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Průmysl 4.0 – Smart Grids 

Průmysl 4.0 (čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace, s ní související 

automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese. Podle konceptu představeného 

v roce 2013 vzniknou „chytré továrny“, které 

budou využívat kyberneticko-fyzikální 

systémy. To bude provázet změna 

pracovního trhu. Ohrožená je zaměstnanost 

osob, u kterých počítače a roboti s novými 

řídícími/rozhodovacími systémy nahradí 

lidskou pracovní sílu (opakující se monotónní 

a jednoduché pracovní činnosti). Na druhou 

stranu vznikají nové pracovní místa vyžadující 

vyšší kvalifikaci zaměstnanců. 

Základem je tedy spolupráce samostatných řídicích výpočetních jednotek, které jsou schopny se 

autonomně rozhodovat, řídit svěřený technologický celek (například elektroenergetickou soustavu) 

a stát se samostatným a plnohodnotným členem komplexních výrobních celků. To bude umožněno 

pomocí strojového vnímání, autokonfigurace a autodiagnostiky. Produkty i stroje dostanou čipy, 

pomocí nichž je bude možné kontrolovat a obsluhovat přes internet. Dále se budou využívat 

cloudová úložiště, 3D tisk, datová centra, automatické hlášení problémů či „chytré sklady“, které 

samy informují o docházejících zásobách. 

Výhody Nevýhody 

 Zvýšení kvality lidského života – úspora 
peněz a času, vyšší flexibilita firem. 

 Snižování negativních vlivů souvisejících 
s průmyslem a energetikou – možnost 
implementace udržitelného rozvoje 
energetiky. 

 Riziko hackerských útoků a zneužité dat. 

 Potřeba kvalitní síť a hardware. 

Prostředky pro průmysl 4.0: 

 Internet věcí – Je systém, ve kterém mohou být různé objekty řízeny na dálku a také spolu 

navzájem interagovat. Děje se tak přes internet díky vloženým čipům, senzorům a softwaru. 

Důležitá je vzájemná konektivita jednotlivých zařízení. 

 Internet služeb – Jsou systémy založené na online práci a sdílení dat v cloudových úložištích. 

Cloudy jsou nástrojem pro kooperativní vytváření obsahů. Jejich další výhodou je vysoká 

konektivita – k jejich užívání stačí v podstatě jakýkoli webový prohlížeč. Odpadá nutnost ukládání 

dat na vlastní hard disk a nákupu a instalace softwaru. 

 Digitální ekonomika – Obecně jde o koncept, který umožní některé aktivity z běžného života 

přesunout na internet při snížení nákladů a zvýšení pohodlí (např. digitalizace státní správy). 

Průmysl 4.0 v energetice – Energetika 4.0 

Zavádění principů Průmyslu 4.0 v průmyslu má jen omezený význam, pokud okolí továrny včetně 

měst bude fungovat  „postaru“, bez uplatňování principů Průmyslu 4.0. Jedná se především o zásadní 

koncepční změny v energetice, dopravě, Smart Cities atd. Základem této koncepční změny 

v energetice je decentralizovaná distribuční soustava opírající se o: 

a) Soustavu chytrých sítí (Smart Grids) – každá část okresu vytváří částečně soběstačný „ekosystém“ 

chovající se navenek někdy jako spotřebitel jindy jako výrobce (měnící se profil spotřeby). Chytré 
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sítě budou tedy zahrnovat jak zdroje (alternativní elektrárny, zdroje odpadního tepla, 

kogenerační jednotky, baterie), tak současně spotřebitele, ale i prosumery (kteří se někdy chovají 

jako zdroje, jindy jako spotřebitelé) – všechny tyto prvky se budou v lokálním měřítku 

optimalizovat s cílem maximální soběstačnosti. 

b) Páteřní síť – tvořená klasickými centralizovanými zdroji s vysokým výkonem (ta by měla v roce 

2030 pokrývat jen 70 % spotřeby, v roce 2040 jen 60 % a tento podíl by měl nadále klesat). 

Hierarchicky bude chytrá síť eventuálně hledat oporu v páteřní síti. 

Důležité je též napojení energetických Smart Grids na teplárenství a plynárenství – povede k dalším 

úsporám a stabilizaci zásobování energiemi. Směrování k Energetice 4.0 je dnes důležitějším úkolem 

než podpora Průmyslu 4.0 (tam je hnacím motorem průmysl a ten si ví v konkurenčním prostředí 

rady) – v případě energetiky 4.0 je na řadě stát, aby konal co nejrychleji. Každý účastník chytré sítě 

musí být napojen na dostatečně efektivní komunikační síť. Inteligentní chování celé soustavy bude 

založeno na internetizaci a virtualizaci fyzické energetické infrastruktury. V rámci energetiky budou 

existovat dvě vzájemně propojené sítě – energetická a informatická – budoucnost energetiky je tak 

více o informatice než o přenosových drátech a trubkách. Dnešní fyzická distribuční infrastruktura se 

nebude rušit, ale pouze rozvíjet či modifikovat tak, aby mohla být dobře podporována virtuální 

informatickou nadstavbou. Půjde o to rychlou informatickou síť ve všech uzlech a klíčových zařízeních 

napojit na fyzicky existující prvky (transformátory, generátory, spotřebiče, akumulátory atd.). 
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Chytré sítě v energetice – implementace 

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) byl schválen vládou ČR v roce 2015. Tento plán zahrnoval 

víceméně období do roku 2020, v kterém bylo zapotřebí hlavně seznámit odbornou i širší veřejnost s 

chytrými sítěmi. 16. září 2019 schválila vláda ČR aktualizaci NAP SG pro období 2019 – 2030. Hlavními 

cíli aktualizovaného NAP SG a vybudování chytré sítě jsou: 

 Vytvořit podmínky pro vyšší penetraci decentralizovaných, zejména obnovitelných zdrojů 

elektřiny, akumulace a elektromobility v souladu s požadavky Vnitrostátního plánu v oblasti 

energetiky a klimatu ČR a jejich zapojení do koordinace a řízení energetické soustavy. 

 Zajistit vyšší dostupnost informací zákazníkům s cílem umožnit zvýšení energetické účinnosti 

spotřeby energie a jejich aktivní zapojení do trhu s elektřinou. 

 Zvýšit spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie. Zajistit jak nižší míru 

přerušení dodávek a vyšší kvalitu dodávané elektřiny definovanou zejména stabilitou 

frekvence a napětí, tak i vysokou míru schopnosti obnovy dodávky po výpadku a odolnost 

energetických sítí vůči vnějším podmínkám (terorismus, klimatické jevy a kybernetická 

bezpečnost). 
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Podstata 

Celosvětově nejrozvíjenější obnovitelné zdroje jsou sluneční a větrné zdroje, které jsou závislé na 

počasí a tedy jsou obtížně predikovatlené – výkyvy v profilu výroby a bilance mezi výrobou a 

spotřebou – obtížnost integrace a připojování do elektrizační soustavy. 

 

Vzhledem k proměnnému výkonu slunečních a větrných zdrojů je nezbytná kooperace s dalšími zdroji 

elektroenergetické soustavy. V ČR to jsou převážně klasické tepelné elektrárny a jaderné elektrárny, 

což jsou zdroje pracující s největší efektivitou pouze v úzkém výkonovém rozmezí blízkém 

jmenovitému výkonu – omezená schopnost záporné regulace s ohledem na efektivitu, ekonomiku a 

ekologii provozu => výroba čisté energie ztrácí smysl, pakliže by vedla k neefektivnímu a 

neekologickému provozu TE a JE. 

Při zahrnutí obtížně predikovatelných OZE do 

elektroenergetické soustavy se může objevit 

nadbytek elektrické energie například v době, 

kdy se náhle oteplí a klesne tak spotřeba. 

Protože mají většinou čisté zdroje vzhledem ke 

státním regulacím v některých zemích přednost, 

posouvají základní zatížení klasických zdrojů 

nad úroveň potřeby. Tvrzení, že je tento 

přebytek nepotřebný, je zavádějící, protože je potřeba/nepotřeba elektrické energie funkcí její ceny. 

Problém je v tom, že v současnosti není technicky možné tento přebytek energie nabídnout 

zákazníkovi za atraktivní cenu, přestože je jí nadbytek. Ekonomická nerentabilita záporné regulace 

klasických velkých zdrojů je tak významná, že se provozovatelům těchto zdrojů vyplatí spíše koupit 

odběr, tzn. na velkoobchodním krátkodobém trhu nabídnout elektřinu za zápornou cenu (dnes již 

běžný jev například v noci v Německu nebo například v Kalifornii v poledne). Vysoká volatilita a 

záporné ceny elektrické energie na krátkodobých trzích jsou významnými signály pro obchodníky a 

energetické společnosti. Běžní odběratelé ze záporných cen elektřiny na trhu netěží. Důvodem je 

nedostatečná infrastruktura elektroenergetické sítě, což má změnit právě Smart Grids. Pomocí Smart 

Grids je možné řídit spotřebu na základě cenového mechanismu a dále je možné převis výroby řešit 

exportem za předpokladu včasné predikce a dostatečné přenosové kapacity. Smart Grids zahrnuje 

rovněž princip akumulace a princip integrace OZE do „virtuálních elektráren“. Takové elektrárny jsou 

samozřejmě fyzicky hmatatelné, ale představují mix různorodých zdrojů, akumulace, řiditelné zátěže 
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a navenek se tak chovají jako jeden zdroj s výhodnějším profilem výroby a s určitou schopností 

regulace. 

Smart Grids vs HDO 

Jistý druh inteligentní sítě je v ČR i ve světě provozován už více než 50 let. HDO neboli hromadné 

dálkové ovládání je systém umožňující řízení dodávek elektrické energie na straně potřeby. HDO je 

soubor technických prostředků (jako např. vysílače – vysílače obvykle v rozvodnách 110/22 kV, 

přijímače – u odběratele v elektroměrovém rozvaděči, centrální automatika, přenosové cesty apod.) 

umožňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů a přepínání 

tarifů. Tento systém v současnosti funguje, tak že se přenáší informace po vedení. Tato informace je 

ve tvaru impulsového kódu a má specifickou frekvenci v řádech stovek Hz až kHz. Domácnostem, 

které používají elektřinu k topení a ohřevu teplé užitkové vody (bojlery) nabízejí distributoři elektřiny 

zvýhodněný tarif. Pokud spotřebitel souhlasí, aby distributor ovládal provoz některých spotřebičů 

podle svých potřeb, distributor ho odmění tím, že mu veškerou elektřinu spotřebovanou v této pro 

distributora výhodné době, naúčtuje ve výhodnější sazbě. 

Rozdíl mezi HDO s Smart Grids je asi stejná jako rozdíl mezi potrubní poštou a internetem: 

Smart Grids současné HDO 

 Napadnutelná, ale s určitou mírou zabezpečení. 

 Umožňuje liberalizaci energetiky. 

 Spotřeba je optimalizovaná z hlediska 
odběratele i distributora. 

 Různé úrovně neomezených přístupu, 
individuální zátěže a jednotlivá odběrná místa. 

 Smart metering – jasná představa o spotřebě 
každého spotřebiče, inteligentní měření 
v reálném čase. 

 Napadnutelné s nulovou mírou zabezpečení. 

 Není v souladu s liberalizací – navrženo v době, 
kdy elektřinu vyráběla a přenášela jedna státní 
firma. 

 Spotřebu řídí pouze distributor. 

 Omezená sada kódů, každý přijímač je pevně 
nastaven – dochází ke spínání velké skupiny 
zátěží. 

 Dvoutarifní elektroměr – pouze informace o 
celkové zaplacené elektřině. 

Vybrané energetické prvky chytrých sítí a měst 

Základními autonomními subsystémy chytrých sítí budou výrobní podniky, systémy dopravních služeb 

či městského osvětlení, obytné čtvrti či rekreační zóny, lokální distribuční soustavy LDS, apod. – jasné 

prolínání s chytrými městy. Chytré sítě a města vyžadují v podstatě „chytrou společnost“ – k zavádění 

chytrých sítí a obecně prvků průmyslu 4.0 bude nutné do jisté míry změnit společnost – například 

automobil dříve prostředek jak se z bodu A dostat do bodu B co nejrychleji, nejefektivněji a 

ekologicky. Dnes je to spíše sociálně-ekonomický ukazatel a jeho hlavní využití – transport ztrácí na 

významu, neboť se většina automobilů na světě nachází převážnou dobu své životnosti v nehybném 

stavu => začínají se uplatňovat principy sdílené ekonomiky (car-sharing, bike-sharing, atd.). 

1. Energetické úspory 

Na úrovni chytrých měst a sítí se jedná především o stavbu energeticky efektivních budov 

(nízkoenergetické a pasivní domy). Již dnes je v platnosti evropská legislativa, podle které již od roku 

2020 nepůjde postavit dům, který by nesplňoval parametry budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie. Předpokladem pro energeticky úsporná řešení je například zateplování budov, solární 

architektura a instalace ekologické formy vytápění s plnohodnotnou regulací (tepelná čerpadla, 

kondenzační kotle na plyn či biomasu), či chlazení, rekuperační vzduchotechnika a konečně 

inteligentní spotřebiče s nízkou spotřebou energií a vody. U některých budov je navíc výhodné 

zkombinovat úsporné energetické technologie s vlastní výrobou elektřiny například pomocí 

fotovoltaických panelů. Na okresní úrovni to je například modernizace veřejného osvětlení, kde musí 
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být zastaralé svítidla nahrazeny moderními LED zdroji (veřejné osvětlení představuje 1/3 spotřeby 

celého města – velmi krátká doma návratnosti). V rámci chytrých sítí se počítá s veřejným osvětlením 

opatřeným senzory, tudíž se již nebude rozsvěcovat a zhasínat dle času, ale dle skutečné intenzity 

okolního světla a svou vlastní intenzitu světla bude upravovat v zavilosti na výskytu lidí v okolí, čímž 

se kromě spotřeby energie sníží i světelné znečištění. 

2. Vysoký podíl lokálních energetických zdrojů – bilance výroby a spotřeby musí být řešena na lokální 

úrovni. 

Redukuje se množství energie od externích dodavatelů a převládá snaha o budování nízkoemisních 

zdrojů o malém výkonu – lokální distribuční soustava. Síť zahrnující OZE závislé na počasí obnáší sběr 

dat o aktuálním meteorologickém vývoji a případě dává povel ke startu jiných „záložních“ zdrojů jako 

je například kogenerační jednotka. 

 Na úrovni jednotlivých budov (domácností a veřejných budov) – střešní fotovoltaika a solární 

systémy pro TUV, využití tepelných čerpadel nebo získávání tepla rekuperací odpadního vzduchu 

ve ventilačních systémech budov. 

 Na okresní úrovni – kogenerační jednotky (kombinovaná výroba elektřiny a tepla – vysoká 

účinnost přeměny vstupní energie), v menší míře využití energie větru či spalování biomasy.  

Vzhledem k instalaci zdrojů s kolísavým výkonem na obou úrovních rostou nároky na stabilitu 

rozvodných sítí, které se tak potýkají s výzvami v oblasti regulace, ale i likvidace přebytku energie. 

Nezbytnou součástí chytrých sítí je tak systém pro dočasné uložení energie – v současnosti se jako 

nejslibnější jeví na úrovni chytrých měst především bateriové úložiště ať už v podobě statických 

akumulátorů nebo elektromobilů. Další možnosti skrývají například relativně běžné zásobníky teplé 

vody či setrvačníkové zásobníky a další. 

3. Elektromobilita 

Nástup elektromobility představuje výzvu v podobě zvyšování spotřeby elektřiny, ale zároveň 

představuje zajímavý potenciální regulační výkon. Provozovatelé elektromobilů ve snaze ušetřit 

provozní náklady budou nabíjet v době, kdy je elektřina levná, tzn. v době, kdy je dostatek elektřiny z 

obnovitelných zdrojů. V době jejího nedostatku a vysoké ceny mohou dokonce elektřinu z baterií 

prodávat do sítě a přispívat k rovnováze spotřeby a výroby. Nutným předpokladem je opět existence 

chytrého měření a variabilních cen za elektřinu. 
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Příklad chytrého regionu a jednotlivých prvků Smart Grids – Vrchlabí  

(viz https://www.svetenergie.cz/cz/aplikace/smart-city-3d a http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-

vrchlabi/ ) 

 

Virtuální prohlídka (včetně útrob kogenerační stanice) … 

https://www.svetenergie.cz/cz/aplikace/smart-city-3d
http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-vrchlabi/
http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-vrchlabi/


KKE/CE – Člověk a energie 2019/2020 
10. cvičení 

8 
 

 

 

 


