1,04 0,80 

 

V tabulce 15 jsou červenou barvou vyznačeny hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v 

místech kde došlo k překročení kompatibilní úrovně Plt. Dle ČSN EN 50160 musí být po 95 
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% času dlouhodobá míra vjemu flikru za normálních provozních podmínek, v libovolném 

týdenním období, Plt ≤ 1.   

Z  výše naměřených hodnot vyplývá, že dlouhodobá míra vjemu flikru byla překročena v 

lokalitách Místo A_VN1, Místo C_NN1, Místo C_VN2, Místo E_VN2 v obou týdnech 

měření a vždy ve všech třech fázích. Dále došlo k překročení limitních hodnot dlouhodobé 

míry vjemu flikru v lokalitě Místo B_NN1, kdy v první týdnu došlo k překroční limitních 

hodnot ve fázích L1, L3 a v druhém týdnu došlo k překročení limitních hodnot ve všech třech 

fázích. Dále došlo k překroční limitních hodnot v lokalitě Místo B_VN1, kdy v první týdnu 

došlo k překroční limitních hodnot ve fázích L2, L3 a v druhém týdnu došlo k překročení 

limitních hodnot ve všech třech fázích. Další lokalitou, ve které došlo k překročení limitních 

hodnot dlouhodobé míry vjemu flikru byla lokalita Místo C_NN4 ve fázi L2 v obou měřených 

týdnech. Další lokalitou, ve které došlo k překročení limitních hodnot dlouhodobé míry vjemu 

flikru byla lokalita Místo E_VVN1 a Místo E_VVN2 ve fázích L2, L3 v prvním měřeném 

týdnu a ve všech fázích v druhém měřeném týdnu. Poslední lokalitou s překročenou limitní 

hodnotou dlouhodobé míry vjemu flikru byla lokalita Místo F_NN2, kdy v prvním měřeném 

týdnu došlo k překročení limitních hodnot ve všech třech fázích a v druhém měřeném týdnu 

pouze ve fázi L2. 

V následujících obrázcích jsou zobrazeny naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu 

flikru z jednotlivých lokalit, ve kterých byla překročena naměřena hodnota dlouhodobé míry 

vjemu flikru dle ČSN EN 50160. 
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Obrázek 43 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo A "Jaro 

2015" 

 
Obrázek 44 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo B "Jaro 

2015" 
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Obrázek 45 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo C "Jaro 

2015" 

 
Obrázek 46 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo E "Jaro 

2015" 
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Obrázek 47 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo F "Jaro 

2015" 

 

Ze zobrazených obrázků zachycující jednotlivé lokality s překročenými hodnotami 

dlouhodobé míry vjemu flikru, je patrné překročení limitní hodnoty dlouhodobé míry vjemu 

flikru uvedené v ČSN EN 50160. 

 

 

6.9.5. Čtvrtá etapa měření flikru „Podzim 2015"  

 

Ve čtvrté etapě měření „Podzim 2015“ bylo provedeno měření flikru v těchto šesti 

lokalitách: Místo A, Místo B, Místo C, Místo D, Místo E a Místo F.  

V každé lokalitě byly měřeny vždy dva týdenní intervaly pro každé měřené místo. Dle 

ČSN EN 50160 byly vyhodnocovány 95% hodnoty z desetiminutových průměrů týdenního 

měření. Hodnoty flikru (Pst, Plt) pro jednotlivá místa jsou uvedeny v tabulce 16. Jednotlivé 

fáze jsou značeny písmeny L1, L2, L3.  
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Tabulka 16 - Výsledné hodnoty flikru pro čtvrtou etapu měření „Podzim 2015" 

Místo měření 
1. týden 2. týden 

Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo A_NN1 0,40 0,47 0,40 0,36 0,47 0,37 0,37 0,42 0,38 0,36 0,43 0,36 

Místo A_VN1 0,41 0,40 0,41 0,37 0,36 0,37 0,38 0,37 0,38 0,39 0,38 0,40 

Místo A_VN2 1,31 1,30 1,31 1,18 1,17 1,17 1,21 1,21 1,21 1,11 1,13 1,10 

Místo A_VVN1 0,45 0,44 0,44 0,40 0,39 0,39 0,43 0,43 0,42 0,91 1,04 1,14 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo B_NN1  1,01 1,33  0,98 1,31  1,04 1,32  1,01 1,26 

Místo B_NN2 0,45 0,77 0,52 0,46 0,79 0,50 0,49 0,88 0,57 0,49 0,84 0,58 

Místo B_VN1 1,01 1,32 1,19 0,98 1,30 1,12 1,02 1,30 1,06 1,00 1,25 1,04 

Místo B_VN2 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,13 0,15 0,15 0,15 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo C_NN1 0,78 0,72 0,90 0,74 0,70 0,85 0,79 0,72 0,91 0,76 0,69 0,87 

Místo C_NN2 1,10 1,33 1,10 1,06 1,25 1,04 1,09 1,34 1,11 1,05 1,28 1,06 

Místo C_NN3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 

Místo C_NN4 0,64 0,88 0,99 0,61 0,75 0,95 0,64 0,75 0,97 0,61 0,64 0,91 

Místo C_VN1 0,23 0,18 0,22 0,22 0,17 0,21 0,24 0,20 0,22 0,23 0,19 0,22 

Místo C_VN2 1,50 1,21 1,28 1,42 1,15 1,23 1,51 1,22 1,27 1,45 1,17 1,22 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo D_NN1 0,32 0,31 0,30 0,34 0,33 0,31 0,30 0,30 0,30 0,28 0,29 0,27 

Místo D_NN2 0,26 0,26 0,27 0,28 0,26 0,27 0,26 0,26 0,27 0,24 0,24 0,25 

Místo D_VN1 0,28 0,28 0,28 0,28 0,34 0,27 0,27 0,28 0,27 0,25 0,26 0,25 

Místo D_VVN1 0,19 0,19 0,19 0,23 0,21 0,21 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo E_NN1 1,02 1,03 1,05 0,85 0,86 0,83 0,97 0,96 0,95 0,74 0,75 0,73 

Místo E_VN1 1,03 0,98 1,07 0,86 0,95 0,85 0,99 0,81 0,97 0,75 0,64 0,74 

Místo E_VN2 2,18 2,08 2,23 1,72 1,68 1,78 2,21 2,18 2,29 1,84 1,80 1,91 

Místo E_VVN1 1,25 1,27 1,28 1,01 1,04 1,00 1,17 1,22 1,16 0,89 0,92 0,88 

Místo E_VVN2 2,11 2,02 2,08 1,68 1,60 1,66 2,14 2,08 2,14 1,75 1,70 1,75 

             

 
Pst_L1_1 Pst_L2_1 Pst_L3_1 PIt_L1_1 PIt_L2_1 PIt_L3_1 Pst_L1_2 Pst_L2_2 Pst_L3_2 PIt_L1_2 PIt_L2_2 PIt_L3_2 

Místo F_NN1 0,23 0,24 0,27 0,23 0,23 0,31 0,20 0,23 0,24 0,19 0,22 0,23 

Místo F_NN2 1,45 1,70 1,79 1,32 1,61 1,73 1,29 1,52 1,27 1,14 1,36 1,18 

 

V tabulce 16 jsou opět červenou barvou vyznačeny hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru 

v místech kde došlo k překročení kompatibilní úrovně Plt. Dle ČSN EN 50160 musí být po 95 
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% času dlouhodobá míra vjemu flikru za normálních provozních podmínek, v libovolném 

týdenním období, Plt ≤ 1.   

Z  výše naměřených hodnot vyplývá, že dlouhodobá míra vjemu flikru byla překročena v 

lokalitách Místo A_VN2, Místo C_NN2, Místo C_VN2, Místo E_VN2, Místo E_VVN2a 

Místo F_NN2 v obou týdnech měření a vždy ve všech třech fázích. Dále došlo k překročení 

limitních hodnot dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo B_NN1, kdy v první týdnu 

došlo k překroční limitních hodnot ve fázi L3 a v druhém týdnu došlo k překročení limitních 

hodnot ve fázích L2 a L3, fáze L1 nebyla měřena. Dále došlo k překroční limitních hodnot v 

lokalitě Místo B_VN1, kdy došlo k překroční limitních hodnot ve fázích L2, L3 v obou 

měřených týdnech. Poslední lokalitou s překročenou limitní hodnotou dlouhodobé míry 

vjemu flikru byla lokalita Místo E_VVN1, kdy v prvním měřeném týdnu došlo k překročení 

limitních hodnot ve všech třech fázích. 

V následujících obrázcích jsou zobrazeny naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu 

flikru z jednotlivých lokalit, ve kterých byla překročena naměřena hodnota dlouhodobé míry 

vjemu flikru dle ČSN EN 50160. 

 

 

Obrázek 48 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo A "Podzim 

2015" 
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Obrázek 49 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo B "Podzim 

2015" 

 
Obrázek 50 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo C "Podzim 

2015" 
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Obrázek 51 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo E "Podzim 

2015" 

 

Obrázek 52 - Naměřené hodnoty dlouhodobé míry vjemu flikru v lokalitě Místo F "Podzim 

2015"  



 

106 

 

Ze zobrazených obrázků zachycující jednotlivé lokality s překročenými hodnotami 

dlouhodobé míry vjemu flikru, je patrné překročení limitní hodnoty dlouhodobé míry vjemu 

flikru uvedené v ČSN EN 50160. 

 

6.9.6. Zhodnocení analýzy naměřených dat v letech 2014 a 2015 

 

Analýza kvality elektrické energie v oblasti severní Moravy byla pravidelně prováděna ve 

dvou ročních intervalech (jarní a podzimní kampani). Analýza byla provedena měřením a 

následným vyhodnocením naměřených dat kvality elektrické energie v důležitých napájecích 

uzlech s ohledem na možnost výskytu zhoršených parametrů kvality elektrické energie a 

zároveň s tímto s možností vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie v těchto měřených 

oblastech. 

Pro vyhodnocení možnosti vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie byl vybrán flikr 

jako jeden z parametrů kvality elektrické energie, neboť tento parametr mohou zákazníci 

vnímat formou blikání v domácnostech a tento jev brát jako podnět k nahlášení reklamace na 

kvalitu elektrické energie u svého distributora elektrické energie. 

Z naměřených dat, která byla uvedena výše, je prokázáno, že byla obecně zhoršená kvalita 

elektrické energie vlivem flikru vyskytujícího se v distribučních sítích. Flikr byl překročen ve 

všech hladinách napětí a zároveň je překročen ve více napájecích uzlech oblasti severní 

Moravy. V měřeném časové období roku 2014 a 2015, kdy byla v daných lokalitách zhoršená 

kvalita elektrické energie, avšak nedošlo k nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie 

ze strany odběratele v období, ve kterém v daném místě probíhalo měření. 

Ze strany odběratelů elektrické energie existují v různých oblastech stížnosti na kvalitu 

elektrické energie, které se musí ověřit. Ve výše provedených měřeních, byla také ověřována 

oprávněnosti reklamací na kvalitu elektrické energie v místech, kde byla nahlášena reklamace 

na kvalitu elektrické energie a v daném místě byl také umístěn analyzátor pro měření kvality 

elektrické energie. Z výše uvedeného ověření 3 měřených míst bylo zjištěno, že dané 

reklamace na kvalitu elektrické energie byly neoprávněné, což se potvrdilo také měřením. 

Nicméně nelze říci, že by  všechny reklamace na kvalitu elektrické energie byly neoprávněné. 

Reklamace na kvalitu elektrické energie může také být oprávněná ze strany zákazníka, avšak 

následným měřením byla reklamace na kvalitu elektrické energie zamítnuta z důvodu, že 

nebyly překročeny limitní parametry kvality elektrické energie. Toto může vzniknout 
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v případě, že se jednalo o krátkodobý lokální jev, při kterém dojde k překročení parametrů 

kvality elektrické energie a k rušení funkce některých přístrojů, avšak následné měření, které 

proběhne až po nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie, nic neprokáže, neboť tento 

jev odezní a v době měření jsou všechny parametry kvality elektrické energie v normativních 

hodnotách. Tento jev může vzniknout třeba v oblastech vesnic nebo odlehlých oblastí, ve 

kterých se například připravují lidé na zimní období přípravou dřeva (použití cirkulárky 

s velkým odebíraným výkonem), kdy prováděna činnost probíhá po krátkou dobu než by se 

stihlo provést kontrolní měření po nahlášení reklamace na kvalitu elektrické energie. 

 

7. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ UMÍSTĚNÍ ANALYZÁTORŮ 

KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE V MÍSTECH REKLAMACÍ 

KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

Pro stanovení ekonomického zhodnocení eventuálního osazování míst analyzátory kvality, 

je nutné nejdříve mít informace o finančních kompenzacích zákazníkům. Tuto věc řeší 

Vyhláška č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v 

elektroenergetice, která stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s 

regulovanými činnostmi v elektroenergetice, včetně výše náhrad za její nedodržení, postupy a 

lhůty pro uplatnění nároku na náhrady, a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek 

a služeb. 

Dle §8 je standardem kvality napětí distribuce elektřiny s odpovídajícími parametry 

velikosti a odchylky napájecího napětí a frekvence, které jsou v souladu s Pravidly 

provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribučních soustav nebo s 

parametry napětí a frekvence sjednanými ve smlouvě mezi zákazníkem a provozovatelem 

distribuční soustavy 22.  

V případě, že dojde k nahlášení reklamace kvality elektrické energie, řeší vyhláška č. 

540/2005 Sb. Standard lhůty pro vyřízení reklamace kvality napětí: 

 

(1)  Standardem lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí je prověření 

oprávněnosti reklamace dodavatele sdružené služby nebo zákazníka na kvalitu 

napětí a písemné vyrozumění dodavatele sdružené služby nebo zákazníka o jejím 
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prověření do 60 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace dodavatele sdružené 

služby nebo zákazníka provozovateli distribuční soustavy 22.  

(2)     Je-li reklamace dodavatele sdružené služby nebo zákazníka po prověření shledána 

provozovatelem distribuční soustavy jako oprávněná, je obsahem písemného 

vyrozumění dodavateli sdružené služby nebo zákazníkovi určení způsobu a termínu 

odstranění příčiny snížené kvality napětí, jinak není standard lhůty pro vyřízení 

reklamace na kvalitu napětí dodržen 22.  

(3)   Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace kvality napětí poskytuje 

provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi náhradu ve výši 1 200 Kč za každý 

den prodlení, nejvýše však 30 000 Kč 22.  

 

V případě, že dojde ke zjištění, že reklamace kvality elektrické energie je oprávněná, je 

provozovatel distribuční soustavy se řídit § 10 vyhlášky č. 540/2005 Sb. Standard lhůty pro 

odstranění příčin snížené kvality napětí. Tato část vyhlášky definuje tyto náležitosti: 

 

(1)  Standardem lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí je provedení 

potřebných opatření příslušným provozovatelem distribuční soustavy nezbytných k 

odstranění příčin snížené kvality napětí ve lhůtě: 

  

a)    30 kalendářních dnů ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení 

reklamace kvality napětí dodavateli sdružené služby nebo zákazníkovi s 

určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality napětí, je-li 

příčina snížené kvality napětí odstranitelná jednoduchým provozním 

opatřením, například manipulací v zařízení distribuční soustavy 22,  

b)    6 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace 

kvality napětí dodavateli sdružené služby nebo zákazníkovi s určením 

způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality napětí, je-li příčina 

snížené kvality napětí odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož 

provedení není třeba stavebního povolení podle stavebního zákona 5), a 

příčinu snížené kvality napětí nelze odstranit postupem podle písmene a), 

nebo 22, 
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c)     24 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace 

kvality napětí dodavateli sdružené služby nebo zákazníkovi s určením 

způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality napětí, je-li příčina 

snížené kvality napětí odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož 

provedení je třeba stavebního povolení podle stavebního zákona 5); za 

nedodržení tohoto standardu se nepovažuje, nedojde-li přes veškeré 

vynaložené úsilí provozovatele distribuční soustavy k vydání stavebního 

povolení z důvodů, které nastaly nebo existují nezávisle na jeho vůli 22.  

 

(2)   Za nedodržení standardu lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí 

poskytne příslušný provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi náhradu ve výši 

1 200 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 60 000 Kč 22.  

 

Z výše uvedeného je patrné, že v případě pozdního vyřešení oprávněnosti reklamace 

kvality elektrické energie náleží zákazníkovi maximálně 30 000 Kč a za nedodržení standardu 

lhůty pro odstranění příčiny snížení kvality elektrické energie maximálně 60 000 Kč. 

V případě, že by došlo k nahlášení reklamace kvality elektrické energie od více zákazníků 

najednou a distribuční společnost by nestihla vyřídit reklamaci na kvalitu elektrické energie 

dle §9 Vyhlášky č. 540/2005 Sb., měl by na náhradu nárok každý zákazník, což pro 

distribuční společnost by mohlo znamenat i nemalé finanční zatížení. 

Z tohoto vyplývá, že v případě kdy dochází v některých místech k častým reklamacím 

kvality elektrické energie, měla by distribuční společnost zvážit osazení těchto míst 

monitorováním parametrů kvality elektrické energie. 

Není nutné kalkulovat s pořizovací cenou (např. cena síťového analyzátoru se může 

pohybovat v cenové hladině kolem 150 tis. Kč bez DPH), protože přístroje je možné 

nasazovat opakovaně, ale je nutné uvažovat např.: 

 

- režijní náklady analyzátoru x počet analyzátorů x počet dnů (týdnů) monitorování 

- výjezdy technika na montáž a demontáž analyzátoru, ev. průběžnou kontrolu 

funkčnosti 

- náklady na vyhodnocení dat z jednoho místa x počet vyhodnocovaných míst (počet 

analyzátorů)  
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- možnost využití analyzátoru po odstranění závad způsobující kvalitu elektrické 

energie v postižených oblastech 

Tyto náklady by se měly být porovnány s náklady na kompenzace zákazníkům, ale mohou 

zde figurovat i jiné náklady, např. opravy na straně distributora, které si nekvality mohla 

vyžádat. 
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ZÁVĚR 

 

Tato disertační práce se zabývá reklamacemi na kvalitu elektrické energie a možnými 

příčinami jejich vzniku. Každý odběratel elektrické energie chce, aby všechny jeho elektrické 

spotřebiče fungovaly bezchybně. Pro bezchybnou funkci elektrických spotřebičů je zapotřebí, 

aby z místa výroby elektrické energie, tedy elektrárny, přes distribuční síť do místa spotřeby, 

tedy k odběrateli, byla dodána kvalitní elektrická energie. Všechny kvalitativní parametry, 

podle kterých se kontroluje kvalita elektrické energie, jsou uvedeny v ČSN EN 50160 ed.3. 

První výsledkem této disertační práce je vyhodnocení reklamací na kvalitu elektrické 

energie. Byly popsány některé síťové analyzátory pro měření kvality elektrické energie. Byla 

popsána databáze reklamací na kvalitu elektrické energie, podle které bylo vyhodnoceno 

celkem 20483 reklamací na kvalitu elektrické energie. V rámci vyhodnocení reklamací 

kvality elektrické energie byly vyhodnoceny počty reklamací na kvalitu elektrické energie 

podle nahlášení reklamace v ročním období a také podle jednotlivých měsíců, ve kterých byly 

reklamace na kvalitu elektrické energie nahlášeny. 

Další částí vyhodnocení reklamací na kvalitu elektrické energie bylo zjištění, jakým 

způsobem byly reklamace na kvalitu elektrické energie nahlášeny distributorovi elektrické 

energie. 

Poslední části hodnocení reklamací na kvalitu elektrické energie bylo vyhodnocení 

oprávněnosti reklamací na kvalitu elektrické energie dle databáze reklamací na kvalitu 

elektrické energie.  

Po řešení vyhodnocení reklamací kvality elektrické energie, řeší tato disertační práce 

předpoklad reklamací kvality elektrické energie. V rámci této části je řešena metodika 

výskytu reklamací kvality elektrické energie. V této metodice jsou řešeny 4 metody , podle 

kterých lze získat předpoklad vzniku reklamace kvality elektrické energie. 

Další částí této disertační práce je část měření kvality elektrické energie. V této části je 

provedeno srovnání míst, ve kterých byly měřeny parametry kvality elektrické energie s 

databází reklamací na kvalitu elektrické energie. Následně bylo popsáno měření kvality 

elektrické energie na jednotlivých hladinách napětí. V rámci těchto měření, byly 

vyhodnocovány harmonické složky napětí, flikr a nesymetrie jakožto některé parametry 

kvality elektrické energie.  
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Na základě měření, které bylo provedeno v letech 1998-2012 byly vybrány oblasti, ve 

kterých byl vybrán jako hlavní měřený parametr flikr. Měření v těchto vybraných oblastech 

bylo provedeno v letech 2014-2015. Vybrané oblasti jsou průmyslové oblasti s rušivými 

zdroji velkých výkonů a oblasti, ve kterých se nachází místní zdroje rušení. Samotné měření 

bylo prováděno ve dvou ročních kampaních (jarní a podzimní).  

Na základě všech vyhodnocení reklamací na kvalitu elektrické energie a měření parametrů 

kvality elektrické energie můžeme učinit tyto závěry: 

 

1. Existují reklamace na kvalitu elektrické energie v místech, kde bylo prováděno 

měření na kvalitu elektrické energie, ale na základě měřených dat bylo zjištěno, že 

kvalita elektrické energie je v pořádku. Z toho vyplývá, že daná reklamace na kvalitu 

elektrické energie byla neoprávněná. 

2. Existují reklamace na kvalitu elektrické energie v místech, kde bylo prováděno 

měření na kvalitu elektrické energie, a současně na základě měřených dat bylo 

zjištěno, že kvalita elektrické energie není v pořádku. Z toho vyplývá, že daná 

reklamace na kvalitu elektrické energie byla oprávněná. 

3. Existují místa, ve kterých je na základě měření zjištěna zhoršená kvalita elektrické 

energie, avšak nebyla nahlášena žádná reklamace na kvalitu elektrické energie. Jsou 

to místa s častými zhoršenými parametry kvality elektrické energie a odběratelé 

elektrické energie při četnosti poruch v síti toto neřeší. 

 

Z vyhodnocení bodů 1 a 3 vyplývá, že v těchto místech je vhodné umístit přístroje pro 

kontinuální měření kvality elektrické energie. Použití těchto měřících přístrojů bude výhodné 

jak pro distributora elektrické energie tak také pro odběratele elektrické energie, neboť v 

případě vzniku reklamace na kvalitu elektrické energie bude jednodušší vyhodnocení její 

opodstatněnosti a případně také řešení příčiny vzniku opodstatněné reklamace na kvalitu 

elektrické energie. Další výhodou použití těchto přístrojů bude přehled o průběhu kvality 

elektrické energie a jejích změnách ve sledovaných oblastech. 

V poslední části této práci je nastíněno řešení ekonomické zhodnocení umístění 

analyzátorů kvality elektrické energie v místech reklamací kvality elektrické energie. V této 

části jsou uvedeny lhůty pro vyřízení reklamace kvality elektrické energie a také náhrady, 

které náleží zákazníkovi v případě, že provozovatel distribuční soustavy by nedodržel tyto 
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termíny. Dále tato část řeší také termíny pro odstranění příčiny vzniku reklamace na kvalitu 

elektrické energie a také náhrady, které náleží zákazníkovi v případě, že provozovatel 

distribuční soustavy by nedodržel tyto stanovené termíny. V poslední části tohoto zhodnocení 

jsou označeny náklady, se kterými musí distribuční společnost uvažovat při nasazení 

analyzátoru kvality elektrické energie. 
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