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Realizace projektu 
 

Účel a cíl projektu   
 

Implementace bateriových systémů v LDS KIMM Invest s.r.o. Technologický park 
Hořátev 104, 289 12 Sadská řeší vyšší operabilitu a stabilizaci lokální distribuční soustavy. 
Implementace akumulace elektrické energie umožní spolehlivější a stabilnější provoz lokální 
soustavy s vysokou mírou automatizace provozu a obsluhy bateriových systémů navázaných 
na stávající systémy provozovatele LDS.  

Cílem projektu je modernizace a stabilizace lokální distribuční sítě, která zvýší svou 
provozuschopnost, bezpečnost a operativnost provozu soustavy. Implementace bateriových 
systémů povedou k realizaci chytrých a automatických funkcionalit v lokální soustavě, ke 
komplexním opatření zlepšení spolehlivosti soustavy a řešení lokální bilance toků elektřiny.  

Projekt řeší akumulaci přebytků elektrické energie z výroby OZE a vyvažování špičkového 
zatížení lokality - tzv. peak shaving, vyšší stabilizaci kvality dodávek elektrické energie (U/Q) 
v návaznosti na upgrade a modernizaci dispečerských, datových a bilančních procesů 
provozovatele lokální distribuční sítě. 

 

Parametry akumulace 
 

Parametry akumulace  

Forma akumulace energie: 
Lithio-iontové baterie 

Kapacita akumulátoru: 
600 kW/kWh 

Stavební povolení. Územní rozhodnutí/stavební povolení/ 
společné územní a stavební rozhodnutí s vyznačením 
právní moci  

ANO 

Systém akumulace energie bude připojen k OZE.  
ANO 

Systém akumulace energie bude sloužit k vyvažování 
špičkové zátěže elektrických příkonů na přípojce 
provozovny žadatele. 

ANO 

Energie bude skladována na principu akumulace tepla.  
NE 

Energie bude skladována jinak než na principu akumulace 
tepla a stacionární bateriové akumulace elektrické energie. 

ANO 
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Lokalizace, popis regionu  
 

Technologický park Hořátev je průmyslovou zónou ve středních Čechách nacházející se asi 
30 km východně od Prahy, ve které působí firmy zabývající se zdravotnickou, speciální 
potravinářskou a farmaceutickou výrobou a podnikáním v oblasti výrobní, měřící a regulační 
techniky. 

V Technologickém parku Hořátev existují možnosti pro účast dalších investorů, kteří hledají 
vhodné zasíťované prostory zajišťující dodávky energií, médií a čištění odpadních vod. 
 

 

 

Mapa umístění Technologického parku Hořátev 
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Vymezené území LDS Kimm Invest Hořátev 
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Tato lokalita se nachází v okrese Nymburk. Je napájena z napěťové hladiny 22 kV 
z nadřazené soustavy ČEZ Distribuce. LDS má rezervovaný příkon oblasti 1,2 MW, 2 
trafostanice 22/0,4 kV. V areálu LDS je 0,4 km venkovního vedení 22 kV a 5 km kabelového 
vedení 0,4 kV. 

Schéma připojení LDS Kimm Invest Hořátev k regionální DS ČEZ Distribuce 
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Základní technické parametry a data  
 

Technologický park Hořátev 104, 289 12 Sadská 

 
Hlavním zaměřením projektu je implementace bateriového systému, který zvýší 
provozuschopnost, bezpečnost a operativnost provozu soustavy.  

Technologický park má svojí trafostanici, kde se nachází několik traf, která zajišťují elektrickou 
energii pro vnitřní síť 400/230V. Trafostanice je napájena z regionální distribuční soustavy 
ČEZ Distribuce a nezávislých lokálních zdrojů.  

 

Navrhované technické řešení  
 
 
Technologie jsou uloženy v rozvodně. Bateriové úložiště je postavené na komponentech 
Siemens: zařízení řídí všestranný systém SIMATIC S7-1200, použité jsou kompaktní 
frekvenční měniče SINAMICS S120 s řídicí jednotkou CU320.  
Měničový transformátor, který zároveň zajišťuje galvanické oddělení od vnější sítě bude 
rovněž vyroben na míru se stíněním mezi vinutími pro snížení přenosu vyšších harmonických. 
Veškeré komponenty jsou vyrobeny v zemích EU kromě lithio-iontových bateriových článků 
renomované značky Samsung, který patří mezi tři největší a nejkvalitnější výrobce baterií na 
světě. Baterie jsou uložené do deseti skříní, každá o výkonu 60 kW.  
 
Rozvodna by měla být rozdělena na bateriovou část a prostor s rozvaděči a měniči. Každá 
část má samostatně hlídanou termoregulaci, kdy teplota u baterií je 23 °C (+/- 5 stupňů), u 
rozvaděčů pak 0 až 40 °C.  
Kompletace i konfigurace komponent bude v režii českého Siemensu a českých 
dodavatelských firem se kterými má Siemens zkušenosti na obdobných projektech. 
 
Bateriová uložiště s bateriemi SAMSUNG a komponenty SIEMENS jsou v ČR kompletována 
a zkoušena od roku 2016.  
Na zakázce bude pracovat zkušený tým, který úspěšně realizoval, uváděl do provozu 
bateriová uložiště v ČR a zahraničí.  
 
V případě požadavku zajistí společnost SIEMENS  servis 24/7 a systém BESS bude vybaven 
zařízením pro vzdálený přístup (OPCE) 

 
 
Ovládání a řízení ESS 

 

Systém pracuje s jedním centrálním terminálem, který se skládá ze systému pro rychlé řízení 
napětí, proudu, frekvence a výkonu v reálném čase. Proslulá, bezpečná a spolehlivá 
komunikace SIMATIC S7 poskytuje kontrolu řízení.  

Mezi komponenty Siemens je použit industriální ethernetový protokol Profinet a pro 
komunikaci s bateriemi MODBUS TCP/IP.  



 

Project Management And Consulting 

 

Konfigurace sytému 

 

Hlavními komponenty systému jsou: výkonový střídače 630kW, bateriový systém včetně 
BMS, řídicí jednotka SIMATIC S7, výkonový transformátor a zařízení pro chránění, ovládání 
a spínání. 

Řídící systém ESS je možno napojit na stávající řídící systém pomocí ethernetového 
protokolu Profinet nebo ModBUS. 

 

 

Obrázek 1 Schéma systému 

 

Přehled: 

Výkonové a ostrovní sítě mají různé požadavky týkající se řízení pomocí otevřené nebo 
uzavřené smyčky pro ovládání přívodů. Firmware obsahuje funkční moduly, které lze vybrat 
v závislosti na konkrétní kontrolní úloze. 
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Funkční modul síťového transformátoru 

 

Funkční modul "Grid transformátor" slouží k magnetizaci, synchronizaci a připojení síťového 
transformátoru na distribuční nebo ostrovní síť. Navíc pomocí tohoto funkčního modulu v 
kombinaci s funkčním modulem "Grid droop control" lze realizovat start ze tmy do ostrovní 
sítě. Ta se pak může synchronizovat s rozvodnou sítí.  

 

Funkční modul obsahuje následující podfunkce: 

 magnetizace transformátoru 
 Identifikace dat transformátoru 
 model transformátoru, který zohledňuje transformátor pro řízení sítě a dynamická 

podpora sítě 
 Kontrola proudu zpětné složky proudu pro kompenzování síťových nesymetrií 
 Ovládání DC složky, aby nedošlo ke vzniku DC složky ve střídavém proudu a 

saturaci transformátoru 
 Podpora dalších modulů VSM10 pro měření napětí pro magnetizaci transformátoru 

a synchronizaci ostrovní sítě 
 Monitorování lineárního filtru a transformátoru 
 Rozšířené proudové limity 
  

Funkční modul pro „Grid droop control“ – režim ostrovního provozu (není součástí) 

 

Funkční modul Grid droop control umožňuje vytvářet ostrovní provoz. Střídač pro napájení 
sítě má za úkol řídit frekvenci a napětí v síti a předpokládá funkci "Formování sítě". Výstupní 
výkon je definován spotřebiteli (zátěží) a případně dalšími zdroji energie v tomto ostrovním 
provozu.  

Přechod mezi provozními režimy "Grid control" a "Řízení proudu nebo řízení DC napětí" je 
možné kdykoliv během provozu. Je však třeba zmínit, že při ukončení řízení sítě je výkon 
uregulován na nulu. V důsledku toho zátěž v ostrovním provozu musí být dočasně napájená 
z jiného zdroje.  

Při opuštění režimu řízení sítě musí existovat v ostrovní síti minimálně jeden zdroj pro řízení 
frekvence a napětí. 

 

Funkční modul obsahuje následující podfunkce: 

 Řízení sítě pro podporu napětí a frekvence 
 Řízení síťového napětí v místě připojení 
 Start ze tmy pro vytvoření ostrovního provozu (volitelná funkce, není součástí kupní 

smlouvy) 
 Synchronizace ostrovní sítě s distribuční sítí 
 Zajištění zkratových proudů v případě poruchy distribuční sítě (riding through grid 

faults) 
 Doplňkový vstup, aby se zabránilo špičkám zatížení nebo oscilacím výkonu pro 

stabilizaci sítě (emulace dynamické odezvy generátoru) 
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Klíčové komponenty systému jsou: 

 630kW střídač ALM 
 Řízení střídače CU320-2 DP 
 Active Interface Modul 630kW pro přednabíjení meziobvodu 
 10 skříní s bateriemi 60kWh 
 2 vinuťový suchý transformátor, IT nn strana (vyloučení olejového 

hospodářství) 
 Řídící systém, přijímání požadovaných hodnot +P/-P 
 Systém řízení baterií (BMS) 
 Kabeláž a kabelové trasy v kontejneru 

 

 

Střídač (Power Conversion System - PCS) 

Položka Popis Počet 

1 Střídač 630 kW 

Rozměry a technické data viz technický manuál 

1 

Střídač SIMATICS S120 630 kW je konstrukčně řešen jako jeden závěsný modul. 

 
     Obr. 2 Střídač 

 

Položka Popis Počet 

2 Řízení střídače CU320-2 DP 

Rozměry a technické data viz technický manuál 

1 
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   Obr. 3 Řízení střídače 

Položka Popis Počet 

3 Active Interface Module 630 kW 

Rozměry a technické data viz technický manuál 

1 

AIM SINAMICS 630 kW je konstrukčně řešen jako jeden závěsný modul 3f 380-480 V, 50/60 
Hz 630 kW vzduchem chlazený. 

                                                                      
 

   Obr. 4 Active Input Module 

 

Položka Popis Počet 

4 Řízení a ovládání pomocí Simatic S7 

Rozměry a technické data viz technický manuál 

1  

SIMATIC S7-1200 představuje kompaktní, modulární a moderní řídicí systém, který je možno 
využít v širokém spektru aplikací. Komunikační rozhraní splňuje ty nejvyšší požadavky na 
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moderní průmyslovou komunikaci a celá řada vestavěných funkcí dělá toto PLC nedílnou 
součástí těch nejmodernějších automatizačních aplikací 

 
              Obr. 5 Simatic S7-1200 

Položka Popis Počet 

5 Skříň s bateriemi 10 

 

Li-on NMC 

6000 cyklů s vybíjením/nabíjením C-rate=1 je zbývající kapacita SOH=80% 

Transformátor 

Položka Popis Počet 

6 Distribuční transformátor  1 

 

Zvýšené dynamické a tepelné namáhání kvůli velmi rychlým změnám zátěže vyžaduje 
speciální transformátory pro práci se střídači. Suché transformátory s izolací odlévanou 
z pryskyřice mají navrženy vinutí, aby odolávaly namáhání při provozu se střídači systému 
BESS. Využití konvenčního transformátoru oproti spínaným zdrojům zaručuje 
galvanické oddělení a spolu se stíněním mezi vinutími výbornou kvalitu a nízké 
zkreslení průběhu proudu s vysokém potlačením vyšších harmonických. 

  

Následující specifikace představuje technické data transformátoru používaného se 
systémem BESS. 

 

Typ Epoxidový Standard IEC 60076-11: 

Výkon 800kVA Třída IP IP00 

Materiál vinutí Hliník Frekvence 50Hz 

Instalace Vnitřní 
Stupeň životního 
prostředí E2 

Klimatická třída C2 
Stupeň požární 
ochrany F1 

NN 360V Stupeň izolace F 
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Obrázek 7 Schéma příkladu kontejnerového provedení P 

 

 

Přejímky (FAT and SAT), Uvedení do provozu 

FAT (Přejímka ve výrobním závodě) a SAT (Přejímka na místě instalace) 

FAT obsahuje následující testy. (Testy baterie se provádějí podle zkušebního protokolu 
výrobce v jeho továrně). 

 Kontrola původu  
 Vizuální kontrola 
 Mechanické testy 
 Elektrické testy 
 Kontrola kompletnosti 

 

Instalace a uvedení do provozu 

Tento rozsah práce zahrnuje uvedení do provozu systému PCS a baterií. Test komunikace a 
řízení se zákaznickým systémem musí být v rozsahu zákazníka. 

Předpokládaná doba uvedení do provozu je tři týdny. Pokud bude doba uvedení do provozu 
prodloužena z důvodů na straně zákazníka, společnost Siemens si vyhrazuje právo na 
navýšení ceny. 
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Implementace výsledků projektu 
 

Pokud by investor během následujících let neprovedl patřičná technická opatření, ukazatele 
nepřetržitosti dodávky i kvalitativní ukazatele by se mohly postupně zhoršovat.  

Důležitým aspektem projektu je zvýšení kvality elektrické energie konečným zákazníkům, 
včetně snížení jejich počtu výpadků v důsledku omezení a předcházení poruch.  

Bateriový systém bude vybaven inteligentním systémem měření. Dálková manipulace umožní 
rychlé ovládání a další provozní manipulace. Inteligentní datový systém podpoří provozní 
činnosti obsluhy a provozu LDS.  

Dvoucestná komunikace umožní řízení a ovládání ve zkráceném časovém období. 

 
 

Hodnoty návrhu akumulace pro LDS  
 

Velikost smluvních a naměřených maximálních výkonů LDS 

 

 

 

 

 

 

Popis Jednotka leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

RK roční KW 1600 1600 1600 1600 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
RK měsíční KW 0 0 80 200 100 100 230 200 120 100 50 50
RK Celkem KW 1600 1600 1680 1800 1750 1750 1880 1850 1770 1750 1700 1700
Tolerance % 10,00% 160 160 168 180 175 175 188 185 177 175 170 170
RK přepočtená s 
tolerancí KW

1760 1760 1848 1980 1925 1925 2068 2035 1947 1925 1870 1870

Měsíc Jednotka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Měs maximum KW 1585 1654 1716 1677 1664 1866 1842 1834 1654 1735 1816 1542
RK přepočtená s 
tolerancí

KW
1760 1760 1848 1980 1925 1925 2068 2035 1947 1925 1870 1870
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Graf č.1: Návrh výkonu a kapacity akumulace 

 

 

 

Graf č.2: Návrh výkonu akumulace pro omezení špiček 
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Graf č.3: Předpoklad nasazení akumulace v rámci běžného roku 
 

 

 
Vysvětlení korelace mezi projektem, podporovanou aktivitou a přínosy aplikace  
 
Projekt je předkládán na základě výzvy programu Nízkouhlíková energetika, která odpovídá 
specifickému cíli OPPIK PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií 
a druhotných surovin“. 

 

Rizika modelování / simulací  
 

(pravděpodobnostní vyhodnocení, vyhodnocení nejistot) s dopadem do plnění 
projektu 

 
Projekt realizace akumulace elektrické energie v lokální distribuční soustavě LDS KIMM Invest  
s.r.o. je vystavena určitým rizikům, která ohrožují úspěšnou realizaci projektu.   

Projekt se snaží tyto rizika eliminovat a navrhnout opatření k minimalizaci negativní dopadů 
na projekt.  

Analýza rizik byla zpracována realisticky na základě spolupráce žadatele a zpracovatele studie 
proveditelnosti, a to na základě dlouhodobých zkušeností s obdobnými typy projektů.  

Rizika jsou nejprve definována a následně je uveden způsob na jejich eliminaci a snížení 
hrozby rizika tak, aby nedošlo k ohrožení vlastní realizace projektu.  
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Popisem a uvědoměním si těchto rizik je možná včasná eliminace rizik, omezení jejich vlivu, 
tak aby realizace a provoz projektu byl bezproblémový. Omezením rizik dojde k naplnění cílů 
a výstupů projektu v plánovaném čase. 

 

Kritéria analýzy rizik 

 

 

Výčet rizik a opatření k eliminaci rizikových faktorů 

 

 

 

 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu
1 Téměř nemožná
2 Vyjímečná
3 Běžná
4 Pravděpodobná
5 Hraničící s jistotou

Hodnota Dopad rizik
1 Neznatelný
2 Drobný
3 Významný
4 Velmi významný
5 Nepřijatelný

Riziko Pravděpodobnost Dopad Přijatá opatření

Zkušenosti s dotačními tituly. 
Riziko nedodržení podmínek 
dotace 1 4

Eliminace tohoto rizika je zajištěna kvalifikovaným výběrem 
administrátora, který je spolehlivý a má zkušenosti s 
relevantními aktivitami. Zajišťuje veškeré podklady a 
povinnosti dle požadavků dotační politiky. 

Kvalita projektového týmu. 
Riziko nevhodného zvolení členů 
projektového týmu. 3 3

Projektový tým byl sestaven na základě jejich zkušeností, praxe 
a referencí z předchozích projektů

Zkušeností žadatele s realizací 
obdobného projektu. Riziko 
nezkušenosti s řízeníma realizicí 
obdobných projektů se stejným 
zaměřením. 1 3

Projektový tým má zkušenosti s obdobným rozsahem projektu.  
Tým zná dostatečně problematiku, na kterou projekt zaměřen 
a má dostatečné praktické zkušenosti s obdobými projekty.

Realistické nastavení časového 
harmongramu. Harmonogram 
není realistický a časové 
intervaly nejsou realistické z 
pohledu jednotlivých dílčích 
částí projektu. 2 3

Nastavený časový harmonogram je reálný. Všechny pracovní 
úkony byly řádně prokonzultovány. Harmonogram obsahuje 
dostatečně dlouhé časové intervaly na realizaci a administraci 
projektu. Časové podmínky a vazby budou zahrnuty do 
výběrových řízení na jednotlivé technologie pod sankcemi vůči 
dodavatelům.

Časové rezervy harmonogramu 
neberou na vědomí dostatečnou 
náročnost prací dle klimatických 
podmínek. 2 3

Harmonogram je sestaven reálně a činnosti závislé na klimatu 
byly v projektu dostatečně zohledněny.  V rámci projektu je 
nastaveno hodnocení dílčích činností i projektu jako celku.

Finanční podíl žadatele 
neodpovídá možnostem 
žadatele. Žadatel není schopen 
prokázat finanční zajištění 
projektového záměru. 2 4

Žadatel zná rozpočet a je si vědom výše potřebné investice. 
Investor zvážil výči finančního krytí včetně nezpůsobilých 
výdajů a vlasní činnosti žadatele. Žadatel počítá s 
předfinancováním projektu.
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Závěr  
 

Projekt zajistí implementaci komplexního souboru akumulace elektrické energie. 
Implementace akumulace povede k přeměně lokální distribuční sítě na síť s vyšší 
penetrací řiditelných inteligentních prvků, monitoringem akumulace sítě, dálkovou 
komunikací a řízením výkonu a kapacity bateriového systému.  

Projekt zajistí úpravy lokální distribuční sítě, které zvýší provozuschopnost, bezpečnost 
a operativnost provozu lokální soustavy. Implementace akumulace povede k vyrovnání 
bilance elektrické energie a optimalizace provozu v distribuční soustavě.  

Budou nasazeny dálkově ovládané a monitorované funkce akumulace. Osazením a 
vyhodnocováním dálkového měření spotřeby, výroby a kvality elektrické energie ve 
vybraných bodech distribuční sítě dojde ke zvýšení spolehlivosti dodávky 
v zásobovacím území LDS. Dále dojde k rozvoji stávajícího měřícího systému LDS KIMM 
Invest s.r.o. 

Bude proveden upgrade dispečerské části řídicího systému, softwarové úpravy řízení 
výkonu a spotřeby. Dále bude řešení navázáno na měření kvality elektrické energie.  
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