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1 oBEcNĚ
Připoj€ní žadatel€ je navrhováno píoyomYatelem distribuční soustaYy tal§ aby jeho technické píovedení

respektovalo plánovaný rozvoj soustavy při současném respelíování co nejmenších nákladů na strarrě ádatele,
technických podmínek a působení zpětných vlivu připojení.

Připojování odběratelů k distribuční soustavě, která jsou územními plány měst a obcí urč,€na k zástavbě, je
prováděno rozvojem sávající distribučni soustaly nebo pffpojkami, a to na náklady pňslušných provozovatelů
distibučních soustav. Pokud se pfipojení realizuje mimo schválený uzemní plán města nebo obce, bradí připojku
žadatel, s ťjimkou přípojek pro domácnosti, které hradí distributoí do délky 50 metni v návazlosti na
ustanoyení § 45 zr{kona ě. 458/2000 Sb.

V příloze jsou popsány standardy provedení úpravy nebo \.ýstavby Ds (posflení, rozšíření apod.)
vyvolaných požadavkem ádatele na připojení nového odběmého místa nebo zyýšení rezervovaného přftonu
stávajícího odběmého místa nebo, kleréjsou vyvolány ásadnl zněnou charalríeru odběru, Na těchto úpŤavách se
ádatel o pňpojeDí podflí ve výši stanovené prá!Ťími předpisy [1] a [2].

Mastník elelrírické připojky je povinen zajistit její provoz, údrĎu a opravy tak, aby se nestala příčinou
ohrožení áYota a zdraYí osob či poškozenl majetku. Ve smy§lu Ez můž€ o tuto činnost požádat PDs, který je
povinenji za úplatu vykonávat.

Úprava nebo výstavba DS vyvolaní pofudavkem žadatele o pňpojení nebo zvýšení rezervovaného přikonu
a navazující přípojkajsou navrženy s obledem na:

o tecbnicko-ekonomicképodmínkypřipojení
. dosažení úroyně kvality dodávky elekťiny stanovené poádavky přílohy 3 ppDs;
. nejlíatší technicky mofoou elektrickou cesfu ke zdroji
o minimalizaci celkových nrákladů na připojení

2 PRovEDEMrŘpo.rrxÍ

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té ěisti distribuční soustavy, ke které bude
odběmé zařlzeni pňpojeno.

soustáva nízkého napětí

a) provedená venkovním vedením:
r rozšření venkovního vedení stejným způsobem provedení (holé nebo izolované vodiče, ávěsné

kabelové vedení)
o přípojkou k D§ provedenou ávěsným kabelem nebo kabelem vzemi

b) provedení kabeloúm Y€dením:
r zasmyčkování stávajícího kabelového vedení; v tomto případě začína piipojení odběmých zďlzerli

pňpojenim hlavního domovniho vedení nebo odbočením k elektroměru zjistících prvků ve sldíni
v majetku PDS

. rozšíření kabelového vedení stejnou t€chnologií, jakou je provedeno stávající vedeni
r přípojkou k DS z kabelové sKíně (stávající, upravené stávající nebo nově zřízené) nebo samostatným

rrývodem z rozváděče nn distribuční transformovny.

sou§táva vysokého nrpětí

r) prov€dená Yenkovním vedením:
. úpraya ved€nl provedená stejným způsobem, jako st"ívající vedení
o pňpojkou kDS, odbočující ze sávajícího Yedení v místě podpěmého bodu, provedená venkovnínt

vedením nebo kabelovým vedenim

b) provedená kab€loyým vedením:

K DI STRIBUČNÍ SO USTÁI/Ě
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o zasmyčkování kabelového vedení; v tomto případě se hnnice vlastnictví dohodne individuráhě
smlouvě o připojení

l provedení dvou přívodů z dvou elektrických stanic vn
r jedna přípojka k D§ z upravené st"ívající elektrické stanice vn.

Soustava velmi vysokého napětí:
a) provedená veŇovním vedením
b) provedená kóelovým vedením

Odběratelova elektrická stanice se připojuje zasmyčkovráním do sávajícího vedení wn nebo vývodem
z rozvodny l.vn.

2,1 STANDARDNí PRoVEDENí KoNcoVÉHo BoDU:

a) pň smyčkovém připojení

nízké napětí - kabelová sldíň pro smyčkové připojení
vy§oké nipětí - transfornrační stanice vn/nn mající na straně vn dvě místa pro připojeni kabelových vedenl;
v€lDi Yysoké napětí - na sřaně vr.n provedení rozvodny §pu "řť'

b) pň paprskovén vývodu:

nízké napětí - kabelová nebo přípojková sKíň s jednou sadou pojistek
vysoké nrpětí - tan§formační stanice vD/Dn mající na stíaně vn jedno místo pro pňpojení napájecího vedení;

pro napojení z venkovního vedení je to veŇovní stoárová lran§formační stanice; pro
napojení z kabelového vedení je to zděná, panelová nebo kompakmí nadzemni transformační
stanice

v9lmi \Tšoké nápětí- standardně se nepoěiá s paprskovým vývodem.

3 ELEKTRICIó rňÍpo.rry

Elekhiokí přípojka je určena k pfipojení odběmých elektrických zařízení k DS. Elektrické přípojky musí
odpovídat všem platným tecbnickým normám, pledeťím [4], [5] a [6].

zÁxl.lottí členĚní ELEKTRcKícH pŘípoJEK
Etektrické přípojky se podle provedení dělí na :

pfipojky provedené venkovním vedenim
přípojky provedené kabelorrým vedením
přípojky provedené kombinací obou způsobů.

Elektrické přípojky se podle napětí dělí na:

přípojky nízkého napětí (nn)
přípojky lysokého napětí (vn)
přípojky velmi vysokého napětí (wn).

3.2 ZAčÁTEK ELEKTRICKýCH PŘíPoJEK
Elektrická přípojka začíná odboěením od roztoóaého zzilzeú provozovatele disfribuční soustavy směrem

k odběrateli. Odbočením se rozumi odbočení od spínacích prvkrl nebo přípojnic v elektrické stanici, vycházi-li
el. přípojka z elektrické stanice. Mimo elekíickou stanici Začíná elektrická přípojka odbočením od venkovního
nebo kabelového vedení.

odbočením od přípojnic v elektrické stanici se rozumí, že přípojnice je součtástí rozvodného zařízení
tDS, upevňovací šrouby, svorky a pod. jsoujiž souóástí přípojky.

3.,|

a)
b)
c)

a)
b)
c)
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odbočením od vedeni ( jakékoliv konstrukce) se íozumí, že vodiče hlavního venkolrrího

vedení jsou součástí zařízení PDS. Svorka (akéhokoliv provedení) je již souáístí přípojky. Odbočný podpěmý
bod (byť by byl dizovín §oučasně s přípojkou )je souěástí rozvorlného zařízení PDS.

Z.aÍizsll, které je v přímém styku s ŤOzvodným zŇi"frúm PDS, porlléM schválení PDS. Toto zařlzen1
musí být kompatibilní se zaňz€nim PDS.

3.3 UKoNčENí ELEKTR|CKýcH PŘíPoJEK
Přípojka nízkého napěti končí standardně v pňpojkové skříni, neníJi dohodnuto jinak.

Pňpojkovou slďíníie :
a) Hlavní domovní pojistková sltříňka - jeJi přípojka provedena venkovnlm vedením. Přípojková sIďíňka

musí být plombovatelná nebo se ávěrem na klíč odsouhlaseným provozovatelem DS.
b) Hlavní domovní kabelová skříň - je-li přípojka provedena kabelovýrn vedením. Přípojková sKíň musí

být vybavena ávěrem na klič odsouhlaseným PDS. Přípojkové sKíně jsou součrástí přípojky.

Přípojky vn a wn píoyed€né yenkovním ved€ním končí kotevními izolátory na stanici odběratele. Koteyni
izolátory jsou součástí přípojky. Nosná konstrukce, na líeré jsou kotevní izolátory up€\Ťrěny, jsou součástí
stanice.

Pfipojlry r,rr a rwn provedené kabeloyým vedením končí kabelovou koncovkou v odběratelově el. stanici.
Kabelové koncovlry jsou součrásti pňpojky.

3.4 oPATŘENí xznllšrĚHí BEzPEčNosTl PŘíPoJEK
Přípojky musí vyhovovat základním ustanov€ním [5] a dále [6], U5], U6].

Uzemňování musí odpovídat [6].

Dimenzování ajištění přípojek musí odpovídat pňslušným ustanoygním [5].

Vybavení přípojek vn a wn proti poruchovým a nenormálním provozúm §taťum musí odpo\,ídat [7] a
musí by1 selektivní a kompatibilní se zařízením Ds.

Drulr a zpŮsob technického řešení přípojky určí provozovatel DS v připojovacích po<lnínkách. Technické
řeŠeníje ovlivrrěno především provedením rozvodného zařízení PD§ v místě připojení, standardy připoj§ní PDS,
PPDS a platnými ČsN.

3.5 PŘíPoJKY NízKÉHo NAPĚTí.

3"5.1 PřípojlE nn provedené venkovním vedením
Přípojka nn slouží k připojení jedné nemovitosti k D§, ve zvláště odůvodněných případech lze se

souhlasem PDS připojitjednou přípojkou i více nemovitostí. Je-li provedeno pro jednu nemovitost více přípoje!
musí být tato skuteěnost odsouhlas€na PDS a lyzrračena v kaáé přípojkové slďíni této nemoyitosti.

Přípojka musí byt ňízrla s plným počtem vodičů rozvodného zařízení PDS v místě odbočení přípojky.
Pouze ve výjimečnýoh případech odůvodněných charaktercm malého odběru (prodejní snínky, poutače, reklamní
zařízení apod.) lze přípojku provést se souhlasem PD§ i s menším počtem yodičů.

Minimální průřery vodičů jsou 16 mm2 AlFe u holých vodičů a 16 mmz Al u izolovaných vo<ličů a
ávěsných kabelů. Při použití jiných materiáů nebo jiné konstrukce vodiěů musí být zachovány obdobné
elektrické a mechanické vlastnosti vodičů. Pro přípojky se standardně pouává ávěsných kabelů a izotovaných
vodičů.

Píi ďtzpváutl nové a rekonstnrkci sávající přípojky musí být provedena dostupná xechnická opaťení
k zamezení neoprávněného odběru elekřiny.

Přípojková sKíň je součástí přípojky. Umísťuje se zplavidla na odběrat€lově nomoyito§ti nebo na hranici
této nemovitosti či Yjejí blízkosti tak, aby byl k ní umožněn přístup i bez přítoímosti odběratele.
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Umlstění přípojkových sKíní musí vyhovovat [4].

Jištění v přípojkové skíni musí být alespoň o jeden stupeň vyšší (z řady jmenovifých proudů podle [8]),

než jištění přetl eieí<noměrem. pňtom je nutné dodržet zásady pro volbu jistících prvku podle [9]. kjištění \ze
potát polis*y zavitové, nožové aport.. Je_li v přípojkové skříni více sad pojistek či jiných jistících prv§, musí

LYt u UZae ,nay wanlivě vyzrračeno, pro které odběmé nísto je pojistková sada wčena,

Provedení přípojek musí odpovídat [10].

3.5.2 Přípojlq nn provedené kabelem
Přípojkannsloužíkpňpojeníjednénemovito§tikDS,vezvlášéodůvodněnýchpřipadechlzese

souhlasem-pDs a při splněnílím stanovených podmínek pňpojitjednou přípojkou i více nemovitostí.

JeJi provedeno pro jednu nemovitost více přípojelq musí být tato skut€čnost odsouhlasena PDS a musí být

tato skut€čnost lyztačena v každé přípojkové sKíni této nemoyitosti.

opřípojkusenejedná"pnpaaeje-lipřipojenínemovilostiprovedenouzasmYčkovánímkabelu
rtistribučního 

-rozvodu 
provozovatile DS, pňpojení odběmých ZaílzEDi zŇ]|rLá v tomto případě připojenim

hlavního domovrúho vedení nebo odbočením k elektroměru zjistících prvků ve sldíni v majetku PDS.

kabelové přípojky musi byt ňízely vždy s plným počtern vodičů rozvodného zařízení pDs v místě

připojení.

Připojková skříň musí být uzamykatelná ávěrem odsoul aseným PDs,

Minimální průřery kabelů elekrických přípojek jsou 4 x 16 mm2 Al. PoužijeJi se kabel s měděnlimi

vortiči, minimáhi průřez je 4 x 10 mm2 Cu.

Přípojková ski.íň je součástí přípojky. Umisťuje se zpravidla na odběratelově u€movitosti v oploceni,

obvodovéň zdiu či jiném vhodném ainadno přístupném mistě, které je přístupné i bez přítomno,sti odběratel€.

umístění nesmí zasahovat do evakuační cesty. před přípojkovou skíni musí být volný prostor o šířce mininálně

0,8 m k bezpečnému provádění obsluhy a prací.

§porlní otraj skříně má být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem. S ohledem rra místní podmínky ji lze
po projiananí s ros umístnit odlišně. Nodoporučuje se umisťovatji \.ýše n€ž 1,5 m,

Jištění v přípojkové slřini musi být alespoň o jeden stupeň vyšší ( z fudy jmenovitých proudů podle [8]) ,

nežjejiš€ní piej eiekřoměrem. přitomje nutné dodržet zásady pro volbujistících prvků podle [9].

JeJivpňpojkovésKínivícesadpojistekčijinýchjistícíchpwků,musíbýtukaáésadytrvanlivě
lryznaěeno, pro které odběmé mísío je pojistková sada určena.

IJložení kabelové přípojky musí být v souladu s [11] a [12].

3.5.3 Přípojfu nn provedené zčlísíi venkovním vedeaím a zč.ísti kabelouým vedením

v odwodniletných případech lze provést přípojku nn kombinací venkovního a kabelového vedení.

3,5.4 Přívodní vedení nn

Přívodrú vedení za blavrrí domovní nebo přípojkoYou slřiní jo součástí elektrického zařízení nemovitosti.

Toto zaříz€ní není součastí zařízerú PDS a obecně se na ně nevztahují podnikové normy energetiky. Toto

zařízerrl musí odpovídat právním pfudPi§ům a platným normám [16]. V rozvodech v budovách pro bydlení a

v rozvorlech obdóbného dnrhu se přívodní vedení oblykle skládá se z těchto čiástí :

a) hlavní domovni vedení
b) odbočky k elektroměrům
cj vedení od elektroměrů k podruhým rozvaděčům nebo rozvodnicím

d) rozvod za podružnými rozvaděči.
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Přívodní vedení začíná odbočením od jistících prvlni nebo přípojnic v hlavní domovní nebo
sKíni slouácí pro připojení dané nemovitosti.

Hlavnl domovnl vedení je vedení od přípojkové slříně až k odbočce k poslednímu elektroměru. Sysém
hlavniho domovního vedení a jeho provedení se volí podle dispoáce budovy. V budovách nej\.ýše s€ fi€mi
odběrateli, tj. oblykle v rodinných domcích, není nutné zřizovat hlavní domowí vedeni a odbočky
k elekhoměrům lze provést přímo z přípojkové skříně. V budovách s yíce než ťemi odběrateli se dizuje od
přípojkové sIďínějedno nebo podle pořeby více hlavrrích domovních v€dení.

Hlavní domovní vedeni musí svým umístěním a provedením zremožnit nedovolený odběr.

Jmenovitý proud prvků, jistících h-tavní domovní vedení musí být alespoň o dva sfupně (v řadě jmenovitých
proudů podle [8]) vyšší nežjmenovitý proudjističů před elektroměry.

Odbočky k elektroměrům jsou vedení, která odbočují z blavního domovnfuo vedení pro připojení
elektroměrových rozvad&ů nebo eloktíoměroyých rozvodnic, přípaclně vychrázejí přímo z přípojkové sKíně,
zejména v případech připojenl odběmých zařízeni rodinných domků. Odbočky k elekhoměrům mohou být
jednofázové nebo fiífliaové.

Průřez odboček k elektroměrům se volí s obledem na očekávané zatížení, minimálně však 16 mm2 A_t nebo 6
mm' Cu a odbočky musí být umístěny a provedeny ta\ aby byl zúžen neoprávněný odběr, tan., že sKíně
(rozvorlnice), kterými proclr.ízejí odboč\y k elektroměrům, musí být upraveny na zaplombování.

Odbočky od hlavního domovního v€dení k eloktoměíům musi být provedeny a uloženy talq aby bylo
možno vodiče bez stavebních zásahů vyměnit (např. tubky, kabelové kanáLly, lišty, dutiny stavebních konstrukcí
apod,). Projištění odboček k elektroměru platí obecně p|afilé tecbnické normy.

Před elektroměrem musí být osazen hlayní jistič se stejným počtem pólů, jako má elekhoměr flází. U
hlavního jističe je standaldně povolena charakteristika vedení §?u B. Konlcétní poádavky na umístění,
tecbnické vybavení a zpracování elektroměrových rozvaděčů a rozvodnic j§ řešeDo y standaldech připojení
j ednotliwých PDS.
pounárnka: v případě odůvorluěného požadavku majitele nemovitosti nebo jejího uávatele může pDs za
podnínek uvedených v PNE 33 0000-5 povolit umístění přepěťové ocbrany řídy B v n€měřené části.

3.5.5 Přípojky pro domócnosti pro účely bydlení

Elekhickou přípojkou pro dodávku elekfiiny domácnostem pro úěely bydlení se rozumí zŇízeni s|oužicí
k připojeni odběmých míst sloužcich pouze pro dodávku elekťiny domácnostem pro účely bydlení a pro
dodávku elektřiny do společného elektrického zařízení sloužcího pro q/to domácnos§, Problomatiku připojovrání
odběmých míst a r€alizaci přípojek řeší vybláška č. 51/2006 Sb. a komentář vydaný k této }yhlášc€,

Náklady na zřízení pňpojky lradí ten, vjehož prospěch byla zřízena. Elektrickou pňpojku nízkého napětí
do délky 50 m slouácí pro dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení bradí pňslušný provozovatol
dislribučrú soustavy.

Délkou elektické přípojky se rozumi délka nejkratši stav€bně a technicky proveditelné trasy přípojky
promítnuté do půdorysu mezi místem odbočení z distibuční soustavy a hlavní domovní pojistkovou nebo hlavní
domovní kabelovou sKíní. Do délky přípojky se nezapočítávájejí část vedená vertikáně.

Vlastnicfi/í pfipojekje řešeno energeticlcým ákonem (§45, odst. 3)

Údržba, provoz a oprary přípojekjsou řešeny energetickým zíkonem (§45, odst. 4)

I}držb4 provoz a opravy přípoje§ zustávajících ve vlastnictví žadatele, jsou na ákladě žádosti vlastníka
prováděny provozovatelem distribučni soustayy za úplatrr, yýnosy z těchto služeb nejsou součtistí cenové
regulace.

U připojek ve vlastnictví provozovatele distribuční §ou§tayy je nutné, aby provozovatel disbibučni
soustavy váy dídil věcné břemeno.

U přípojek ve vlastnicM žádatele (cizí přípojka) provozovatel distribučrrí soustavy dizovat věcné břemeno
nemusí.
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Při stanovení připojoyacích podmínek zpracovávaných PDS se wcháá zpou^té technologie
v pfudpokládaném mistě pfipojení, z technologio odběmého zařízení, jeho výzramu a požadavlni odběratele na
sfupeň zajištěni dodávky elekfiiny.

3.6.1 Přípojky vn píovedené venkovním vedcním
standaídně se připojení odběratele na úrcvni vn řeší :

a) jednou přípojkou odbočující z lonenového vedení
b) jednou přípojkou odbočující z pffpojnic rozvodny vn,

Nadstandaídně, v připadě požadavku odběratele na yyšší stupeň zabezpečenosti dodávky, tze odběratele
připojit:

a) zasmyčkováním okužniho vedení m do odběratelské stanice vn
b) dvěma nebo více přípojkami, připojenými na íůaná yonkoyni vedení vn, Debo růzré fransformovny

l10 kV/vn
c) kombinacemi výše uvedených způsobů.

V případě nadslandardního způsobu připojení je nutno způsob pfipojeni a majetkoprávní váahy řešit na bázi
snluvního váahu mezi PDS a odběrat€l€m.

Do kaáé přípojky musí být vložen vypíIrací prvek pro odpojení odběmého zařízení (transformowy l,n/nn
či vnlvn). Vlpínací prvek se umisťuje na vhodném a trvale přísfupném místě. Případné osazení dalšího
vypínacího prvkuje možú stanovit v námci připojovacích podmínek stanovených PDS.

Pňpojka vn provedená venkovním vedením začíná odbočením z henového vedení vn, proudová svorka je
jž součásť pňpojky. Součásd přípojkyje i vypínací prvek slouácí k odpojení odběmého místa,

Přípojka vn končl kotevními imlátory n odběratelské stanici. Koteyní izolátory jsou souóá§ť přípojky.
Nosná konstrukce není součásd pňpojky vn.

Přípojky se zpravidlajistí jen v elekticlcých stanicích vn.

Teclnologii použitou pro realizaci přípojlg doporučí PDS v námci připojovacích podnúnek. Použitá
t€chnologie musí b]ýt kompatibilní s lecbnologií použvanou PDS.

Provedení přípojky musí sp|ňovat poádavky zejnéna [14], [8], [4] a norem souvisejících.

3.6,2 Přípojlcy vn provedené kabelouým vedením
Standardně se připojení odběratele na uroyni rrn řeší :

a) Zasmyčkováním kabelového vedení do Ysfupních polí rozvodny vn v tomto pffpadě se brarrice vlastnictví a
způsob provozováni dohodne individutílně ve smlouvě o připojení (v tomto příp&dě se nejedná o pffpojku).

b) Provedenim jedné kabelové přípojlry ven z elektrické stanice vn PDs. Přípojka začíná odbočením od
pfipojnic vn ve stanici PDS. Součástí přípojky je t€chnologie \.ývodniho pole. Technologii vývo<lního pole
uíčí PDs v pňpojoYacích podmínkích, technolo§e musí být kompatibilní se stivající tecbnologií stanice.

Nadstandardně v případě požadavku odběratele na aýšený stupeň zabezpečenosti dodávky elektrické
en€rgi€ dvěma nebo vlce pňpojkami, pfipojenými na nizná kabelová vedení vu nebo tansformolrry 1l0 kV/ vn.

Ochrana kabelových vedení před nadprouderrrg zlcatem apod. se provádí v napájecích elektriclcých
stanicích vn v souladu s [8]. Provedení kabelového vedení musí odpovídat [12].

Obecně přípojka vn končí kabelovými koncovkami v odběratelské stanici.

3.6.3 Přípojky vn proýedené zčústi venkovním vedením a ňdsti kabelouj,m vedením
Část přípojky provedená venkovním vedením musí sp|iorrat podmín|ry uvedené v článku 3.6.1.
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Óást přípojky provedená kabelovým vedením musí splrlovat podmínky uvedené v čláDku 3.6.2.

Pro místo přechodu z venkovního vedení do kabelového vedeni je nufué rtorlržet poclmínky koordinaceimlace a ochrany zaiízeni proti přepěť.

3.7 PŘíPoJlťVELMI VYsoKÉHo nnpĚríwn
_ |fi volbě zPŮsobu PřiPojení odběmého,zařízení odběratele na napěťové urovni wn se vychrází z velikosti

PřiPojovaného výkonu, konfigurace sítě. v předpokládane. J.ta piipi]".i a poádavků oaui*t"r" * rt"p"lzabezpečenosti dodávky elektrické energte.

_Pro pňpojky wn se standardně využívá venkovní vedení. Pouze v€ velkých sídelních útvarech lze za§tandard považovat i připojení kabelovým ve<lením.

3.71 Přípojky wn pfovedené venkovním vedením
standardně §e pfipojení odběratele na napďové úrovni v!,n řeší :

a) 
]!!ud:ván{m jedné přípojky z rozvodny wn. Přípojka začíná odbočením od pňpojnic 1l0 kV ve staniciPDs, s9uČrástí PřiPojkY je vývodní póle vcetnď tecnnologie, t á t"ct oorogi" ,ir*r t>r, r..-putii"Í.i
s technologií pouátou v zařízení PDS.

b) zasmyčkováním vedení do odběratelské stanice 110 kv/vn. v tomto pffpadě fiácky pňpojka neexistuje,jedná se o pňmé pfipojení z rozvodného zařízení PDS.

. ,V PříPadě nadstandaldnich Poádaykuodběratele na zvýšený stup€ň zajištěnosti dodávky elektické energietze pfipojení řešit vybudováním několika přípojek zjedné ne-bo nÉtotiia rozvoaen t to tv.
Venkovní vedení musí odpovídat [1U, ocbrany a chránění musí oclpovídat [7] a standardům PDS.
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4 MEZE PRO POTŘEBU POSUZOVÁŇ ZPĚTIYÝCH YLI!ťT ELEKTRICICÍCH
z,qŘíztxí NÁ. síŤ NN

V téo čtástije posuzováno pouád elekhiclcých prosťedlni v zařízení užvatele sítě z pohtedu zajištění
elektromagnetické kompatibility (EMc). Evropská i m€ziniifodní normalizace v této oblasti pokročila natolik, že
polrrývájednotlivé spofiebiče do 16 Á. Přesto může dojít pfi nakup€ní více spofiebičů stejného druhu v zařízení
uživatele DS i pň sphění příslušných elropsloých norem a z nich vyplývajícího oaačení CE k rušivjm, popŤ.
nepřípustným zpětným vliv,ům na siť.
U výkonů a dalších parametrů elektických zaázmi oznaěelých jako ,,mezú hodnotý'jde o takové mezní
hodnoty, do kterých mohou být bez problémů připojovány s ohledern na očekávané zpětré vlfuy na distribuční
síť 400/230 V. Současně se všakjedná o mezní hodnoty pro potřebu posouzení zpětných ylilu pří§lušným
provozovatelem Ds. Tímto posouzeDím se stanoví, zda takové zŇlzerll mižnbýtv přislušném přípojném bodě
provozováno, aniž vj^r'olá nepřípustné zpětné vlivy na síť nebo na zařízení dalších záka.aríku.

V nrásledujících částech jsou uvedena §?ická zařízenílspoťebiče, pro které jsou váledem kjejich širokému
rozšířeni zapoťebí obecná pravidla. Jednotlivě j sou to tyto:- ZŇí,znni s črá§tmi výkonové eloktroniky (črást 4.1.1)

Zaříz€ní s proměnným odběrem (část 4. 1 .2), Elektrická osvětloYací zařízení (ěást 4.1.3), Eleknotepe'laázařlz9ni(éžLst4,I.4), Elektrické pohony (část 4.1.5 až 4.1.7), Elekhická svářeci nřizeú (ěást 4.1.8)

Stanovené meztí hodnoty vychiizejí_z noíem:, CSN EN 61000-3-2 [l8] a CSN EN 61000-3-3 [l9], které omezují zpětrré vlivy na napájecí sítě u
zařízení se vstupním proudom <1 6 A,/flá,zi,, PNE 33 3430-0 Výpočetní hodnocení zpěfuých vlivů odběratelů a zdrojů distribučních soustav [20],, PNE 33 3430-6 Parameťy kí?lity elekhické energie. Část 6: Omozoní zpětných vlivů na bromadné
dálkové ovládání [21]

Meaí přípustné hodnoty vycháunjí ze zpffich vlivů na vžažné impedanci [22], na kterou odkazuj€ [l9l a
neuvažují s navazující vnitřní impedancí instalace.

Další normy [23] a [24] doplňují poádavky na zařízení pro proudovou oblast do 75 A;

Poznámka: Zařízení, laerájsou zkaÁena podle těchto norem dodtžují za stanolených podmínekv nich uvedené
mezní ho&toty pro harmonicke, změny napětí, kolísbi nqřtí aílikr. Posouzení připojitelnosti těchto zařízeúí
PDS je tím velmi usnadněno, proíože není zapoťebí posttzovat očekávané @tné vlily tu záLkladé technicwh
dat , funkcí a způsobu proyozu. Zpravid]aje pořeba pouze posoudit, zda tl předpoHádanéu odběrném místě
jsou splnbry ulrobcem uvedené minimilní podmínlql pro pouěry v síti (impedance sítě nebo zlvatouj,uýkon)

Přl zvažnvÉmi, zÁaje u zahzrni zapoĚebí podrobněji posuzovar zpětné vlily rra síť nn slouá roáodovací
schéma na obr,l.

4.1 MEZNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ ZÁnZruÍXŮ BEZ POTŘEBY POSUZOVÁNÍ
ZPĚTNÝCH VLIVť, NA SÍŤ PROVOZOVATELEM DS

4.1.1 Výkonové hrunice pfo haímonické

Způsob piipojení Maximální přípojný výkon

LN 1,3 kvÁ

L_L 1,9 kvA

L_L L (_ 19 3,8 kvA
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4.1.2 Výkonové hranice pro změn! napětí

4.1.3 EleHrické osvětlení

Žárovky a halogenovÉ svitidla:
o Bez řízení svitivosti

o s elektroniclcým řízením sl,ítivosti

Zářivky včetrrě kompaktů

Světelné varhany

4.1.4 EleWňcké topení

Tepelná čerpadla, chladničky nebo klimatizace

4.1,5 Elektricképohony
Meze pro výkon popř. rozběhový proud
Pohony s usměrňovači

12 kW
(max.4kW/fáui)
1,E kW /zŇizpnt

5 kW lzařizeŇ

l ,8 kW lzařizení
(max. 0,6 kWfázi)

četnost

r [1/min]

500 <r< 1000

l00<rš500
50 < r< 100

10<r<50
5<r<l0
2<l<5
1<r<z

rš1

Způsob připojení

LL
1,0 kw
1,5 kW
2,4kw
2,9 kw
4,3 kw
5,6 kW
7,3 kW
10,0 kw

L_L_L (_ N)
2,0 kW
3,2 kw
4,8 kw
5,8 kw
8,7 kw
l1,3 kW
14,7 kW
20,0 kw

L_N
0,4 kw
0,6 kW
1,0 kw
1,2 kw
1,7 kW
2,3 kW
2,9 kw
4,0 kw

zařízení s malou četnosť

Způsob připojení Maximální přípustný \.ýkon

L_N 4kw
L_L 10 kw

L_L_L( N) 20 kW

Způsob připojení Maximárd přípustný áběrový proud

LN 24A
L_L_L(_N) 41 A
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Způsob připojení Maximální přípustný výkon

LN 1,3 kvA
L L L(-N) 3,8 kvA

4.1.6 Mezní hodnoty pro ro7běhol,ý ploud

4.1.7 Motory přímo připojované do sítě

4.1.8 ElektrosvóřečIq

četnost r

1lh

Způsob připojení

L-N I L,L-L C }D

<1 24A 41 A
1<í<25 20A 33A

25<r<50 16A 26A
50<rš100 12A 21 A

četnost Ť

llh

Způsob připojení

L-N I r L-L(}o
!1 1,1 kw 3,0 kw

l !rš 25 0,75 kW z,2k§I

25 <rš 100 0,55 kW 1,5 kw

Způsob připojení Nejvyšší zdánlivý výkon pň sváření

L_N
L-L

L-L-L

2 kvA
5 kvA
9 kvA
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Poznámky:

jmenoYitý proudje na štítku
pňstroje

Souhlas s normami je dejmý
z dokumentace k přístroji

Týká se spoťebičů:
. s výkonovou elekřonikou
. elektrickáosvětlovací

zalízeni
o elektrotepelnéspoťebiče
. elektrické pohony
. svářečky

Obecnějde o meze pro výkon,
pouze u elekřicIcých pohonů jde
o meze rozběhového proudu

pň větším počtu stejných
spoťebičů v ťamci je<lnoho
zařízeni mohou být zapoťebí
přídavná opaťení

EN 61000-3-2/3?

dotaz u PDs jo nutný

obr. 1 schéma po posuzování pňstrojrvzařízení se detelem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMc)
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4.2 DoTAzNiK PRo PosoUzENí zPĚTNÝcH VLIVŮ
zlŘízení, KTERÁ NESPLŇUJí PoDMíNKY čsN

NA SÍŤ ELEKTR|CKÝCH
EN 61000-3-2/3

E (Wsvětlivky na následujlcí §traně)

Prováděcí podnik potvrzujo tímto správnost údajú

provozovatel Ds

B vhodnó laskavě oznaětot

o

|móno a adí€aa zákaznika

)oo(

Tel€fon

xxx
Fax.

)oo(
oblast použití a adr9§a umi§tění přistrojo,/zářízení Telolon

xxx
Fax

,o(
Názov a adBsa prcváděciho podniku T9loíon

Fax

a
výrobco

)om(
Typ

xxxx

xro(

x)oo(

ó
|mgnovltý výkon )ooo( E r^

maxlmálnívýkon 
)ooo( Ilď

U kvA
3íťová oňoolenlEzsoV' D4oov Erxmov E Gtaiíi

9tálá í,,l ano
změna zalBenl ň n"

E za í0 mln
Ezaspnov.rz Ll ano

§ usměíňovači En9
zpětná dodávka I ano
do sítĚ 0 n9

Dkw
n kvA

kompolE ce L|ano
ř'il.o-h; "ýi."" E;; )om( kvar provgdonl )ooo(

komponzac6

přímý rozbóh Ispouštěč řízonl výkonu

o fázovó ňzoní poč€t pulzú p paketové řizoní n pulznl ,ígkv.ncg oulzů- ats9nl * l]z

n tílfázový §třdavý
" rogulátol ! gtřldač Frgkvoncg na vý§tupu střídače

od )o( Hz do )o( Hz
rozběh
hvězda/tíoi úhol nik D ,inó

]ozběhlod E anozaflzonlm í,,] ne

počot
rozbáhú

IJ /h
T'l /min

poměr
íozběhový4monovltý proud

Místo, datum podpis
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4.2.1 Vysvětlivky h dotazníku pro posouzení zpáaých vlivů

Dotazník je součástí žádosti o pňpojení k sítia pokudje to nulné (Viz odstavec 2 a 3) vyplňuje a
podepisuje jej organizace za|išťující elektroinstalaci v zařízení uživatele sítě. Formuláře jsou k dispozici
u provozovatele sítě. Pro připojení Více přístrojů/zařízení stejného typu postaěí Vyplnitieden dotazník,
jinak je zapotřebí Vyplnit příslušný dotazník pro každý přístroi/zařízení. V případě potřeby může
provozováel §ítě Vyžádat další údaje potřebné pro posouzení.
2, K čemu slouží tento dotazník ?
Pro zajištění pňměřené kvality síťového napětí v distribučních sítích je nutné, aby zařízení zvažovaná
pro připojení k síti splňovala urěité podmínky týkající se zpětných vlivů. Pomocí dotazníku může
provozovatel sítě posoudit zpětné vlivy na síť s přihlédnutím k individuelním Vlastnostem sítě a
připojení.
3.f roč ie nutné wolnit tento dotazník?
S ohledem na zpětné vlivy na síť mohou být příslrcie a zařízení, splňující požadavky ČsN rn otooo-e-
2/3 bez dalšího připojeny. Pro ostatní přístroje a zařízení je zapotřebí tento dotazník vyplnit. Na
základě těchto údajů a dat o síti V místě připojení rozhodně píovozovatel sítě pomocí směrnice pro
posuzování zpětných v|iVů (PNE 33 3430-0) zda je připojení v požadované formě možné neboje
zapotřebí dalších opatření k souh|asu s žádostí o pňpojení.
4. Pokvnv oro wplnění dotazníku.
Následující pokyny mají napomoci k vyplnění částí 1 až4 doIazniku.

čast l
. do polička oblast použití a adresa umlstění přístroje/zařízení je zapotřebí uvést vjakém

prostředi má být přísllcilzařizení píovozováno, jako např. domácnost, zemědělstvl, úřad,
výpočetní středisko, zdravotnické zařízení, lanovka, pila, tkalcovna, Vtýrobna umělých hmot,
diskotéka, papirna, cementárna, truhlářství, Vodárna, čistička odpadních Vod, Výrobna

_ armování apod. Pokud adresa zařízení není shodná s adíesou zákazníka, jeji třeba uvést.
cá§t 2

o druh přístroje/zařízení popisuje co nejpřesně|i funkci. přík|adyjsou: pohon lanovky, bodová
svářečka, katr, hoblovací stroj, míchačka, paphenský stroj, fotovoltaický zdroj, Větrná
elektráma, štěpkovač, vibrátor betonu, indukční pec, oblouková pec, UPs, vícenásobná
okružní pila, rentgen, počítačov!ý tomograf, kopírky, klimatizace, tepelné čerpadlo, výtlačný lis,
kovací lis, výtah atd. Pokud jsou v zařízení uživatele síě připojeno více přístíciúlzařízení

_ stejného typu, je zapotřebí udat počet.
cást 3

. Jmenovitý výkon a síťové připojení jsou zpíavidla na typovém štítku nebo v technických
datech přístro'e/zařízení, V případě, že krátkodobě odebírá Vyšší Výkon, jako u bodo\^ých
svářeček, rentgenŮ, počítačov,ých tomografů nebo při spouštění motorů je nezbytně nutné udat
též nejvyšší výkon.

. Dotaz stiálá změna zatížení je třeba zodpovědět v případech, kdyv průběhu 10 minut dochází
ke změně zatížení. Jednotlivé málo ěasté zapínací íázy strojů se do toho nepočítají (Viz Část
4). Stálou změnu zatížení vyvolávají např. topení s termo§tatem nebo paketovou regulací,
katry, okružní pily, kopírky, laseíové tiskárny, tkalcovské siavy, šVové a bodové svářeěky,
kompresory, klimatizace apod.

. Pokud ie spotřebiě nebo zařízení užíVá usměrňováěové zapojení ke snížení rozběhovlých
proudů motorů, k řízení výkonu nebo k přeměně eleKrické energie, je zapolřebí V políěku
,provoz s usměrňovačem' uvést ,ano'. Dotazy na další údaje jsou v části 4,. pokud zařízení dodává elekkickou energii zpět do sítě, jako např. malé vodní elektrárny,
fotovoltaika, Větrné elektíárny nebo usměrňovaěové pohony s rekuperací při brzdění, je
zapotřebí na dotaz ,zpětná dodávka do sítě odpovědět ano a udat maximální zpětný v,ýkon.. pokud je oznaěena ,kompenzace jalového výkonu' je zapotřebí udat maximální
kompenzaóní Vý,kon spolu se stupni, např. Ve tvaru 5x80 kVAr. Následující políčko slouží
k udání ,zpúsobu provedení', jako n ehťazená, hrazená (údaj reaktančního činitele) nebo sací
obvod.

část l
V řádku nad tabulkou se nejprve uvede druh rozběhového zařízení motoru, popř. účel usměrňovačůr pokud sejedná o rozběh motoru, označí se druhu rozběhu buď,přímý rozběh' nebo

,spouštěč'. Dále je zapotřebí zodpovědět otazky v posledním řádku, přičemž za hodnotu
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proudu]e respektuje

i,í" .iró,iit*ě, Ěri fiime'm rozucnu odpovioá táto rródnota pom_ěru záb_ěrového.a jmenovitého

piouou. oruh spouštěěe je zapotřebí vrznalit v příslušném políóku (hvězda trojúhelník,

[ritáorry regutátor nebo měniE frekvenée). pokud se jedná o jiný typ spouštěče, ie ho třeba

popsat v políčku 'jiné'.po1uo jáiiousteb s usmérňovaěem účinný pouze při rozběhu, postačí označení v políóku ,,spouštěď.
. ' potud je usměrňovač použit za provozu např. k řlzení otáček, je zapotřebí oznaČit i řízení

výkonu.

pro usměrňovaěe, které převážně sklouží řízení výkonu nebo otáček piíslroielzařizení.je zapolřebi .,
označit,řízenl výkonu.. Dále je zapotřebí uvést v k tomu určených polích. Neuvedené usmernovace le
zapotřebí vyjmenovat v políčku 'jinď.

Poznámka k políčku ,pulzní řízenl':
eou{a putrníno riÁ;í předpoktádá, že usmáňovač je vy!?ve|seinanými polovodičouýmiventily, 

..
púíri'"iinoiict rnt<váncí'(frekveice putzQ, neň ie u_y§!í než_síťová frehtence, může se proud v síti

ěpé'pníiiit Úá. 
"nusový. 

Tento druh řízení se použIvá u střídačů ve fotovoftaických nebo větmých

ebňnmacn, měničů ftel<vence u pohonů na nabíječek akumulátoru,
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t3]
t4]
t5]

t6]

17]

t8]
t9]

5 LITERÁTURA
t1] vyhláška ERIJ 51/2006 o podnínkách připojeni k elektrizační soustavě)
IzJ zákon č. 458/2000 sb. o podmínkích podnikání a výkonu sátní správy v energeticlcých odvěMch a o

změně některých z,ákonů (Energeticlcý ákon)
CSN 33 3320: Etektrické přípojky
CSN 33 2000: řada norem Elektrotechnické předpisy
PNE 33 0000 - 1: Ochrana pŤed urazem elektriclcým proudem v distribuční soustavě dodavatele
elekťiny
ČsN r: zooo - s - s4: Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni - Část 5: výběr a stavba
elektrických zaňzení - Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče
CSN 33 305 t: ochrany elektrickýcb srrojů a rozvodných zařízeni
ČSN EN 60 059 (33 0125); Normalizované hodnoty proudů IEC
ČsN l: zooo .- l -- +3: Elektrotechnické předpisy - Elektrická zaíizeni Č^t+Bazp€čnost-Kapitola
43: Ochrana proti rndproudům

t10] ČsN 33 3300: staYba YenkoYních silových vedení
tlu ČsN:g zooo - s - s2: El€khotechické předpisy - Elekhická zařiz€ní - Část 5: výběr a stavba

elektických zařízení - Kapitola 52: výběr soustaY a stavba vedení
ll2l ČsN 73 6005;Prostorové uspořrádání sítí tecbdckého lybavení
[l3,1 ČsN EN 50423-1 (33 330l): Elektrická venkovní vedení s napětím nad Ac l kV do AC 45 kV včetně -

Cast 1: Všeobecné pofudavky - Společné specifikace
[14] PNE 33 0000 - 2: St novení chala}íeristik vnějších vlivů pro rozvodttázaíizeli lysokého a velmi

vysokého napětí

[15] PNE 33 0000 - 3: Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy
t16] ČsN :g ztso: vnftrrr elektrické rozvody
í17] Zrákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební ákon).
u 8] ČsN EN 61000-31 (33 3432): Elektromagnetická kompatibilita (EMc) - Část 3 - 2: Mez€ pro emi§e

harmonického proudu (zaňzení s€ vstupním flízovým proudem do 16 Á včetně)
[19] ČsN EN 61000-3-3 Omezováni zrrrěn napětí, kolísání napětí a fliku v rozvodných sítích nízkého napětí pro

zařízení se jmenovití-rn fázovým proudem <: l6 A, které není předmětem podmíněného pňpojení
[20] PNE 33 3430-0 Výpočetní hodnocení zpětných vliw odběratelů a zdrojů distribučních soustav
[2u PNE 33 3430-6 Parametry kvality elektrické energie. Část 6: omezenl ztrrětných Yliyů na hromadné dálkové

ovládání
[22] ČsN IEc 725 vztažné impedance pro uáti pfi určování rušiťch charakteristik domácích spotřebičů a

podobných elekhichých zňizeli
[23] ČsN EN 61000 3 1l Elektromagnetická kompatibilita @Mc) - Část 3_11; Meze - omezování zrněn napěti,

kolísáni napěti a flikru v rozvodných sítích nízkého napétí - ZŇlzení se jmenovitým proudem L75 Á,
které je piedmětem podmíněného pňpojení

[24] ČsN EN 6loo0 3 l2 Elektromagnďickí kompatibilita (EMc) - Část 3_12: Meze harmonických proudu
způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem >16 A a :í5 A pňpojeným k veřejným sítím
nízkého napěti
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