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EDSTAVENÍ EZ DISTRIBUCE
HLAVNÍ UKAZATELE
Hlavní úkoly a sm ry spole nosti
distribuce elektrické energie
ízení soustavy v reálném ase
správa aktiv distribu ní soustavy
rozvoj a inženýrská výstavba
nová p ipojení odb ratel a výrobc

Obecné ukazatele
Po et zam stnanc
Oblast zásobování
Po et odb rných míst
Distribuovaná energie
Maximální zatížení
SAIDI
SAIFI

Energetická soustava R
2 846
52 697 km2
3 608 324
43 TWh
5 393 MW
2,3
261,7

Výroba
enos
Distribuce

EZ, výrobci
EPS, a.s.
EZ Distribuce
E.ON Distribuce
PRE Distribuce
LDS
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TRENDY V DISTRIBUCI
NÁR ST SPOT EBY I/II
Dlouhodobý vývoj spot eby elekt iny v

R (1919 - 2013)
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Spot eba sv ta za rok
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5 500 kWh
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2014

21 862 kWh

7 260 652 256

158 733 557 666 MWh
Zdroj: EZ a.s., EGU Brno
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TRENDY V DISTRIBUCI
NÁR ST SPOT EBY II/II

Zdroj: OTE
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TRENDY V DISTRIBUCI
NÁR ST DECE I/II
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Zdroj: ERU

TRENDY V DISTRIBUCI
NÁR ST DECE I/II
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2015
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2040
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TRENDY V DISTRIBUCI
IPOJITELNOST DECE
2020

2040

Výsledky simulací typových sítí ukazují, že bez dodate ných investic do posílení distribu ních sítí a
realizace vybraných smart grid projekt nebude distribu ní sí schopna integrovat DECE dle
Referen ního scéná e.
Realizací SMART GRID ešení lze snížit náklady na integraci, standardní posilování sít je však
stále nezbytné.
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KONCEPCE
EZD P EJÍMÁ NEJLEPŠÍ EVROPSKÉ BEST PRACTICE
KAPI
Stanovení kondice aktiv, simulace scéná

obnovy a údržby

Optimalizace celkových TOTEX, ízení rizik

Letecké snímkování
Monitoring stavu vegetace, simulace , zam ení sítí
esn jší plánovaní, optimalizace náklad na pro ezy

SW pro plánování a koordinaci odstávek na DS
Analytický nástroj pro optimalizaci inností na za ízení DS
Optimalizace prací a náklad , snížení dopad na SAIDI/SAIFI

OT
Jednotná informa ní a datová podpora
Podpora pro výkon služeb a inností
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PROJEKTY NOVÝCH TECHNOLOGIÍ
KONCEPCE DISTRIBUCE UR UJE RÁMEC ROZVOJE NT
Integrace OZE
Kvalita EE
Spolehlivost
SAIFI, SAIDI
Chytré m ení,
komunikace

KONCEPCE DISTRIBUCE

Koncepce nových technologií
Interflex
Stabilizace nap tí v DS
Šumperk – analýza m ížové sít
Cross Energy
ízení nap tí na hladin vn U/Q regulace (Roll out)

Smart region Vrchlabí
Detektor poruch izolovaných vodi

vn

Kompenzace Kralovice
Analýza využití dron
Systém pro zásobování kritické infrastruktury Prahy
Instalace DOP (Roll out)

SGRP
LODIS
ení námrazy
Ov ení optických p ípoloží p i rekonstrukci DS
ení DTS (Roll out)
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PROJEKTY NOVÝCH TECHNOLOGIÍ
PROJEKTY NT MAJÍ V EZ DISTRIBUCI ÍZENÝ IVOTNÍ CYKLUS
Analýza,
sb r vstup

Provozování, sb r
provozních
zkušeností

Nasazení

Zapracování
výstup do
Koncepce EZd a
standardizace

Modelace (e-vlivy,
DNCalc,
Mathematica,…)

Pilotní nasazení

Vyhodnocení
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PROJEKTY NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Pilotní projekty

Roll outové projekty
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PROJEKTY NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Pilotní projekty (fáze vyhodnocení)
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SMART REGION VRCHLABÍ 2010-2016
Popis:
Nasazení nových technologií do takových míst v distribu ní síti, kde dosud nebyly použity a
využít je tak k funkcím, které jsou dosud využívány pouze na vyšších nap ových hladinách.
Cíl:
Ov ení funkcí, technických vlastností a p ínos pro p ípadné budoucí nasazení,
Zvýšení kvality dodávky,
Snížení ztrát v síti,
Zvýšení spolehlivosti sít ,
Snížení doby výpadku.
Rozsah:
Automatizace sít nn – dopad na 64 zákazník (mezi 2 trafostanicemi)
Automatizace sít vn – 4 900 zákazník (m sto Vrchlabí)
ízení ostrovního provozu – 1800 zákazník (7 DTS v ásti Vrchlabí – Liš í Kopec).
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KOMUNIKACE BPL NA VENKOVNÍ VN SÍTI 2013-2016

Popis:
S rozvojem nových technologií nar stá i množství dat, která je t eba p enášet. Tento projekt p edstavuje další možnosti
komunika ního napojení objekt
EZd, v tomto p ípad se jednalo o komunikaci BPL po venkovním vedení vn.
Cíle projektu
Ov ení možností komunikace BPL mezi DTS Malá Skála a TR Je manice a p enos dat m ení do systém
Vybrané parametry p enést protokolem 104 do D S.

EZd.

Rozsah
Na trase 17km vrchního vedení vn z TR Je manice do DTS Malá Skála, byla
úsp šn vytvo ena komunika ní trasa technologie BPL firmy Corinex. Datové
zatížení zajistila instalovaná technologie AMM a univerzální monitory MEg40.
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ENÍ V DTS 2014 - 2015
Popis:
Data provozních m ení kvality jsou nyní p ibližn v 1/3 DTS ru
vy ítána. Tento
zp sob již není dosta ující a je t eba otestovat a navrhnout m ení pro všechny DTS a
to i s dálkovým p enosem dat.
Cíl:
Navrhnout systémové a dlouhodobé ešení pro pot eby:
1.

ípravy, operativního ízení (m ení, ovládání, signalizace, chrán ní, automatizace,
optimalizace zapojení) a hodnocení provozu sítí (nep etržitost, události, kvalita)
2.
ení, sb r a vyhodnocení dat pro pot eby klí ových útvar
EZD (JVS, NTZ,
kvalita EE, HDO…)

Zjistit prostorové nároky v technologiích nn a vn v DTS pro umíst ní komponent
ících a komunika ních za ízení
Otestovat nejnov jší m ící a komunika ní technologie na trhu - ov it možnosti
modulárních ešení umož ující integraci komponent od r zných dodavatel
Ov it p enos dat nezávisle na mobilním operátorovi (GPRS) pomocí vlastní
digitální radiové sít do cílových systém (D S, HDO, DAM, XENERGIE,
IDSpecto)
Ov it o ekávané p ínosy definované koncovými uživateli m ených dat
Rozsah:
19 DTS a 8 dodavatel :
9 DTS D ínsko (4 koncové a 5 smy kových)
8 DTS Hradecko a Pardubicko (7 koncových a 2 smy kové)
1 DTS Šumperk (1 smy ková v rámci Analýzy m ížových sítí)
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STABILIZACE NAP TÍ V DS 2015-2016
Popis:
Každá výrobna p i dodávce zp sobuje zvýšení nap tí. OZE díky nestabilit
zdroje (vítr, slunce) tím navíc zp sobují kolísání nap tí.
Cíl:
Ov ení možností stabilizace nap tí (odstran ní kolísání v síti).
Nízké nap tí:
Využitím vlastností nov p ipojovaných FVE
Pomocí regula ního distribu ního transformátoru v DTS
Vysoké nap tí
Regulací pomocí jalové energie výroben
Rozsah:
Lokalita v napájecí oblasti TR Aš na vn regulace Q
(FVE, VTE) + nn regula ní DTR v DTS
Vrchlabí:
vn - regulace Q na KGJ EZ Energo na Liš ím Kopci
nn – spolupráce s n kolika FVE s moderními st ída i
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ŠUMPERK – ANALÝZA M
2015-2016

OVÉ SÍT

Popis:
Nep íznivé vlivy integrace decentrálních zdroj a elektromobility na
kvalitu nap tí lze do jisté míry ešit paralelním provozem sít .
Pro zajišt ní kvantifikace velikosti tohoto efektu byla m ížová sí v Šumperku
osazena m ením s dálkovým p enosem.
Cíl:
Analýza a m ení m ížové sít nn (toky, kvalita EE)
Porovnání se standardn provozovanou sítí
Potvrzení benefit v oblasti lepší p ipojitelnosti decentrálních zdroj
a elektromobility
Rozsah:
Osazení ásti m ížové sít
v Šumperku m ením:
33 rozpojovacích sk íní
15 DTS
2 napaje e vn
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LOKÁLNÍ OPTIMALIZACE DISTRIBU NÍ SOUSTAVY
2014 – 2015
Popis:
i provozu výroben s nestabilním diagramem dodávky (vítr, slunce) se m ní toky energií ob ma sm ry. V p ípad v tší
výroby tak není energie spot ebovávána v míst , ale ve vzdálen jších místech. Vznikají tak zbyte né ztráty v DS.
Cíl:
Ov ení hypotézy, zda je možné optimalizovat toky v NN síti zapínáním nízkého tarifu individuáln pro jednotlivá
odb rná místa na základ o ekávané spot eby a výroby pod jednotlivými DTS.

Rozsah:
3DTS (Hradec Kr., Plze Lhota, Lázn Bohdane )
IEM L+G E350 s BPL komunikací (odb rná místa)
IEM LZQJ vybavené GPRS (výrobny - FVE)
SIEM LZQJ s komunikací RS 485 (instalace v DTS)
Inteligentní datové koncentrátory (IDK)
DC server
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PROJEKTY NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Pilotní projekty – v realizaci
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DETEKTOR PORUCH IZOLOVANÝCH
VODI VN
2014-2017
Popis:
Izolované vodi e umož ují provoz i p i dotyku v tve s vodi em, distributor
však o tomto dotyku neví. V p ípad delší doby dotyku však dojde k
prod ení izolace a následné poruše. Detektor tento kontakt identifikuje
as a je možno zjednat nápravná opat ení.
Cíl:
Zvýšení bezpe nosti osob a za ízení v DS,
Snížení náklad na opravy (p edejití p echodu malých poruch v
rozsáhlé)
Rozsah:
20 aplikací na 16 vn linkách
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KOMPENZACE KRALOVICE 2017-2018
Popis:
Rozši ující se kabelová sí vn zvyšuje kapacitní proudy v síti. Stávající zp sob kompenzace
se tak m že dostat v n kterých p ípadech na hranice svých možností. Nový zp sob kompenzace
sít vn by m l nejen tento efekt odstranit, ale i zajistit další funkce.
Cíl:
Nalezení nových možností kompenzace jalové složky v síti vn pro zajišt ní bezpe ného provozu.
Rozsah:
Lokalita v napájecí oblasti TR Kralovice.
Partne i projektu: vývoj – Z U Plze , výrobce – EGE spol. s r.o., eské Bud jovice
Projekt je sou ástí programu TA R

TA R TA04020235: Za ízení pro kompenzaci zemních poruch
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ENÍ NÁMRAZY A DOPL UJÍCÍCH
KLIMATICKÝCH VELI IN 2016-2017
Popis:
Významným fenoménem, který zásadním zp sobem ovliv uje bezpe nost a spolehlivost provozu venkovních vedení
všech nap tí jsou klimatické podmínky. Hlavními vlivy pak jsou rychlost a sm r v tru, námraza a jejich vzájemná
kombinace. Stanovení jejich úrovní ovliv uje dimenzování vedení a tedy i kone nou cenu na jejich výstavbu, dále m že
být využito p i odstra ování námrazy zat žováním vedení
Cíl:
Získání a vyhodnocení informací jak pro volbu vhodných provozních opat ení tak i dat pro následné statistické práce.
Rozsah:
Instalace 24 meteorologických stanic do linek velkovních vedení vn po celém území

EZ Distribuce, a.s.

ené veli iny:
Hmotnost námrazy
Teplota
Relativní vlhkost
Rychlost a sm r v tru
Intenzita slune ního zá ení
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ANALÝZA MO NOSTÍ KONTROLY ENERGETICKÉHO
ZA ÍZENÍ POMOCÍ DRON 2016 - 2017
Popis:
Na konkrétních izolovaných vedení vn provést kontrolu stavu izolace pomocí malých bezpilotních za ízení (dron ).
Provést vyhodnocení nabízených technologií, ekonomickou náro nost a na základ výsledk provést rozbor dalších
možných oblastí využití (nap . n které innosti v rámci PU apod.).
Cíl:
Zhodnocení potenciálu malých bezpilotních za ízení (dron ) v oblasti zvyšování efektivity provozu distribu ní
soustavy a stanovení podmínek pro jejich nasazení.
Zjišt ní reálných možností efektivního využití bezpilotních za ízení v innostech EZ Distribuce, vytipování
ípadných možných oblastí využití.
Rozsah:
V rámci tohoto projektu byla vybrána dv vedení vn provedená izolovanými vodi i zahrnutá do projektu Detektor poruch
izolovaných vodi vn – délka cca 6,5 km
Vybrány byly úseky v lesních pr secích, obtížn p ístupné
Kontrola vedení je zam ena na identifikaci a lokalizaci poškození izolace z horní strany vodi , která nejsou p i
vizuální kontrole ze zem zjistitelná - je to vhodný p ípad pro možné využití bezpilotních za ízení.
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INTERFLEX 2017-2019

Projekt je sou ástí programu EU – Horizon 2020
Projektu se ú astní celkem 5 distribu ních spol.
konsorcium zahrnuje 20 partner
Doba trvání projektu je 36 m síc

Úkoly:
Projekt je zam ený na testování funkcí, které zatím nejsou standardem v rámci DSO
Hlavním úkolem je zvýšit možnost p ipojování decentrálních zdroj a lepší
dobíjecích stanic pro elektromobily do DS

integrace

Hlavní cíle:
Integrace FVE s chytrými st ída i: funkce Q(U) a P(U)
U/Q regulace zdroj na hladin vn (FVE, VTE, BPS)
Vývoj a nasazení chytrých dobíjecích stanic pro elektromobily
Integrace FVE ve spojení s akumulací (baterie)
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SMART GRID READY PROJECT AMM (SGRP AMM)
2017-2024
Popis:
EZ v novele 2015 definuje možnost zpoplatn ného využití m icího za ízení na p ání zákazníkem. R se zárove v roce
2012 p ihlásila v rámci „Ekonomického posouzení všech dlouhodobých p ínos a náklad pro trh a jednotlivé zákazníky
i zavedení inteligentních m icích systém v elektroenergetice R“ k závazku opakovaného posouzení roll outu smart
meteringu stejn tak, jak je požadováno ve strategických dokumentech EK. Nejenom z t chto d vod se EZD
dlouhodob v nuje laboratorním, rešeršním a demonstra ním projekt m zam eným na r zné technologie AMM a
zp soby jejich implementace.

Cíle projektu
Ov ení vlastností nové generace komunikace a m idel pilotním projektem
Ov ení dopad implementace požadované úrovn bezpe nosti v oblasti technologií, jejich provozování a
ochrany osobních údaj

Rozsah
Cca 16 tis.OM + integrace p edcházejících projekt (celkem 30 tis OM)
Celkem 4 nové lokality
Testovány budou technologie plošný roll out i výb rové osazení
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OV ENÍ OPTICKÝCH P ÍLO Í
I REKONSTRUKCI DS 2017-2018
Popis:
V souvislosti s cíli EU byla vydána Evropská sm rnice „ke snížení náklad na zavád ní sítí vysokorychlostních
elektronických komunikací“, jejíž transpozice do R legislativy probíhá. Podle tohoto návrhu musí každý provozovatel
sít umožnit p ístup ke své fyzické infrastruktu e pro ú ely zavád ní prvk sítí vysokorychlostních elektronických
komunikací.
Cíle projektu
Získat zkušenosti z modelového p ípadu soub žného zám ru - implementace optické trasy v soub hu s vým nou
silových kabel . Na modelu je možné ov it formy spolupráce, vlastnictví a využití.

Rozsah
Projekt bude realizován s plánovanou investi ní akcí v Jarom i, kde bude unifikováno kabelové vedení vn v
celém rozsahu m stské oblasti. V rámci provád ných výkopových prací bude v ásti trasy p iložena trubka HDPE
a zafouknut optický kabel
Komunika

budou napojeny t i objekty, které jsou významným napájecím bodem, vhodným k dálkovému ízení

a monitorování kvality elektrické energie.
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CROSS ENERGY 2017-2019

Popis:
Vytvo ení modelovaných scéná s využitím flexibiln jšího spektrum uvažovaných za ízení a opat ení nežli v p ípad
tradi ního vyhodnocení rozvoje elektriza ní soustavy.
Cíle projektu
Tvorba systému pro podporu rozhodování v oblasti územního plánování a rozvoje elektrických sítí zohled ující
technická, ekonomická, politická a administrativní hlediska.
Posouzení místního regula ního potenciálu a požadavk na distribu ní sít pro horizont 2050 v eskoBavorském regionu
Rozsah
oblast esko-Bavorského regionu
Operáto i distribu ních soustav
EZ Distribuce a.s.
Bayernwerk AG (d íve E.ON Bayern AG)
Vybraní m stští operáto i na bavorské stran
Státní ú ady
Plze ský kraj, vybrané obce v p íhrani í
Energetický regula ní ú ad (ERU)
Bavorské ú ady zabývající se rozvojem regionu (bude up esn no n meckými partnery)
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SYSTÉM PRO ZÁSOBOVÁNÍ KRITICKÉ
INFRASTRUKTURY PRAHY 2015-2018

Popis:
Dlouhodobý výpadek elekt iny je novodobou hrozbou, která má velký vliv na b žný život lidí i ekonomiku mnoha firem.
Hlavní m sto Praha proto vypsalo ve ejnou obchodní sout ž, jejíž výsledkem bude návrh, jak takovému výpadku elit.

Cíle projektu
Návrh architektury a technického ešení pro ízení vymezené ásti distribu ní soustavy
Návrh algoritm pro detekci poruchových stav
Výb r optimálních zásah , které zachovají bezpe ný chod soustavy a zajistí dodávku elekt iny v krizových
situacích
Rozsah
Hlavní m sto Praha
Partne i: VUT Praha, PREdi a Alpiq Generation
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PROVEDENÍ OV OVACÍHO TESTU SYSTÉMU NA IDENTIFIKACI
ZTRÁT V DS - II: FÁZE PROJEKTU
Popis:
Odhalovaní neoprávn ných odb
a optimalizace netechnických ztrát a se historicky eší pouze „náhodným“ zp sobem
v rámci pohybu terénních pracovních po distribu ním za ízení a odb rných místech. Cílem je zam it se na plošné
monitorování netechnických ztrát p i využití veškerých zm ených dat v distribu ní soustav formou bilan ních analýz.
Cíle projektu
Verifikovat sou asná nam ená data ze zdrojových systém (D S, CONVERGE, DAM, SAP) a ov it jejich
vhodnost pro využití v rámci bilan ních analýz
Ov it definované algoritmy bilan ních analýz s cílem identifkovat problematické oblasti v DS
Ov it výstupy bilan ních analýz p i využití p echodných
ení na konkrétních uzlových oblastech
Identifikovat problematická místa v distribu ní soustav ,
kde jsou výrazn vyšší netechnické ztráty
Rozsah

ipojení neoprávn ného
odb ru z kabelové distribu ní
sít nn

3 vytipované uzlové oblasti 110 kV/vn/nn
Partne i: partner se eší v rámci výb rového ízení
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PROJEKTY NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Pilotní projekty

Roll outové projekty
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INSTALACE AUTOMATIZOVANÝCH DÁLKOV
OVLÁDANÝCH PRVK DO DISTRIBU NÍ SOUSTAVY 2017-2025
Popis:
V p ípad poruch na venkovním vedení vn dochází v sou asné dob k vypnutí celého vývodu - všech zákazník z n ho
napájených. Osazením vypína s ochranami nap íklad doprost ed sít bude v p ípad poruchy vypnuta pouze ást
zákazník . Spolupráci prvk lze automatizovat.
Cíl:
Zrychlení vymezení poruchových míst v distribu ní síti,
Snížení po tu odb rných míst dot ených poruchou,
Snížení množství nedodané elektrické energie zákazník m.

Popis projektu
Osazení cca 950 dálkov ovládaných prvk na 180 vývodech vn
Dálkov ovládaný odpína , m ení, ídící jednotka,
Spínací a rozpínací prvek se zhášecí komorou, možnost automat. vypnutí ve 2, 3 OZ pauze, p enos – p es GSM,
nebo rádio
Dálkov ovládaný vypína (recloser).
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ÍZENÍ NAP TÍ NA HLADIN VN
U/Q REGULACE 2017-2020
Popis:
Decentrální zdroje p ipojované do distribu ní soustavy negativním zp sobem ovliv ují stabilitu nap tí na hladin vn.
Využití ízení nap tí prost ednictvím jalové složky energie umožní ekonomicky efektivním zp sobem minimalizovat
negativní zp tné vlivy na kvalitu nap tí a jeho zm nu, které zdroj svým provozem zp sobil.

Cíle projektu
Zajišt ní stability nap tí na hladin vn a zvýšení p ipojitelnosti decentrálních zdroj
íprava na zprovozn ní dispe erského ízení nap tí a jalového výkonu u decentrálních zdroj

(U/Q regulace)

Popis projektu
Dopln ní m ení elektrických veli in P, Q, U, I na vývodech vn ve vybraných rozvodnách 110 kV/vn

EZ

Distribuce
Zajišt ní online p enosu aktuálních hodnot t chto m ení do D S
Úprava optimaliza ní funkce tak, aby bylo možné zadávat zdroji hodnotu nap tí, kterou má v míst p ipojení
zajistit až do výše smluvn zajišt ného ú iníku
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ENÍ DTS 2017-2021

Popis:
Instalace m ení kvality el. energie s dálkovou komunikací do 22 tis. koncových DTS. Dopln ní stávajících koncových
DTS již vybavených m ením kvality o 8 tis. komunika ních jednotek a kone ná integrace s dispe erským ídícím
systémem a systémy Asset Managementu.

Cíle projektu
Mapování kvality a tok energie na hladin nn pro pot eby rozvoje sítí,
ipojování OZE, operativního ízení a hodnocení provozu v oblastech
nep etržitosti dodávky, událostí a kvality nap tí
Postupné zlepšování kvality, spolehlivosti, bezpe nosti a udržitelnosti
dodávek elektrické energie koncovým zákazník m a snížení velikosti
nedodané elektrické energie

Reference
Roll-out technologií v ad DSO nap . Enexis (NL), Enel (IT), Stedin (NL), Iberdrola (SP) - 75 tis. DTS
Projekt staví i na výstupech EDSO4SG Technology Committee - Smart Secondary Substations Lite (10/2015) –
doporu ení minimálních požadavk a funkcionalit v oblastech m ení, implementace a údržby na DTS
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