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Dotazník la Výrobna

Jméno výrobnv
popis údaie kategorie dat

Typ generátoru

Typ hnaoího stroje

Zdrinlivý jmenovifývýkon

Činný jmenovitý výkon

Sdružené napětí siatoru

Maximální dodávaný činný výkon

Jmenovitý jalový výkon

Předpokládaný provozní režim

Příspěvek ke zkratovómu výkonu

Způsob řízení napětí

Blokový nansformátor (pokud je)

Vlastní spoťeba při jmenovitém výkonu

Text

Text

kVA

kW

kV

kW

kVAr

Text

MVA
Text

kvA
převod vč, odboček

kVA

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL
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Dotazník lb Výrobna

ponis údaie

Dosžitelný činný výkon pro jednotlivé

genenítory a výrobnu

ČinnY vYkon při minimální výrobě pro

jednotlivé generátory a vlfoobnu

Vlastní spoťeba pro jednotlivé geneátory a

výrobnu při dosažitelném výkonu

Vlastní spořeba pro jednotlivé generátory a

výrobnu při minimální výrobě

Údaie k iednotli\.ým generátorům

Jméno (označení) generátoru

Jmenovitý zďánlivý výkon

PQ diagram při sknovených podmínkách

konstanta s9trvaěnosti

Odpor fáze statoru při provozní teplotě

Podélná sycená reaktance

přechodná

ráaová

synchronní

Příčná sycená reaktance

Časové konstanty

přechodná

Éaová

synchronní

rrázová v podélné ose

přechodná v podélné ose

rázová v příčné ose

Jednotkv

MW

MW

Mw
MVAí
MW

MVAr

kategorie dat

PL

PL

PL

PL

MVA
text/obrázek

MWs/MVA

%

%

%

oÁ

%

%

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

s

s

s
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Dotazník lc

ponis údaie

Netoěivá složka

Odpor

Reaktance

Zpéť.tá složka

Odpor

Reaktance

Transformátor výrobny

Proud naprázdno

Ztáty nal<ráúko

Zaáty naprázdno

Napětí nalrátko

Odbočky (počet a velikost napětí

najednu odbočku)

Spojení vinutí

uzemnění uzlu

Automatichý regulátor naÉtí (AVR)

Blokové schéma pro model AVR systému včefrrě

údajů o sousledných a zpětrých časových

konstantách zesílení a limitech řízení napětí

Údaje o regulátoru otáěek a hnacím sřoji

Maximální rychlost - zavírání ventilů turbíny

- otvírání ventilů turbíny

Blokové schéma pro model omezovače rychlosti

výrobny podrobně rozebírající kulový odsťedivý

regulátor omezovače a řízení systému a časové

konstanty turbíny spolu s jmenovifým a

maximálním výkonem turbíny

Jednotkv

%

ol

%

%

%

kw
kW

Schéma

Text

Schéma

Text

kategorie dat

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

pŘrnprsy pno nrcrsrru,cr úoa.rů
úntrn o rrÝnonxÁcn pno všBcrmryrrÝnonNv s rníxoNrvrs uw awššítw
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Dotazník2 Uživatel

popis údaie Jednotkv pokrvtá

lhůta

MW/- 1-5 let

Aktualizace kategoriedat

Týden20

1-5 let Týden 20

1-5 let Týden 20

Týden 204. ČwrthodinovY výkon r"ýrobny MW l -5 let

v urěenou čtvrthodinu roční

špičky poptávky P§

l. Cwrthodinov,ý činný výkon a

účiník při průměmých

klimaticlcých podmínkách pro

určený čas roční špičkové

čtvrthodiny v příslušných

odběmých místech a v určený

čas roční špičkové čtwttrodiny

popávky PS

2. Čtvrthodinový ěinný v}kon a MW/-

účiník při průměmých

klimaticlcých podmínkích v

určené čtwthodině minimální

roční popávky P§

3. Roční odhad požadované el. MWh

práce za průměrných

klimatických podmínelg určený

podle následuj ících kategorií -
průmysl energetika stavebnictví,

zemědělství, doprava, služby,

obyvatelstvo a ostatní. Dále se

požaduje předpověď požadované

el. práce pro domácnosti a

obchodní sféru mimo sazbu

platnou ve špičce
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5. Výrobci poskytnou odhad

hodinových hodnot nabídky

výkonu pro všechny hodiny roku

6. Odběratelé, PLDS, ostatrrí

PDS připojení k DS a

obchodníci s elekťinou

poskytnou odhad spoťeby pro

všechny hodiny roku

7. Výrobci, odběratelé, PLDS

připojené PDS a obchodníci

zpřesní údaje podle bodů 5, a 6.

8, PDS zveřejní wýsledky roční

připravy provozu

9. Dotazníky o provozu v,.y'roben,

jejichž r"ýkon je v každé hodině

vyšší než 5 MW, příp. lyšší než

hodnota stanovená pD§

10. PLDS poskyfirou podrobné

údaje k jimi navrhovanému

vyžití opaťení pro řízení

spoťeby, jejicM souhm je 5

MW nebo vyšší, příp. vyšší než

hodnota stanovená PDS (v

průměru určovaném pro kždou

hodinu), po hodinách pro každé

odběmé místo PDS.

Týden24

Týden24

Týden 37

MW

MW

Datum

čas

Mw
Datum

čas

l rok

1 rok

l rok

1 rok

1-2 měsíce

dopředu

1-2 měsíce

dopředu

Týden 48

5. den

předch.

měsíce

5. den

předch.

měsíce

PR



11. Odběratelé PDS, PLDS,
ostatní PDS připojení k této DS
a obchodníci s elekřinou

v}tozumí PDS o všech

případech, kdy jejich provoz

nebo provoz jejich odběratelů

může mít za následek změnu

v souhrnné pop!ívce v daném

odběrném mistě pDs větší než

5 MW, příp. větší než hodnota

stanovená PDS proti poptávce

platné v daném okamžiku, pro

každou hodinu

12. PDS zveřejní r"ýsledky

měsíční přípravy píovozu

l 3 . Shora uvedené položky 9, 1 0

a 1 1 aktualizované

14. Podrobnosti k rozdílům vyšším

než 5 MW, příp. vyšším než

hodnota stanovená PDS proti

provozním dotazrúkŮm výtoben

podle bodu 9, pro kždou hodinu

15. Podrobné údaje od malých

r"ýrobců elekťiny ke všem

rozdílům proti výkonu a době

jejich nawhovaného vyržití
(shmutí za každou hodinu )

MW

Datum

ču.

MW

Datum

čas

Mw
Datum

čas

1-2 měsíce

dopředu

l měsíc

1-2týdny

dopředu

l -3 dny

dopředu

1_3 dny

dopředu

5. den

předch,

měsíce

3. prac. den

před koncem

předch.

měsíce

každé úterý

do 8 hodin

předch.t}dne

8 hodin

předch. dne

8 hodin PR
předch. dne

Strana 9 PRÍLoIa 1 PPDS:D7TAZNÍKY PRo REGISTR,I/ANÉ ÚDAJE

MW PR

PR
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16. Podrobné údaje od každého

uživatele připojeného k D§ o

všech změnách celkového

odběru v okamžiku překročení

poptávky o více než 5 MW ,

příp. vyšším než hodnota

stanovená pDs

17. Podrobné údaje

k hodinovému činnému výkonu

a jalovému výkonu dodanému

do DS rlfoobnou, která

nepodléhá plánování a odesílání

během předchozího dne, pro

každou hodinu

l8. PLDS a další PD§ připojení

k této DS poslq/tnou údaje

k velikosti a době ťvání opaťení

pro řízení odběru v odběmém

místě pDs, která v souhmu

představují 5 MW a více, příp.

více než hodnota stanovená pD§

(během kterékoliv hodiny),

uskutečněných během

předchozího plánovacího dne

MW

Datum

čas

MW

MVAí

MW

čas

1-3 dny

dopředu

předchozí den

předchozí den

8 hodin PR

předch. dne

3 hodiny

násled. dne

3 hodiny

nrásled. dne
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Dotazník 3a Výrobna
DLOUHODOBA PRIPRAVA PROVOZU

RoK2 _ 5

ponis údaie

l. Číslo bloku a wYkon výrobny

pro jednotlivé výrobny.

Preferovaný termín odstavení,

nejbližšl termín zahájení

provozu, nejpozdější termín

ukončení provozu

2. PD§ oznrámí l"_hobcům:

a) podrobnosti k v}robně,

kterou mohou odstavit

z provozu

b) požadavky na

disponibilní výkon

3. Výroboi poskytttou PD§:

a) Aktualizaci předběžného

plánu odstavení výrobny

z pťovozu

b) Registrovaný výkon

c) Předpovědi týdenního

disponibi|ního vfionu

4. PDS po projednání

s výrobcem elekřiny

vyrozumi výrobce o změnách

předběžrého plránu odstávek

qfoobny z provozu, q/to změny

zdůvodní.

Rok2-5 Týden12

Rok2-5 TÝden 24

Jednotkv

MW

Datum

MW

Datum

Datum

MW

Datum

Datum

pokrvtá lhůta

Rok2-5
Aktualizace

Týden2

kateeorie dat

PR

Rok2-5
Rok2-5

Rok2-5

Týden24

Týden24

Týden 28

PR

PR
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5. PDS po projednání

s qfoobcem elektřiny vyrozumí

v}robce o změnách

předběžného plránu odstívek

qýlobny z provozu, tyto změny

zdůvodní (přitom se budou brát

v úvahu odstávky uživatele

předané v týdnu 28)

6. PDS po projedníní

s uživateli odsouhlasí odstrávky

uživatelů z provozu

Rok2-5 Týden 42

Rok2-5 Týden 43
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Dotazník 3b Výrobna

RoK 1

popis údaie

1. Číslo bloku a v,lkon wýrobny

pro j ednotlivé výrobny.

Preferovaný termín odstavení,

nejblřší termín zahájení

provozu, nejpozdější termín

ukončení provozu

2. Vlfuobci poskyUrou PDS

odhady:

a) Disponibilní výkon

b) Program odstávek z provozu

3. PDS po projedná,rrí

s výrobcem poskybre

podrobnosti o omezuj ících

okolnostech na straně Ds
4. PDS vyrozumí každého

vlfoobce o požadavcích na

disponibilní výkon

5. Výrobce poskYne ke každé

výrobně nabídku

disponibilního výkonu a

podrobné informace o

chystaných odstávkách

6. V}robce předá

aktualizované údaje podle

bodu 5

Jednotky

MW

Datum

Mw
Datum

MW

Datum

MW

Datum

MW

Datum

MW

Datum

pokrvá lhůta

Rok 1

Aktualizace

Týden2

kateeorie dat

PR

Rok l

Rok 1

Rok 1

Týden7 PR

Týden 12

PR

PR

Rok l Týden|2

Rok 1 Týden24

Rok 1 Týden37
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7. PDS zveřejní výsledky roční MW Rok 1 Týden 48 PR
přípravy provozu
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Dotazník 3c Výrobna
PRIPRAVA PROVOZU - KRATKODOBA

popis údaie

1. Číslo bloku a výkon v}robny

pro jednotlivé výrobny, trvání

odsávek z provozu, nejblřší

termín zaháj ení provozu,

nejpozděj ší termín ukončení

provozu

Odhady disponibilního qýkonu

2. PD§ informuje vlirobce o

požadavcích na disponibilní

wýkon

3. Výrobci předají PD§ odhady

disponibilního výkonu výroben

4. PDS informuje wýrobce o

změnách v požadavcích na

disponibilní výkon

5. VYrobci předají PDS odhady

disponibilniho výkonu výroben

6. PDS informuje vlfoobce o

změnách v požadavcích na

disponibilní výkon

7. Výrobci předají PDS odhady

disponibilního výkonu výroben

8. PDS informuje smluvní

výrobce o změnách

v požadavcích na disponibilní

aýkon

pokrvtá lhůta Aktualizace kategorie dat

Týdny 9 - 52

Jednotky

MW

Datum

MW

Dafum

MW

Datum

Mw
Datum

Mw
Datum

MW

Datum

MW

Datum

MW

Datum

Mw
Datum

Týdny 9 - 52

Týdrty 9 - 52

Týden2

Týden 4

PR

PR

PR

PR

Týdny l8 - 52

Týdny l8 - 52

Týden 10

Týden12

Týdny 28 - 52

Týdny 31 - 52

Týden25

Týden27

Týdny 44 - 52

Týdny 44 - 52

Týden 4l

Týden 43

rrýnonrw s rrýxoxnlr s mw l vyššílr. xa vyžÁlÁxí pos r s l^fxoxrlr
1 NIw A \rysslM A MALE \ryRoBltY PRIPOJENE K Ds DLE IJRCE]\II PDs
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9. Výrobci předají PDS odhady

disponibilniho výkonu r"ýroben

10. PD§ informuje smluvní

r"ýrobce o změnách

v požadavcích na disponibilní

výkon

MW

Datum

MW

Datum

Týdny +l - +8 Týden 48

Týdny+1 _+8 Týden5l
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Dotazník 3d Uživatel

ponis údaie

Uživatelé poskytlrou PD§

podrobné údaje k navrhovaným

odstávkrám z provozu, které by

mohly mít vliv na provoz DS.

Budou zde mj, obsaženy i

podrobnosti ke zkouškím

wýpadku, rizika výpadku a

ostatní známé skutečnosti,

které by mohly mít vliv na

bezpečnost a stabilitu DS.

Aktualizace již dříve zaslaných

údajů k rokum

2_5
Bude po projednání s uživateli

a pDs obsahovat dohodnute

náwhy odsávek z ptoyozu

shmuté do programu.

V případě změn.

Jednotkv pokrvtí lhůta

Dafum Roky l a

2_5

Datum Roky2-5
Rok 1

Aktualizace náwhů

uživatelů v měsíčním

plránu

Aktualizace

Týden28

kateeorie dat

PR

Týden 43

Týden 48

PR

PR

PREDPISY PRO REGISTRACI DAT
DLoUHoDoBA A RocNI PRIPRAVA PRovoZa -vYazITI UZrvATELo\ry
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Dotazník 4 Uživatel

popis údaie

Kompenzace jalového výkonu

Jmenovitý výkon jednotlivých paralelních reaktorů (bez

kabelů)

Jmenovifý výkon jednotlivých kondenzátorových baterií

Jmenovirý výkon hradících reaktancí

Podrobnosti k logické funkci automatik, aby bylo možno

určit provozní charakteristiky

Místo připojení k DS

Celková susceptance sítě

Podrobnosti k ekvivalentrí celkové susceptanci soustavy

uživatele váahující se k odběmému místu z DS včetrrě

paralelních reaktorů, které jsou součástí kabelové sítě a

které nejsou v provozu samostatně

Kromě: Samostafiě vypínané kompenzace jalového

výkonu připojené k uživatelově soustavě a susceptance

uživatelovy sítě, kteráje součástí ěinného ajalového

odběru

Příspěvky ke zkratovému výkonu

Maximální a minimální jmenovifý příspěvek ke

zkratovému výkonu (proudu) v DS

Poměr X/R pň maximálním a minimá|ním zkratovém

proudu

Příspěvek z točivých strojů

Na vyžádání PDS ekvivalentní informace o síti

Impedance propojení

U uživatelů, kteff provozují svoji síť paralelně se sítí PDS,

si obě strany vymění podrobné informace o impedanci

propojení, včetně:

Jednotky

kVAr

kVAí
kVAr

Texť

Schémata

Schéma

kVAí

MVA(kA) PL

kategorie dat

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL
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odporu sousledné složky % PL

odporu nulové složky % PL

reaktanoe sousledné složky % PL

reaktance nulové složky % PL

susceptance % PL

Pokud bude pod|e nrázoru PDS impedance pffliš nízlcí,

vyžádá si podrobnější informace

Schopnost převedení odběrných míst:

- tam, kde jeden a týž odběr muže být uspokojen z několika

nizných odběrných míst, vymění si obě strany informace o MW PL

možnosti přenosu odběru včetrě poměru, ve kterém je

odběr za normálních okolností z jednotlivých míst

uspokoj ován.

- bude uzavřena dohoda o manrrálním/automatiokém

přepínrání odběru při normálním provozu a při výpadcích.

Údaje o DS, kterou nevlastní PDS (lokální DS)

PD§ si vyžádá informace o parametrech obvodů, spínacího Texť PL

zaíízeniaochral schémata

Udaje o PS

PD§ si podle poťeby vyžádá informace o parametrech Texť PL

obvodů, spínacího zaílzení a ocitan, včetně nastavení Schémata

ochran

Přechodná přepětí

PDS si vyžádá informace odpovídajicí daným okolnostem PL
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ponis údaie

Typy poptávky:

Maximální odběr činného výkonu

Maximálni a minimální odběr jalového výkonu

Druh záĚže a její řízení, např. použité rozbéhové zaíuení u
motoru s regulovatelnou rychlostí
Maximá|ní zalížení v každé fázi v době maximálního
odběru
Maximální nesym etie zatiženi fáai

Maximální proudy emitovaných harmoniclcých

kolísavé zatížení:

Velikost změn činného ajalového qýkonu (vzrůstu i
poklesu)
Nejkratší časový interva| opakování změn čirrného a
jalového v,ýkonu
Největší skoková změna činného ajalového výkonu (vzrůst
i pokles)

Jednotkv

kW

kVAr

Text

Nfázi

A,/ darrou fázi

% u jednotlivých
harmonických

kWs; kVAr/s

s

kW; kVAr

kategorie
dat

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

w
q^

4-""*^
_,s-.,á_
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