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1

ÚVOD

V p íloze jsou popsány zásady pro provedení úprav v lokální distribu ní soustav (posílení, roz ení apod.)
vyvolaných po adavkem na p ipojení nového odb rného místa nebo zvý ení rezervovaného výkonu stávajícího
odb rného místa. Na t chto úpravách se adatel o p ipojení podílí ve vý i stanovené právními p edpisy [L2]
a [L8].

Na tyto úpravy m e v n kterých p ípadech navazovat elektrická p ípojka, kterou ve smyslu
EZ [L1] hradí ten, v jeho prosp ch byla z ízena (vlastník odb rného za ízení), a kterou
vlastní ten, kdo uhradil náklady na její z ízení.
Vlastník elektrické p ípojky je povinen zajistit její provoz, údr bu a opravy tak, aby se nestala
inou ohro ení ivota a zdraví osob i po kození majetku. Ve smyslu EZ [L1] m e o tuto
innost po ádat PLDS, který je povinen ji za úplatu vykonávat.
2

ELEKTRICKÉ P ÍPOJKY

Elektrická p ípojka je ur ena k p ipojení odb rných elektrických za ízení. Elektrické p ípojky
musí odpovídat v em platným technickým normám, p edev ím [12] a [32 a 40].
Elektrická p ípojka, realizovaná po nabytí ú innosti zákona [L1], není obecn sou ástí
za ízení LDS. Vlastní provedení p ipojení je odli né podle jmenovitého nap tí té ásti
distribu ní soustavy, ke které bude odb rné za ízení p ipojeno.
2.1

ZÁKLADNÍ LEN NÍ ELEKTRICKÝCH P ÍPOJEK

Elektrické p ípojky se podle provedení d lí na :
a) p ípojky provedené venkovním vedením
b) p ípojky provedené kabelovým vedením
c) p ípojky provedené kombinací obou zp sob .
Elektrické p ípojky se podle nap tí d lí na:
a) p ípojky nízkého nap tí (nn)
b) p ípojky vysokého nap tí (vn)
c) p ípojky velmi vysokého nap tí (vvn).
2.2

ZA ÁTEK ELEKTRICKÝCH P ÍPOJEK

Elektrická p ípojka za íná odbo ením od rozvodného za ízení provozovatele distribu ní
soustavy sm rem k odb rateli. Odbo ením se rozumí odbo ení od spínacích prvk
(upev ovací rouby, svorky a pod. jsou ji sou ástí p ípojky) v elektrické stanici, vychází-li
el. p ípojka z elektrické stanice. Mimo elektrickou stanici za íná elektrická p ípojka
odbo ením od venkovního nebo kabelového vedení.
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Odbo ením od venkovního vedení (jakékoliv konstrukce) se rozumí, e vodi e hlavního
venkovního vedení jsou sou ástí za ízení PLDS. Svorka (jakéhokoliv provedení) je ji
sou ástí p ípojky. Odbo ný podp rný bod (by by byl z izován sou asn s p ípojkou ) je
sou ástí rozvodného za ízení PLDS.
Za ízení, které je v p ímém styku s rozvodným za ízením PLDS, podléhá schválení PLDS.
Toto za ízení musí být kompatibilní se za ízením PLDS.
2.3

UKON ENÍ ELEKTRICKÝCH P ÍPOJEK

ípojka nízkého nap tí kon í standardn v p ípojkové sk íni, není-li dohodnuto jinak.
ípojky vn a vvn provedené venkovním vedením kon í kotevními izolátory na stanici
odb ratele. Kotevní izolátory jsou sou ástí p ípojky. Nosná konstrukce, na které jsou kotevní
izolátory upevn ny jsou sou ástí stanice.
ípojky vn a vvn provedené kabelovým vedením kon í kabelovými koncovkami v el. stanici
odb ratele.
2.4

OPAT ENÍ K ZAJI

NÍ BEZPE NOSTI P ÍPOJEK

ípojky musí vyhovovat základním ustanovením [12, 13, 33 a 42].
Uzem ování musí odpovídat [12].
Dimenzování a ji

ní p ípojek musí odpovídat p íslu ným ustanovením [12, 33 a 40].

Vybavení p ípojek vn a vvn proti poruchovým a nenormálním provozním stav m musí
odpovídat [43] a musí být selektivní a kompatibilní se za ízením LDS.
Druh a zp sob technického
ení p ípojky ur í provozovatel LDS v p ipojovacích
podmínkách. Technické ení je ovlivn no p edev ím provedením rozvodného za ízení LDS
v míst p ipojení, standardy p ipojení, PLDS, PPLDS a platnými SN.
2.5
2.5.1

P ÍPOJKY NÍZKÉHO NAP TÍ.
P ípojky nn provedené venkovním vedením

ípojka nn slou í k p ipojení jednoho odb rného za ízení, ve zvlá
od vodn ných
ípadech lze se souhlasem PLDS p ipojit jednou p ípojkou i více objekt . Je-li provedeno
pro jeden objekt více p ípojek, musí být tato skute nost odsouhlasena PLDS a vyzna ena
v ka dé p ípojkové sk íni tohoto objektu.
ípojka musí být z ízena s plným po tem vodi
rozvodného za ízení PLDS v míst
odbo ení p ípojky. Pouze ve výjime ných p ípadech od vodn ných charakterem malého
odb ru (prodejní stánky, pouta e, reklamní za ízení apod.) lze p ípojku provést se souhlasem
PLDS i s men ím po tem vodi .
Minimální pr ezy vodi jsou 16 mm2 AlFe u holých vodi a 10 mm2 Al u izolovaných
vodi a záv sných kabel . P i pou ití jiných materiál nebo jiné konstrukce vodi musí být
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zachovány obdobné elektrické a mechanické vlastnosti vodi . Pro p ípojky se standardn
pou ívá záv sných kabel a izolovaných vodi .
i z izování nové a rekonstrukci stávající p ípojky musí být provedena dostupná technická
opat ení k zamezení neoprávn ného odb ru elekt iny.
ípojková sk je sou ástí p ípojky. Umís uje se zpravidla na odb ratelov objektu nebo na
hranici tohoto objektu i v její blízkosti tak, aby byl k ní umo n p ístup i bez p ítomnosti
odb ratele.
Umíst ní p ípojkových sk íní musí vyhovovat [32].

Ji ní v p ípojkové sk íni musí být alespo o jeden stupe vy í (z ady jmenovitých proud
podle [44]), ne ji ní p ed elektrom rem. P itom je nutné dodr et zásady pro volbu jistících
prvk podle [36]. K ji ní lze pou ít pojistky závitové, no ové apod.. Je-li v p ípojkové
sk íni více sad pojistek i jiných jistících prvk , musí být u ka dé sady trvanliv vyzna eno,
pro které odb rné místo je pojistková sada ur ena.
Provedení p ípojek musí odpovídat [45].
2.5.2

P ípojky nn provedené kabelem

ípojka nn slou í k p ipojení jednoho odb rného za ízení, ve zvlá
ípadech lze se souhlasem PLDS p ipojit jednou p ípojkou i více objekt .

od vodn ných

Je-li provedeno pro jedno odb rné za ízení více p ípojek, musí být tato skute nost
odsouhlasena PLDS a musí být tato skute nost vyzna ena v ka dé p ípojkové sk íni tohoto
objektu.
Je-li p ipojení odb rného za ízení provedeno zasmy kováním kabelu distribu ního rozvodu
PLDS, p ípojka odb rných za ízení za íná ve sk íni v majetku PLDS.
Kabelové p ípojky musí být z ízeny v dy s plným po tem vodi
v míst p ipojení.
ípojková sk

rozvodného za ízení PLDS

musí být uzamykatelná záv rem odsouhlaseným PLDS.

Minimální pr ezy kabel elektrických p ípojek jsou 4 x 16 mm2 Al. Pou ije-li se kabel
s m nými vodi i, minimální pr ez je 4 x 10 mm2 Cu.
ípojková sk
je sou ástí p ípojky. Umis uje se zpravidla na odb ratelov objektu
v oplocení, obvodovém zdivu i jiném vhodném a snadno p ístupném míst , které je p ístupné
i bez p ítomnosti odb ratele. Umíst ní nesmí zasahovat do evakua ní cesty. P ed p ípojkovou
sk íní musí být volný prostor o ce minimáln 0,8 m k bezpe nému provád ní obsluhy a
prací.
Spodní okraj sk ín má být 0,6 m nad definitivn upraveným terénem. S ohledem na místní
podmínky ji lze po projednání s PLDS umístnit odli . Nedoporu uje se umis ovat ji vý e
ne 1,5 m.
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Ji ní v p ípojkové sk íni musí být alespo o jeden stupe vy í ( z ady jmenovitých proud
podle [44]) , ne je ji ní p ed elektrom rem. P itom je nutné dodr et zásady pro volbu
jistících prvk podle [36].
Je-li v p ípojkové sk íni více sad pojistek i jiných jistících prvk , musí být u ka dé sady
trvanliv vyzna eno, pro které odb rné místo je pojistková sada ur ena.
Ulo ení kabelové p ípojky musí být v souladu s [38] a [46].
2.5.3

P ípojky nn provedené z ásti venkovním vedením a z ásti kabelovým vedením

V od vodnitelných p ípadech lze provést p ípojku nn kombinací venkovního a kabelového
vedení.
Silnoproudý rozvod za p ípojkovou sk íní je sou ástí vnit ní instalace objektu. Toto za ízení
není sou ástí za ízení PLDS. Toto za ízení musí odpovídat právním p edpis m a platným
normám.
2.6

P ÍPOJKY VYSOKÉHO NAP TÍ (vn)

i stanovení p ipojovacích podmínek zpracovávaných PLDS se vychází z pou ité
technologie v p edpokládaném míst p ipojení, z technologie odb rného za ízení, jeho
významu a po adavk odb ratele na stupe zaji ní dodávky elekt iny.
2.6.1

P ípojky vn provedené venkovním vedením

Standardn se p ipojení odb ratele na úrovni vn

í:

a) jednou p ípojkou odbo ující z kmenového vedení
b) jednou p ípojkou odbo ující z p ípojnic rozvodny vn.
Nadstandardn , v p ípad po adavku odb ratele na vy í stupe zabezpe enosti dodávky, lze
odb ratele p ipojit:
a) zasmy kováním okru ního vedení vn do odb ratelské stanice vn
b) dv ma nebo více p ípojkami, p ipojenými na r zná venkovní vedení vn, nebo
transformovny 110 kV/vn
c) kombinacemi vý e uvedených zp sob .
V p ípad nadstandardního zp sobu p ipojení je nutno zp sob p ipojení a majetkoprávní
vztahy it na bázi smluvního vztahu mezi PLDS a odb ratelem.
Do ka dé p ípojky musí být vlo en vypínací prvek pro odpojení odb rného za ízení
(transformovny vn/nn i vn/vn). Vypínací prvek se umis uje na vhodném a trvale p ístupném
míst . P ípadné osazení dal ího vypínacího prvku je mo ní stanovit v rámci p ipojovacích
podmínek stanovených PLDS.
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ípojka vn provedená venkovním vedením za íná odbo ením z kmenového vedení vn,
proudová svorka je ji sou ástí p ípojky. Sou ástí p ípojky je i vypínací prvek slou ící
k odpojení odb rného místa.
ípojka vn kon í kotevními izolátory na odb ratelské stanici. Kotevní izolátory jsou sou ástí
ípojky. Nosná konstrukce není sou ástí p ípojky vn.
ípojky se zpravidla jistí jen v elektrických stanicích vn.

Technologii pou itou pro realizaci p ípojky doporu í PLDS v rámci p ipojovacích podmínek.
Pou itá technologie musí být kompatibilní s technologií pou ívanou PLDS.
Provedení p ípojky musí spl ovat po adavky zejména [32], [43], [47] a norem souvisejících.
2.6.2

P ípojky vn provedené kabelovým vedením

Standardn se p ipojení odb ratele na úrovni vn

í:

a) Zasmy kováním kabelového vedení do vstupních polí rozvodny vn, v tomto p ípad se
hranice vlastnictví a zp sob provozování dohodne individuáln ve smlouv o p ipojení
b) Provedením jedné kabelové p ípojky ven z elektrické stanice vn PLDS. P ípojka za íná
odbo ením od spínacích prvk v elektrické stanici vn PLDS (upev ovací rouby, svorky
apod. jsou ji sou ástí p ípojky). Technologii vývodního pole ur í PLDS v p ipojovacích
podmínkách, aby byla kompatibilní se stávající technologií stanice.
Nadstandardn v p ípad po adavku odb ratele na zvý ený stupe zabezpe enosti dodávky
elekt iny dv ma nebo více p ípojkami, p ipojenými na r zná kabelová vedení vn, nebo
transformovny 110 kV/ vn.
Ochrana kabelových vedení p ed nadproudem, zkratem apod. se provádí v napájecích
elektrických stanicích vn v souladu s platnými normami. Provedení kabelového vedení musí
odpovídat [38].
Obecn p ípojka vn kon í kabelovými koncovkami v odb ratelské stanici.
2.6.3

P ípojky vn provedené z ásti venkovním vedením a z ásti kabelovým vedením

ást p ípojky provedená venkovním vedením musí spl ovat podmínky uvedené v lánku
2.6.1.
ást p ípojky provedená kabelovým vedením musí spl ovat podmínky uvedené v lánku
2.6.2.
Pro místo p echodu z venkovního vedení do kabelového vedení je nutné dodr et podmínky
koordinace izolace a ochrany za ízení proti p ep tí.
2.7

P ÍPOJKY VELMI VYSOKÉHO NAP TÍ (vvn)

i volb zp sobu p ipojení odb rného za ízení odb ratele na nap ové úrovni vvn se vychází
z velikosti p ipojovaného výkonu, konfigurace sít v p edpokládaném míst p ipojení a
po adavk odb ratele na stupe zabezpe enosti dodávky elekt iny.
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Provedení elektrické p ípojky vvn musí být v dy projednáno individuáln s PLDS dle místa
lokality LDS
V p ípad nadstandardních po adavk odb ratele na zvý ený stupe zaji nosti dodávky
elekt iny lze p ipojení
it vybudováním n kolika p ípojek z jedné nebo n kolika rozvoden
110 kV.
Venkovní vedení musí odpovídat [45], ochrany a chrán ní musí odpovídat platným normám a
standard m PLDS.

8

