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1 úvoD
Tato Čtást Pravidel provomvání distribučních soustav (PPDS) definuje standard plynulosti distribuce, distribuce
elekřiny, pro jehož stanovení jsou podkladem přislušné rldaje poskytované jednotlivými dráteli licence na
distribuci a postup vr.ýpočfu uYedený v této příloze PPDS.

2 CnF,
Spolehlivost a plynulost distribuce je jednou z nejdůleátějších charakteristik elektřiny dodávané áka_aníkům
distribučních soustav i přenosové soustavy.
Hlavní cíle sledování spolehlivosti a plynulosti distribucejsou áskáni:

1) obecných (systemových) ukazatelů plynulosti distribuce v sítích nn, vn a 1l0 kV příslušného PDS
2) podkladů o spolehlivosti jednotlivých prvků v sítích PD§
3) podkladů pro spolehlivostílí \.ýpoěty připojení velkoodběratelů
4) podkladů o plynulosti distibuce pro citlivé zíkazrrftyl.

ob€cný (§y§témoyý) §trndard plynulosti di§tňbuce před€psaný pro tento účel ERú tl] je definovtirr
následuj ícími uka,ateli:

a) Četnost přerušoní dislribuce etekřiny daná počtem přerušení dodávek nebo distribuce elektřiny za
kalendářuí rok, (počet přeíušení/roVzákazníka) §21.1 v [l] - SAIFI'

b) souhmná doba trvání všech přerušenJ _distribuce elektřiny v minutách za kalendářní rok
(minuťrok/záLkazrúka) §21.2 v Il]- SAIDI J

c) prŮměmá doba trvánl jeclnoho přerušení distribuce elektřiny v minutách v kalendářním roce
(minuťpřerušení) §21.3 v [1]- CAIDI a.

Předmětem tohoto sledováníjsou ve smyslu vyhlášky ERIJ [1]:

a nahodilá(poruchová/neplánovaná)přerušenidisribuce:
b, plánovaná přerušení dishibuce 5

s trváním delším než 3 minuty (tzv. dlouhodobá přerušení distribuce ve smyslu ČSN EN 50160 [2])6.
Týo ukazatele charakterizují sře<lní průměmou hodnofu plynulosti distribuce a její důďedky z pohledu
průměmého zi,ůanlka. Budou vyržívány před€vším ve vztahu k ERÚ, poradenshým firmám i vájémnému
porovnání výkonnosti provozovatelů DS.
Ve vztahu k běžrým zárkaznílaim jsou však důleáté meze, ve kter,ých se q/to ukazatele v DS (nebo v jejich
některé části) pohybují a rozděleníjejich četnosti v DS jako celku i ve vybraných uzlech DS.
ProtoŽe plynulost distribuce je ávislá nejen na spolehlivosti pwlni DS a plynulosti distribuce z PS příp. i zdrojů
DS, ale i na organizaci činností při plánovaném i nahodilém přerušení distribuce, lybavení technickými
prosfiedlry pro lokalizaci poruc\ způsobu provozu uzlu sítě, možrosti nákadniho napájení apod., je důležté
sledovat i tyto další okolnosti.

Podklady o spolehlivosti zařízení a prvků di§tribučních sou§t8vjsou:
poruchovosti jednotlivých zařízení a prvků,
odstávky zařízení pň údržbě a reviách,
odstávky zařízení pro provozní práce na vlasftýlm zařizeni i zajištění bezpečnosti pfi pracích v blízkosti
ávých črásť rozvodu.

Tyto podklady mohou sloufit jak pro posuzoyání vlastností jř provozavaných zaílzení (popř. i zařízení určitého
typu lybraného dodavatele), pň ].ýběru DoÝch zařizeaí a pro po§uzování vhodného času pío rekonstukci
doživajicích zaIlzrni, tak i pro spolehlivostrrí výpočty, volbu způsobu provozu uzlu sítí vn apod.
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l odběratelé wžadující na^tandgrdní kvalitu disttibuce.
2 System Áverage InterTuption Frequency Index- sllstémouj, ukazatel ěetnost přerušení - vyjaďuje průměmou
četnosl přerušení za rok u zákazníka systému, příp, napěťové hladiny
3 

SYstem Average Intemlption Duratión tndex syséÁouý ukazatel't vání přeruSení - uyjadřuje průměrnou
celkovou dobu přerušení za rok na zákazníka systéna příp.napěťové hladiny)
4 Customer Áverage Interruption Duration tn*x - uúait pitrtmeno přerušení zákaníka - ujgdřuk
průměrnou dobu trváni jednoho přerušení zákazníka systému, příp. napětbvé hlldiny
'_ Zrhrnula do 1,ýk4zu do&žování standardu plykulosli
" Z,a vymrcerui přerušení distribuce považujeme ve smyslu §2 j [1] takoui při berjch nedošlo k poškození
zařízení, ale H.eró mají ohrožení nebo poruše zabránit (např. požár, nómraza apod).
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Podklady pro spolehlivo§tní připojení velkoodběr8telů j sou:
spolehlivost zařízenl a prvků distribuěních soustav,
četnosti přeíušeni disaibuce ajeho trváni v odběmých místech.

Podklady o plynulo§ti di§tribuce pro zákazníkr § citli\.ými technologiemijsou:
č€host, bloubka a trváni napěťových poklesů (četnost, zbytkové napěti a trvání napěťovýcb poklesů)'.
četrrost a trvání Mtkodobých přerušení distribuce.

3 ROZSAHPLATNOSTI
Provozovatel D§ je povincn zazramenávat kjeclnotlivým událostem hodnoty:
o uvedené v části 4.1.1,4.1.2 a4.1.4
r 4.1.10 až 4.1.15

Pro hodnocení přitom platí, že PD§ musí úěinky přerušení nebo omezení distribuce vztahovat k počtu
postižených z{kaariků , podle 4.3 .

Zaznsmenávání o§tat!ích položek databáze a k nim vztržených číselnftů je doporučené.
Rozsah, ve kterém je PDS povinen sledovat, vyhodnocovat a archivovat krátkodobé poklesy, přerušení a
zyýšení napětí podl€ části 6 uvádí Pří|oha 3, část 5:

4 DATABÁZEPRosLEDovÁNÍulÁr,osrÍ
Sledované události - přerušení dislribuce jsou buď nahodilé nebo plánované..
Data poÉebná k sledováni plynulosti distribucejsou:

4.1 IIoDNoTY zADÁvÁNÉ, JEDNoTLI!Ť
Pozn.: Tyto hodnolyjednak identifikují u&ilost, jednakji charaklerizují časouýni a dalšíni údaji.

4.1.1 Pořadové ě{slo udólosti v běbtém roce.

4.1.2 Typ utltólotti- druh přerušení

Základní rozdělení ve vžahu k [l]je následující:
a) Nahodilé (poruchové/DepláDované) přerušeni distibuce

al) poruchy vlivem zaňz€ní disíibučnj sousíavy'
a2) poruchy cizím zaviněním9
al) ireruSeni aoaa*y z přenosoyé soustaly nebo dishibuční souslalyjiného PDSIo
a4) itavy nouze (§ 54 odstavec 1 EZ) a předcházení stavům nouze "
ó) qnucená|2
a6) kumulace poruch vlivem nepřízril.ých povětnosfiúch podmínek 13

b. Plánovaná přerušení disaibuce ([fl § 25 odstavec 4 písmeno d) bod 6; [l] § 2 písmeno g) a § 6)

' ČStt nC a1000-1-30 [6] přiruiší novou rlefnici napěťouých poHeŇ, Herd lépe tystihuje vliv na zařízení.
8 zahrnuty do uj,kazu dodfžoýóní standaňu plyrulosti
9 zahnuty do uj,kazu doůžovóní standadu plyrulosti
l0 nezahmuty do uýkazu dodržwóní standorút plytulosti
1] nezahrnuty do uýkazu dodržwání standar&t plylulolli
12 nezahrnufui do uýkuu dodržování standardu plynulosti, zahrrují

přerušení ([7] § 25 odstavec 4 písmeno dbo$t 1,3- 5,8 a9; D] § 2 písmenoJ), bezprosfrední ohrožení
života, z&aví nebo majethl osob a likyidaci Ěchto slquůlaoprbněruí distribuce eleHřfury ([7] § 53)

neumožnění přístryru k néřicítttu zořízení
neopróvněr!, odběr elektriny (7] § 51)
odběr elebřitry zařízeními, Merá ohrožují život, zdrqví nebo majetek osob
odběr elebřiny zařízeními, keró ovlivřrují kvalitu elelďřiny v neprospěch ostatních odběratelŮ q odběratel
rcuybavil tato odběrná zařbení dostuprrými technichými prostředky k omezení ěchto vlivů

13 nezaltnuly do uýlrczu dodržoyání stand<lr&l plynulosti, polald PDS do 10 pracovních drů ode &te, ve lďerém

došlo k mimořódnénru přerušení distribuce, ozfulmí vmik takové skíečnosti Úřadu a způsobem nevbuzujícím
dův odné pochybnosti pr ohiže
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&iabaze.
Pozn: Další vnitřní ěleněníjejiž individuólní podle potřebjednotliulch PDS, podlejejich individuólni
&iabaze.

4.1.3 Druh síé
Kód druhu sítě podle způsobu provozu uzlu:
izolovaná" kompenzovaná, odpoToyě uzemněná, kombinovaná, účinně uzemněná (ze společného
číselníku druhu sítí).
Pozn.: Kombinoyanó síť je kompenzovaruí síť wt, u kleré je při zemní poruše připojen paralelně ke
zhašecí tlumivce odpor a zemní poruclty jsou vypínbry působením ochran.

4.1.4 Napělí sítě
Jmenovité napětí sítě, které se trýká událost (ze společného číselníku napětí sítí a zařízení).
Pozn.: Pokud se plánovaná udátlost týlai sítě s yíce napětbuými hladinami, pak se uvede nejvyšší
napěťová hladina, u nahodilých (poruch) napětí sítě se zařízeuím posíĚerým poruchou.

4.1.5 Napáí zařízení
Jmenovité napětí zařízení, kterého se týká událost (ze společného číselníku napětí sítí a zařízení).
Pozn.: Pohld se plánovarui udáIosl tj,ř<i zařízení více napětbuých hladin, pak se uvede nejvyšší
napěťová hladina, u nahodilfuh (poruch) napětí zařízení postiženého poruchou.

1.1.6 Příčinaudó.losti
Číselný kód příčiny ze společného číselníku příčin události.

4.1.7 Druh (soubor) zařízení
Číselný kód druhu (souboru) zařízení ze společného číselníku.

4.1.8 Poškozené(revidované)zařízení
Číselný kód druhu (souboru) zaíizeli ze společného číselníku prvků lozvodu. Poškozená zařlzpli
předstalují prvky rozvodu.

1.1.9 Dluh zkrafu (zemního §pojen'
Zadává se kód ze společné databáz€.
Pozn.: Pfo sranoyení obectých ukazatelů plynulosti distřibuce neruá tato položka bezprostřední uýznou,
doporučajeme ji pro uožné posouzení účinnosíi a spráuného nastayení ochran, vhodnosti zvoleného
způsobu provozu tlzlu sítě apod.

Události se zjednodušeným záznamem jednotli\.ých manipulací a počtrů zákazniků v pnůběhu přerušení
distribuce a jejího obnovení

4.1.10 T0

Darum a čas začátku události.
Pozn.: Datum a čas, kóje proyozoyatel o události inforuován.

1.1.11 T1

Datum a čas začátku manipulací.
Pozn.: U poruclry datum a čas pnmí manipulace, Herá neslouží k ověřeníjejího trvóní opakovaným
zapnutím vypadlého prvht) .

U plánovatrj,ch událostí je dabm a čas zaěótlat udilosti a manipulací shodný.

1.1.12 T,
Dafum a čas konce manipulací pro qmezení poruchy.

1.1.13 T3

Datum a čas obnovení distribuce v úseku ovlivněném udáostí.
Pozn.: Datum a čqs obnovení distribuce u všech zókgzníhů oyliwtbrých udtilosí.
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4.1.14 T1

Dafum a čas konce udáosti, tj. čas obnovení schopnosti zařízení plnit svou funkci.
Pozn.: U plánovaných a uynucerých uúilostíje daíum a ěas kance manipulací a udóIosti sho&rý.

1.1.15 Tz

Dafum a čas zemního spojení.
Pozn.: Pohld bylo zemní spojení vynanipulováno bez přechodu ve zfoat (ujpcldka), je T7:Tp, pokud
přešlo ve zkrat, je T6 čqs přechodu ve zlg,at.

4.1.16 nl
Počet ákaanílai podle napěťových hladin, kterým byla přerušena dodáyka v čase To.

1.1"17 n,
Počet zákazrúků podle napěťových hladin , kterým byla přerušena dodávka v čase T2.

Události se záznamem jednotlivých manipulací a počtů zákazniků v průběhu přerušení distribuce a jejiho
obnovení

4.1.IE Til
Dahrm a čas začátku události.
Pozn.: Daíum a čas, kdy je prcyozovalel o události iníormován.

4.1.19 Ti,....Ti,,

Datum a časjednotlivých rnanipulací do plného obnovení distribuce

4.1.20 n1....n7,

počet zíkazrúlni s přerušenou distribucí elektřiny rr čase Tio až Ti,,

4.2 SoUHRNNÉ ÚDAJE o zAň|ÍzENÍ A ZfuGzNicícH
Při hodnocení plyrrulosti distribuce, rycházejícím z hodnot skutočného poófu aáka.aníků, kterým bylo přerušeno
napájení v důsledku události, je nutné současně aát a pň hod[o§ení yztahovat q{o udáosti k celkovéniu počtu
áka-aníků v čase příslušné události.
Pro navazující vyhodnocení plynulosti distribuce nebo distribuce jsou proto kromě údajů kjednotliYým
událosten 7 zapotřebí pro dané sledované období nrásledující součtové hodnoty za PDS la k31,12. (vždy za
uplynulý rok):

1,2.1 N" (N,t
Celkový počet zá,kaznftů ásobornných z distribučního systému PDS (zje<lnotlivé napěťové hladiny h).

1.2.2 nl fu;i
Počet zákazrríkri ve skupině záka.zrúků postižených událostíj (ednotliv,ých napěťo\.ých hladin h).

1.2,3 Celkový počel dalších zařízení u spoleěné databóze zařlzen{

1.2.4 celkový poěet pnků rozvodu ze společné databdze pmků rczvodu

4.3 METODIKA VÝ"OČTU UKAZATELŮ PLYNULOSTI DISTRIBUCE

Přístup ke stanovení ukazatelů plynulo§ti distribuce, vychiizí z doporuěení LINIPEDE [3], hodnotí důďedky
přerušeni distribuce podle poětu aákazúku postižených přerušením.

la Pro uý,počet celkauých ukazaletů plyrulosti distribuceje zapotřebí ztuit souětové hodnoty přiřazene k
příslušrjll sledovarjtn ulrazatelůn o d,ůsledcích událoslí, tj. např. při znglosti n1 a n2je řeba nuií celkové poěr)
záIrazní hů příslušné napěťové hladbry.,
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Pozn,: S ohledem na pojem ,,zókazník", laerj, užívá jak Energeticw zákan [7], tak i VyhI. 540 [l], používáne
tento pojem i při popisu ulrazatelů plynulosti distribuce slejně jqka pojem ,,customer" užívó např. doporuěení
UNIPEDE i zpr6y sfuuženi ewopsbj,ch regulátorů CEER Ye v(,noětech všqkjejako poěet zákeníhů uvažován
p9é9! o@ěr4!eh míst,

Llkazatele pro jednotlivé napěťové hladiny a systémoyé ukazatele se v5počtou podle níže uvedených způsobů.
Jedna událost v distribučni soustavě můž vést k několika výpadk"um (přerušením distribuce), které postihnou
některé nebo všechny původně postižené záka.míky, někdy však i další zákarmlky. Ve \.ýpočtu ukazatelů se ploto
musí uváát všechny relevantní přerušení ajejich důsledky pro zekazrirfu,

1.3.1 arčení obecných kltnrllovaných ukazalelů pllnulosti distfibuce napět'ové hladiny

Kumulované hladinové ukazatele plynulosti distribuce §llF{, SAIDIi a CÁ]DIi vyjadřují celkové důsledky
událostí v DS ax zákaníky připojené k jednotlil..fon napěťoYým hladinám NN, MrI i WN (dopad událostí na
vlastní napěťové hladině i ryšších hladiná,ch).

Z",
SAIFI.=ft; [přerušení/rok/ákazrík]

|(nr.t,t)
SAIDIh=J N- [minuťroVzákazrúk]

průměmé přerušení zákaaníka hladiny napěti CA]DI, = Y9! |minuťpřerušenil" SAIFI|
kde njh= celkoÝ počet zíkazrríků napájených z napěťové hladiny ň postižených přerušením distribuce

událostíj vzriklou na hladině h i napěťových bladinách uadřazených napěťové hladině ň,
N,1= celkový počet zá,&azníků napájených přímo z napěťové hladiny ň

', 
= sť€dní doba tvání přerušení skupiny zákazníků postižených událostí j vzriklé na hladině }, i

napěťových hladinách nadřazených napěťové hladině lr

Pro události se zjednodušeným zízrramem podle 4.1.10 a ž 4.1.17 se lrr urěí pomocí vziahu;

. \h .€Ih - To1) + @v + nr^) .(Iu, -Tr)/2 + nrn.€r, -Trr)
ln

tt,

Pro události se záznamem všech manipulačních kroků podte 4.1.18 až 4.1.20 určujeme pro jednotlivé udáiosti
přímo

nr.t, =|no.N,,

kde /6 je trvá,ní přerušenl dodávky zákazrúlnim n; v příslušném manipulačním koku.

Tento \.ýpočetní postup ilustruje následující TAB.1.
TAB. l

N",": celkový počet aásobovarrých zaka.zrlků z napěťové hladiny nn
N*: celkový počet zásobovaných zákazniků z napěťové hladiny vn
ď"-= celko\"ý počet ásobovaných zákazníků z napěťové htadiny wn

č€tnost přerušení zikazníka hladiny napětí

trvá,ní přeruš€ní zíkaznika hladiny napětí

kumulatiwí hladinol"í ukazatel
Zákaaúk NN zákazrrík vN zákaaník v\nÝ

Událost na hladině NN n;-: t;-"

Udá,lost na hladině VN
Událost na hladině VV}.{ l*: t""-
Celkový váažný počet zákaaníků N, N-, nř*
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4.3.2 Uienl obeaý,ch systánoujch ukazatelů plynulosti tlistribuce DS
Systémový ukazatel aIFI,, SÁIDI" a CÁIDI, lyjadfují pŇměmé hodnoty dopadů událostí na plynulost
distribuce elekťiny za všechny ákazrúky celé D§.

četnost přoruš€ní

souhmné trYání přerušení

průměmé přerušení

žZ",
sAlfl, = 

h='" _j.. fpřerušeni/rok/ákaznik]"M

žZ,r,'*
SAIDI.=h=" j,ť"

CÁ]DI, =S!!?J [minuťpřerušeni1, SAIFI.

[minuťrot</záka-atft]

kde ryh= poě9t zákarrríkŮ napájeuých z napěťové bladiny lt postižených přerušením distribuce událostí 7
vztiklou na napěťové hladině á i napěťových hladinách nadřazených napěťové bladině lr,

N": Celko\.ý počet áka-aníků zásobovaných z distribučních sítí PDS.

'ž 
= sředni doba trvání přerušení pro zikazŇka postiženého událostí 7, vzriklé na hladině ň, i

napěťových hladinách nadřazených napěťové hladině i,

Pro události se zjednodušeným záaamem podle 4.1.10 a ž 4.1.17 se r/ uíčí pomocí váahu:

, _\.G,-To)+ 0\+nr) (Tr-T,)/2+ nr. (|r-Tr)
',r- \

Pro události se zázrramem všech manipulačních kroků podle 4.1.18 až 4.1.20 určujeme pro j€dnotlivé události
přímo

nr.tr=|n*. N*

kde á6je trvání přerušení dodávky záka-aníkům n,6

Tabulka TAB.2 ilustruje načítání přerušení distribuce elektrické energie a celkového počfu zákazrríku při
vjpočtech obecných systémových ukazat§lů plynulosti distíibuce.

TAB.2

5 METoDIKA rrýpočru uxMaTELŮ sPoLEHLIvosTI ZAŘÍZENÍ A PRVKŮ
Pro intenzitu prostojů prvků platí:

.NA=-z.P

systémový htadinový ukazatel

událost na hladině nn
událost na hladině vn
událost na hiadině wn n"-: t"*
Celkový vžažný počet áka.adkrů \ ď.-+lť*+N"-

N : počet prostojtt

[roKl]
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z : počet prvků příslušného typu v síti,
P: délka sledovaného období [rok].

Pro intenzifu pro§tojů vedení platí:
.N
^=-l. 0,01 . P
N : počet prostojů,
l : délka vedení pňslušného typu [krn],
P : délka sledovaného období [rok].

Pro středni dobu prostoj9 platí:
N
§t,
/J'l

N
N : počet prostojů prvku příslušného §pr1
t = doba prostoje prvku přislušného §pu [hod].

líokl (1oo l(rnrl

ó PLYNt]LosT DISTRIBUCE A RUŠENÍ NAPňŤorrýur porq,Bsy

Při sledování a hodnocení poklesů napětí1s pouáje PD§ následující členění podle TAB.3. Poádavky na přístoje
pro sledování échto jevů jsou uvedeny v Příloze 3 PPDS'Kvalita elekířiny vD§ a způsoby iejího
zjišťovínl a hodnoceni'

TAB.3

Pro trvání přerušení napáj€cího napětí pouáje PDS následující členění 16

TAB.4

Trvánl přerušení trvání < ls 3 min > trváúí > ls trvání > 3 min
Počet pŤeTušoní Nl N, Ň

|5, N4ťou7 pokles ie charalderizovón dvojicí hodnot, tfyáním a podle ČsN EN 50160 [3] hloubkou nebo podle
Čsu nc atooo-1-s| [6] i zbykauýn napětíu.
TÁB. 1 je TAB. 6 v PNE 3j 3430-7[4] upravená podle ČsN IEc 61000-4-30, místo poHesů se vyhodnocuje
zbytkayé nařtí a pťo přerušení nap$ecího napětí se uyažuje Drez 5 %o {Jn. Trvání pouesu t odpovídó ěasu, po
Herj bylo napětí menší než 90 9ó jmenovitého (dohodnutého) napětí. Hloubka poWesu d je definotlána jako
rozdíl mezi minimóIní efekiwtí hoůlotou v průběhu napěťového poHesu a jmenoyitým (dohodtutým) napetím,
vyjádřerý v % jmenoilého (dnho&tulého) napětí. Nnje zjištětui četnost poHesů pro Wěitou hloabht ajejí trvání.
Tento přístup podle ČsN IEC 61000-4-30 tépe vyjádřuje vliv na zařízení v síti, powesy naýtí jsou vhodné pro
slanoyeni flikru.
|u TÁB. 7 v PNE 33 3430-7 podle doporučeni UNIPEDE [3].

[hod]

Zbytkoyé Uret
ío/ol
Trvání t [s]

loms<t
<10Oms

l0omsšt
<20Oms

200ms<t
<500ms

500msšt
<1s

1s<t<3s 3s<t<20s 20s<t
<lmin

1 min<t
<3min

85<d<90 Ntt Ňr N:r Ňr Nst Ňr Ňr Nat

70<d<85 N,, N22 N:z Ňz Nsz N62 N72 Nsz
40šd<70 N,. N23 Ňl Na: Nsl Nol Ňr Nr
5<d<40 Nla N24 N:l N44 Nsl N64 Ňo Nsl

d<5 Nls Nzs N:s Nls Ň: \s Ňs N*
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Poř.č. položka databráae Dato,\.ý typ Zadéni
1 Distribuční společnost Cislo vÝběr ze spol. číselníku
2 pořadové číslo udáosti číslo vÝběr z databáze Ds
3 Typ udrálosti číslo vÝběr ze spol. číselníku
4 Rozvodna číslo vÝběr ze spol. číselníku
5 Druh sítě číslo vÝběr ze spol. číselníku
6 Napětí sítě číslo vÝběr ze spol. číselníku
7 Napětí zařízení číslo výběr ze sDol. DB
8 Tn [den: hodina: minuta'l Dafum/čas výběr z DB REAS
9 Tr [den: hodina: minuta'l Dafum/čas Výběr z DB REAS
l0 Tz [den: hodina: minutal Dafun/čas Výběr z DB REAS
ll T3 [den: hodina: minutal Datum/čas Výb& z DB REAS
|2 Ta [den: hodina: minuta'| Daturrýča§ Výběr z DB REAS
13 T2 [den: hodina: minuta] Datum,/čas Výběr z DB REAS
14 llt číslo Výběr z DB REAS
15 Ď2 čislo Výběr z DB REAS
16 příčina události číslo Výběr ze spol. číselníku
17 Druh zařízení číslo Výběr ze spol. ěíselníku
l8 Poškozený prvek čislo vÝběr ze spol. ěíselniku
19 Druh zkatu (zemního spoiení) číslo vÝběr ze spol. číselníku
z0 Výrobce Císlo vÝběr ze spol. číselníku
2l Rok výroby rok výběr z DB REAS
32 Počet zákaaíků REAS Císlo výběr z DB-REAS
33 Délky venkor.ních vedení lkml Císlo Výběr z DB-REAS
34 Délky kabelorrých vedení [kml Císlo Výběr z DB-REAS
35 Počet v}Ťinačů číslo Výběr z DB-REAS
36 poěet odpoiovačů číslo Výběr z DB_REAS
37 Počet odpínaěů číslo Výběr z DB_REAS
38 Počet úsečnftů s ručním pohonem číslo Výběr z DB-REAS
39 Počet úsečnftů dálkově ovládarrých číslo Výběr z DB-REAS
40 počet měřicích íansformátorů číslo Výběr z DB-REAS
4l Počet uzlových odpomikri číslo Výběr z DB-REAS
42 počet áášecích tlumivek číslo Výběr z DB_REAS
43 Počet svodičů přepětí čislo Výběr z DB-REA§

8 POUŽITÁLITERATI]RA
[i] vybláška ERÚ č. 540/2005 o kvalitě dodávek elekťiny a souvisejících služeb v elektíoenergetic€
[2] CSN EN 50160 (33 0l22); Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sitě
[3] Náwh IJNIPEDE na strnoY§ní ukazatetů spolehlivosti dodávky, ČsREs, 1997
[4] PNE 33 3430-7 charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuění sítě
[5l Pravidla pro elektriz-ačnl soustaw č. 2, 1974

[6] ČsN EN 6l000-4-30 (33 3432): Elektromagnetická kompatibilita (EMo - Část 4-30: Zkušební a měřici
technika - M€tody měření kvality energie

|7] Zékon é. 45812000 Sb. o podmínkach podnikání a výkonu státnl sprá!5. v energeticlcých odvěMch a o aněně
některých zákonů (Energeticlcý zíkon)
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Kód
10
20
30

pŘíLoHA - spoLEčNE čísBr,xíry rno pls

orsrnrručxí spor-rčnosr

Význam
čEZ Distribuce
E.oN Distribuce
PREdistribuce

ryr r,orir,osrr

Kód Význam
nahodilá
porucha vlivem zařízení di§tribuění soustavy
porucha cizím zaviněním
přerušení dodávky z přenosové soustavy nebo ze sousední Ds
stav nouze
vynucená
kumulace poruch Vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek
plánovaná

1

11

12
13
14
15
16
2

93 TYP RozvoDI\Y

Kod Význam
1 jednosystémová
2 jednosystémová podélně dělená
3 dvousystémová
4 dvousystémová podélně dělená
5 dvousystémová - W2 totožno s W5
6 dvousystémová - W2 totožno s W5 podélně dělená
7 dvou§ystémová § pomocnou přípojnicí
8 dvousystémová s pomocnou přípojnicí podélně dělená
9 trojsystémová
10 H systém
í9 ostetní

9,4 NÁPňTí §íTň, NAPĚTí zaŘíznxí

Hodnota lkvl
0,4
3
6
10
22

,l10

Kód
1

2
3
4
5
6
7

9

9.1
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Kód
1

2
3
4
5

Význam
izolovaná
kompenzovaná
odporová
kombinovaná
úěinně uzemněná

PŘÍČNA UDÁLO§TI

Význam
příčiny před zapoěetím provozu
příěiny spjaté s píovozem a údžbou
cizí vlivy
vynucené Vypnutí
příčina neobjasněna
chyby V konstrukci a projekci
chyby Ve výrobě
chyby v dopravě, skladování a montáži
chyby v seřizování a přípravě provozu
ostatní
příčiny dané dožitím a opotřebením
příčiny dané porušením tvaru a funkce
příěiny dané zneěištěním
abnormální provozní režimy - vněiší přičiny
nedostatky v obsluze
nesprávná údžba
ostatní
abnormality elektrizaění soustavy
vliv okolí a prostředí
zásah cizích osob
přírodní vlivy
ostatní

DRUH ZAňÍZENÍ

Význam
venkovní vedení jednoduché
venkovní Vedení dvojité
kabelové vedení si|ové
kabelové veden í ostatní
distribuóní transformovna VN/NN
transformovna VNA/N a spínací stanice VN
transformovny a rozvodny \ruN
osíatní
zdéná věžová
zděná městská
zděná vestavěná
zděná podzemní
prefabrikovaná
bloková

Kód
1

2
a

4

Kód
1

2

9
,l1

12
13
14
19
21
22
23
24
25
26
29
3,1

32
33
u
39

9.7

3
4
5
6
7
8
5,1

52
53
u
55
56
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58
to
61
62
63
u
65
66
71
72
73
74
75
76
77
621
622
629
631
632
tJ9

rozpínací
ostatní
vnitřní - zděné, klasická výzbroj
vnitřní - zděné, skříňové rozvaděče
Vnitřní - zapouzdřené provedení
venkovní
venkovní - skříňové rozvaděěe
ostatní
Venkovní - s jedním systémem přípojnic
Venkovní - s několika systémy přípojnic
Vnitřní - klasická výzbroi, s.|edním systémem přípojnic
Vnitřní - klasická Výzbroj, s několika systémy přípojnic
Vnitřní - zapouzdřené, s iedním systémem přípo,inic
Vnitřní - zapouzdřené, s několika systémy přípojnic
ostatní
Vnitřní lRoDEL
Vnitřní MlKRoBLoK
ostatní
vnitřní lRoDEL
vnitřní MlKROBLOK
ostatní

POŠKOZENÉ ZAŘÍZENÍ

Význam
stoár
vodič
zemnící lano
\.ýstroj
izolátor
kabel
kabelový soubor
pojistka
přípojnice
úsečník
vypínaě Výkonový
odpínač
odpojovač
jiný spínací přístroj
transformáor VN/NN
tran§foímáor VNruN
transformátoí 1'1 0 kV^/N
měřící transformátor
svodič přepětí
kompenzaění tlumivka
zařízení pío kompenzaci jalového proudu
reaKor
řídící systémy
ochrany pro vedení a kabely
ochrany pro transformátory
vysokofrekvenčn í Vazební prvky
Vedení pro pomocná zařízeni

9.6

Kód
01

02
03
04
05
06
07
08
09
,l0

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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28
29
30
101
102
103
109
181
182
183
184
19,1

192
í93
194
,l99

211
212
213
214
241
242

stejnosměmý zdroj a rozvod
v|astní spotřeba
výroba a rozvod stlačeného \rzduchu
ruční pohon (k|asický odpojovač)
ruční pohon se zhášecí komorou (odpínač)
dálkově ovládaný se zhášecí komorou
ostatní
transformátor napětí - induktivní
transformátoí napětí - kapacitní
tran §foímátor proudu
transformátor proudu a napětí (kombinovaný)
ventilová bleskoiistka
vyfukovací bleskojistka (Torokova trubice)
ochranné jiskňště
omezovače přepětí
ostatní
paralelní kondenzátor
sério\í,ý kondenzátor
komPenzační tlumivka
rotaění kompenzátor
nadproudoVá
distanční
směrová nadproudová
srovnávací s galvanickou Vazbou
zemní
relé primární
automatika
ostatní
plynová (Buchholz)
nadproudová
zkratová nadproudová
rozdílová
zemní (kostrová, nádobová)
termokopie (tepelný obraz)
ostatní

DRUH ZKRATU (zEMNÍIro §PoJEND

Význam
zkrat jednofázoyý zemní
zkrat dvoufázový zemní
zkrat trojfázo\.ý zemní
zkrat dvoufázový bez země
zkíal trajíázoÝ bez země
druh zkEtu neurčen
zemní spojení
zemní spojení přešlo ve zkrat
dvojité nebo vícenásobné zemní spojení
zemní spojení vymezené Vypínáním
zemní spojení vynezené indikátorem zemních poruch
zemní spojení zmizelo při vymezování
ostatní

243
244
245
?46
247
249
251
252
253
254
255
256
259

9.9

Kód
1

2
J
4
5
9
11

12
13
14
15
16
19
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10 PŘíLOHA2 PŘíI(LADY \.ÝPočTU UKAZATELů PLYl{t]Lo§TI
DI§TRIBUCE

Následující přadady slouží k zajištění jednotrrého cháprání metodiky uvedené v části 4.3 pro
vyhodnocování důsledku přerušení distribuce elektrické energie, Zvolený modelový příklad
zahmuje všechny ťi napěťové urovně DS (NN, VN, WN), aby odpovídal skutečnému stavu
Ds.

r0.1 §CIIÉMA PosUzovANÉ §ÍTň

y6r1z:l zÁk () DistribučníTs(DTs)

Odběratelská TS (OTS)

-----+ odběratelé na 0,4 kv

Tl
tlOD2kv
ó3 MvA

22 kv

T3
z2l0,4 kv
1MvA
1000 záka.aúku

0,4 kv
!b = NDrs,2ó,4 = 1000 ák-

Porucha č. 1 - doba trvání 4 min
Porucha č. 2 - doba trvání 25 min
Porucha č. 3 - doba trváni 50 nin

10.2 \.ÝTočET oBEcNÝcII KUMULATIVNÍCH UKAZATELŮ PLYNULoSTI DISTRIBUCE
ELEKTŘINY NAPĎŤovÉ nr,lonvy os

10.2.1 Eladina NN
Kumulativní ovliwění zá,kazníka NN poruchou na hladině NN, V}.{ a WN.

Porucha é 1
trj = Ilprszz,o,+ = 1000 zIák. TlT6:4 min qx! :4000 zák.min.

Porucha č. 2
trj = trorszzo,4= 1000 zti&. T3-T6 = !5 min qx! : 25000 zák.min.

Porucha č. 3
trj = ímszzo,1: 1000 zák. T3-T6 = 50 min njxq : 50000 aík.min.

!{s : N*",zo,o = 1000 zák

§AIF'I = n7N5 : 3000/1000=3!h9!l SÁlDl - n,xllN. - 79000/1000 - 79 min/rok
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@
110 kv

T3
2210,4 ky
lMvÁ
1000 zikazniků
3

0,4 kv

Započitávaná distribuční
Ts (DTs)

Započíávaná odběratelská T§
(oTs)

Nezapočítávaná DTS nebo oTS

Odběratelé na 0,4 kV

Zapoéíávaláporttcha

-----.>

í
llg = Nms,,.t,l = 1000 ák

10.2.2 Hladina VN
Kumulativní ovlivnění zákazríka napájeného z \Ťl poruchou na hladně VN a VMrI.

Porucha é 1
nj = nors zzo,1 

: 10 ák. T3-T6 = 4 min njxt : 40 zík.min.

Porucha č. 2

nj : nors zzo,1 = 1 0 zák. T:-To : 25 min qx! : 250 zÁ,k.rnin

f;§ = N96 26,o : 10 zák

SAIF'I = n.,{rl" : 20/t0:2 t-lrokl SAIDI = ni4A{s = 290/10 :29 min/rok

(D

-----+

t

T3
2zl0,4 ky
1MvA

0,4 kv

Započíávaná distribuční
Ts (DTs)

ZapočítáYaná odběratelská Ts
(oTs)

Nezapočíávaná DTS nebo OTS

Odběratelé na 0,4 kV

Započít ivaná porucha

"r2

ll0n2 ky
4oMVÁ

Tl
110122kv
63 MVÁ

22 kv

T4
22/0,4 kY
1,6 MVA
l0 ákazntků

T4
2u0,4 ky
1,6 MvA
10 zákaanlků

II0D2 kv
40MVÁ

T1
II0l22 ky
63 MvA

22 kY
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10.2.3 EladinaVW
ovlir.rrění ákazríka napájeného z wN poruchou na hladině vMÝ.
Porucha é 1

!=n6a5l1q2:lák.

!!s = Nors rrozz : !-ZéL

SAIF'I: q/l.,I5 = 1/1:!lúq!]

T3-T6 =4min qxti :4zák.rnin.

SAlDl = n.xtlN. :4/l= 4 min/rok

T4
2210,4 ky
l,ó MvA

Započíávaná distribuční
Ts (DTs)

Započíávaná odběratelská TS
(oTs)

Nezapočíiivaná DTS nebo OTS

-----+ Odběratelé na 0,4 kV

z započihivaná porucha

103 vÝPočET oBEcNÝcH sY§TÉMo\.ÝcH UKAZATELŮ PLYNULoSTI DISTRIBUCE D§

Celkotý eočet zíkaaniků DS
!i§ = ND,rs 2zo, + NoTs zzo,1 } Nms t tozz : 1011 ZlÁk

Porucha č. 1
n; : nplg 2q,a : 1000 zák.
lj : nots nn1 : 1O zík.
í\: ílots lon2= | ZÁk.

Porucha č. 2

! = np6 22p,a = l 000 aík.
q:n6a522iq3= l0 ák.

Ponrcha č. 3
n; : np15 26,a : 1000 ák.

T3
2210,4 kv
1MVA

0,4 kv

TlTq = 4 min
T3-T9 : 4 min
T:-To = 4 min

T3-T6 : 25 min
T3-To = 25 min

T3-To : 50 min

njxq = 4000 zák.min.
qx! : 40 ák.nin.
njxq : 4 Zák.min

nj4 : 25000 Zák,min.
nj4 : 250 zák.min.

nj4 = 50000 ák.min.

110/22 kv
40MvA

T1
),I0D2 ky
63 t!fr/A

22 kv
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!(! @+ Nors zz.t,l + N,x rroaz = !0!!-4b

110122kv
4OMVA
l zíkaznik

T1
lI0D2ky
63 MvA

22 kv

-----+

,

Započíávaná distribučnJ
Ts (DTs)

Zapoěíávaná odběratelská TS
(oTs)

Nezapočítávan í DTS nebo OTS

Odběratelé na 0,4 kV

Započítávaná porucha

T2

T3
zaot kv
lMVA
rOŇ áka:a ků
3
0,4 kv

Celkové obecné systémové ukazatele

Enjx,q = 
'í!4 *+žnjx1 E+>njxq M : 79000+290+4 = 79294 zi*..míl

žq = ž1 *+Eq *+Enj_*:3000+20+1 :3021 zá,k

§.41Fl, : Iq / Ns: 3 02111011 = 2,99 -lrowzÁkaztík

§,41D1, : >nj4 / Ns = 792941101| :78,43 miJr.lrovzi/Kanik

l0.4 SoUHRNNÉPoRo\rNliNÍ
Následující TAB. 5 a TAB. 6 jsou vlastně TAB l a TAB. 2 uyedené
l0.3., doplněné o výsledné hodnoty Sl IFI, SAIDI a CÁIDI

v části. 4.3.2 pro příklady v části l0.2 a

TAB. 5

kumulativní hladinovÝ dopad událostí
Zíkaztikrn zákazníkvrt Zíkaaikwn

událost na hladině nn
žn [zá*.l 1000
žn;xtr [ák.min.] 50000

událost na hladině n 2n, íz6k.1 1000 10

En;xt [zík.min.l 25000 250

udrálost na hladině wn Enr [zík.l 1000 10 1

lnixt [záů(min.l 4000 40 4

Celkem En; [zák.] 3000 20 1

Enixt lzák.min.l 79000 290 4

§ AI FI h lJ í okl Zák^Taíkl 3 ,,
1

S ÁI D I * í milnl r oWzákzzníkl 38 29 4
CÁIDň fmidpřerušeníl 12,67 14.5 4

.T4
22/0,4 ky
1,6 MvA
10 záka.aúků

Celkov,ý počet zá&az níků ď"
I

N,-
l000

N"-
l0 l
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TAB- 6

kumulativní hladinový dopad událostí
Z{kaztknrt zél<azlikvn zákazrikwrt

událost na hladině nn
žn [zák.l 1000

Enxt [zá,k.min.'l 50000

I]dálost na hladině vn Enr [zíů<.l 1000 10

2n,xt, tzík.min.l 25000 250

Událost na hladině \,vn
>nl tzílcl 1000 10 1

>nixq ízík.min.'| 4000 40 4

Celkem
Etl, ízÁk-l 302l
lnxt [zák.min.] 79294

SAIFI lJroVzákazlíkl 2,99
SAI D I lmfu ] r oW zákaztl'íkl 78,43
C,:llDl tmin/ořerušeníl 26.23

10.5 IIoDNocEtvÍ up,fi,osrÍ sn z(zxaNrpM NlAr.[PuLAčNÍcH KRoKŮ

Přiklad události popisuje následující obnízek.

l

l

zaznamenané hodnoty iednotlivých manipulačních kroků
t1 12 t3 14

Čas tminl 84 87 167 174
Trvání tminl 84 J 80 7

Celkový počet zákazníků N, [ztáů<.] 101l

3000

2500

2000
l
{dš
9 rsoo
+ĚE
=É

1000

500

0

0 50 100 150 200

t lminl
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Při začleněnl události do Yýpoětu hladinor.ých i celkových systémoYých ukazatelůj§ zapoťebí stanovit pro
.\.ýpoč€t:

a) SAIFI maxirnální počet zákazníků, kterému byla přerušena distribuce (na příslušné napěťové hladině i
hladinách nižšich

b) SAIDI součď násobku počtu zákaaíků a trvání přerušení distribuce vjerlnotlivých manipulačních
kocích na jerlnotlivých napěťovjch hladinach

"krr
'>Ž?:ó:'i:ý,

ooěet OM nl ne ne nr
62 2418 oz 24,18

n,- 14 14

wDočtené hodnotv
nlx= nl^^+ íla- 62 2432 62 2432
n, = oM-_- íoro sAlFl'| 2432
n,*t"" 5208 72u 4960 16926
n,*t.- U 42 98
n,""t.,""t, 5208 7296 4960 17024
Nit = 

'nat, 
(Dro sAlDl) 34488

příspěvek události k sAlFl a iAIDl
Ns"" 450000
Ns- 1000
Ns--+N§.^ 45í000

dSAlFl".= nJ Ns"" 0.005404
dSAlFls= n,/(Ns""+Ns,") 0,005392

dsAlDl-^=rnati Ns^- 0.07664
dsAl Dls=>n,"t,/(Ns".+Ns-") 0.07647


