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Společný zájem 

→ Vybudování městečka s technologiemi budoucnosti 

→ Instalace chytrých technologií 

› v souladu s územním plánem obce 

› nová výstavba plynule navazující na stávající 

výstavbu rodinných domů 

› jednotná architektura vnějšího vzhledu 

› environmentální architektura co nejvíce šetrná k 

životnímu prostředí  

 

› dobré místo pro nový domov 
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Společný projekt 

→ Smart Village Starovice 

 

→ Co? 41 nově postavených rodinných domů budoucnosti v 

nízkoenergetickém standardu a s obnovitelnými zdroji energie 

 

→ Kdo? PŘEMYSL VESELÝ Invest, s.r.o., distribuční část projektu 

zastřešuje EG.D, a.s. 

 

→ Kde? Starovice, okres Břeclav, Jihomoravský kraj 

  

→ Kdy? 2017 – dosud, první etapa 

 „Jsem toho názoru, že štěstí přeje připraveným, proto 

jsme vymysleli projekt, kde lidé budou moci spokojeně žít a 

relaxovat po náročné vykonané práci v  krásné krajině jižní 

Moravy naplněné sluncem a neskutečně dobrým vínem 

místních vinařů.“ (Přemysl Veselý, 2020) 

→ reakce na změny, které přináší nové potřeby zákazníků a neustále rostoucí 

poptávka po energiích 
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Chytrá distribuce 
energie 



Smart Grids 

8 

 

→ Chytrá distribuční síť 

→ Díky EG.D ve Starovicích vzniká chytrá energetická síť, 

která je páteří pro postupně rostoucí 1. českou chytrou 

vesnici v České republice.  

 

› Nově budovaná chytrá trafostanice 

› Chytré elektroměry 

› Nová optická síť 

› Monitoring v reálném čase 

› Částečná automatizace 

 

 

 

 

„Ve Starovicích instalujeme moderní 

energetické technologie, což zvýší bezpečnost 

a spolehlivost dodávky elektrické energie a 

podpoří její efektivní využívání. Věříme, že 

tento projekt povede k dalšímu rozvoji chytrých 

řešení a většímu využívání obnovitelných zdrojů 

energie, Starovice jsou pro nás vlastně unikátní 

laboratoří s nejmodernějšími technologiemi, 

které testujeme a následně uvádíme v život“, 

dodává Lukáš Svoboda z EG.D. 

Co je chytrá trafostanice? 
Na první pohled vypadá jako každá jiná trafostanice. 
Technologicky je ovšem vybavena chytrým rozváděčem 
vysokého i nízkého napětí, rozváděčem pro komunikaci, a 
prvky pro vzdálený dohled a řízení. Společně tyto 
technologie v distribuční trafostanici umožní nejen rychle 
odhalit a následně lokalizovat a vymezit poruchu, ale i 
pružně reagovat na změny toků elektrické energie 
v distribuční soustavě a minimalizovat počty přerušení 
dodávek elektřiny koncovým zákazníkům. Manipulace a 
parametrizace je prováděna dálkově z dispečerského 
pracoviště prostřednictvím bezpečně šifrované komunikace, 
která je zajištěna pomocí optických tras anebo LTE modemu. 
Nedílnou součástí chytré trafostanice je i zajištění fyzické 
bezpečnosti a monitorování jednotlivých vstupů do vnitřních 
prostor.  



Chytrá 
domácnost 



Smart Home 
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→ Na Smart Grids navazují smart technologie instalované 

v domech zákazníků 

 

→ Efektivní řízení energetiky celého domu 

→ Chytré tepelné čerpadlo vzduch-voda v tichém 

provedení 

→ Využití elektřiny z fotovoltaické elektrárny umístěné na 

střeše domu 

→ Napojení na virtuální baterii – uložení nadbytku elektřiny 

→ Stoprocentní připravenost pro instalaci nabíječky na 

elektromobil 

 

 

 

 

 

“Smart dům a smart domácnost ve Starovících 

obyvatelům zvýší pohodlí a ušetří peníze. Jsem rádi, že 

lidé se do nových technologií nebojí investovat a jsou 

motivováni k úsporám energií. Při dnešních cenách 

energií je to, že domy vznikají v nízkoenergetickém 

standardu, zcela zásadní”, říká Přemysl Veselý z 

PŘEMYSL VESELÝ Invest, s.r.o. 



A na závěr… 

I v obcích zasažených tornádem na jižní Moravě 

umisťujeme 

chytré trafostanice a připravujeme kabelizaci. 



Děkuji za pozornost! 
Lukáš Svoboda, MBA, vedoucí, Oblastní 

management 

lukas.svoboda@egd.cz 


