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1 ÚVOD
Tato ást PPLDS vychází z Vyhlá ky ERÚ v platném zn ní o kvalit  dodávek elekt iny a
souvisejících slu eb v elektroenergetice [L3]. Stanovuje garantované a obecné standardy
souhrnného p eru ení dodávky elekt iny a standard etnosti p eru ení dodávky elekt iny.

Hlavním cílem sledování je získání:
1) globálních ukazatel  spolehlivosti dodávky v sítích nn, vn a 110 kV pro

ve ejnou pot ebu
2) podklad  o spolehlivosti jednotlivých prvk  v sítích PLDS
3) podklad  pro spolehlivostní výpo ty p ipojení velkoodb ratel
4) podklad  o plynulosti dodávky pro citlivé odb ratele.

2 STANDARDY KVALITY DODÁVEK ELEKT INY A SLU EB
Garantované standardy dodávky elekt iny a souvisejících slu eb stanovují úrove  dodávek
a slu eb, která musí být dosa ena v ka dém individuálním p ípad  [L3]. Mezi nejd le it í
garantované standardy pat í:

u kvality dodávek:

• dodr ování frekvence a nap tí podle normy [1]

• odstran ní poruchy pojistky v  hlavní domovní pojistkové nebo kabelové sk íni  nízkého
nap tí  po ohlá ení

• obnovení dodávky elekt iny
 u kvality souvisejících slu eb podle [L3] jsou stanoveny termíny pro

• sd lení podmínek pro p ipojení nového zákazníka

• montá  m icího za ízení a zahájení dodávky elekt iny od okam iku spln ní podmínek
ipojení zákazníkem

• vy ízení reklamace na kvalitu dodávek elekt iny

• vy ízení reklamace na správnost m ícího za ízení nebo zp sobu vyú tování dodávky
elekt iny a pod.

Obecné standardy kvality dodávek elekt iny a souvisejících slu eb definují p edem
stanovenou úrove  dodávek a slu eb, které mají zákazníci právo o ekávat [L3]. Obecné
standardy kvality dodávek elekt iny a souvisejících slu eb jsou:

• standard souhrnné doby p eru ení dodávky elekt iny (pro PLDS)

• standard etnosti p eru ení dodávky elekt iny (pro PLDS)
Tyto standardy zahrnují ka dé p eru ení dodávky zákazníkovi s dobou trvání del í ne
3 minuty, bez ohledu na to, zda p ina vzniku byla v za ízení provozovatele distribu ní nebo

enosové soustavy nebo v za ízení jiného provozovatele. Za p eru ení se p itom nepova uje
eru ení dodávky u zákazníka, jeho  p inou je jeho vlastní odb rné za ízení nebo elektrická
ípojka v jeho vlastnictví a není p itom omezen ádný dal í zákazník.
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Sledované ukazatele charakterizují st ední pr rnou spolehlivost dodávky a její d sledky z pohledu
pr rného odb ratele1. Budou vyu ívány p edev ím ve vztahu k ERÚ a k vzájemnému porovnání mezi LDS.
Ve vztahu k b ným odb ratel m jsou v ak d le ité meze, ve kterých se tyto ukazatele
v LDS, (nebo v jejich n které ásti) pohybují a rozd lení jejich etnosti jako celku i ve
vybraných uzlech.

Spolehlivost dodávky je závislá nejen na spolehlivosti prvk LDS, ale i DS a PS a rovn  i na
organizaci inností p i plánovaném i poruchovém p eru ení dodávky, vybavení technickými
prost edky pro lokalizaci poruch, zp sobu provozu uzlu sít , mo nosti náhradního napájení
apod..

Podklady o spolehlivosti za ízení a prvk  distribu ních soustav jsou:
• poruchovosti jednotlivých za ízení a prvk ,
• odstávky za ízení p i údr  a revizích,
• odstávky za ízení pro provozní práce na vlastním za ízení i zaji ní bezpe nosti p i pracích v blízkosti

ivých ástí rozvodu.

Tyto podklady budou slou it jak pro posuzování vlastností ji  provozovaných za ízení (pop . i
za ízení ur itého typu vybraného dodavatele), p i výb ru nových za ízení a pro posuzování
vhodného asu pro rekonstrukci do ívajících za ízení, tak i pro spolehlivostní výpo ty, volbu
zp sobu provozu uzlu sítí vn apod.

Podklady pro spolehlivostní výpo ty p ipojení velkoodb ratel jsou:
• spolehlivost za ízení a prvk  distribu ních soustav,
• etnosti p eru ení dodávky a její trvání v  odb rných místech.

Podklady o plynulosti dodávky pro odb ratele s citlivými technologiemi jsou:
• etnost, hloubka a trvání nap ových pokles  ( etnost, zbytkové nap tí a trvání

nap ových pokles )2,
• etnost a trvání krátkodobých p eru ení dodávky.

3 ROZSAH PLATNOSTI
Provozovatel LDS je povinen zaznamenávat k jednotlivým událostem hodnoty:
• uvedené v ásti 4.1.1 a  4.1.4
• 4.1.11 a  4.1.15
• podle zvoleného zp sobu hodnocení minimáln  bu  4.1.17 a 4.1.18 nebo 4.1.19 a 4.1.20 nebo 4.1.21 a

4.1.22.
Podle zvoleného zp sobu hodnocení dále ur it souhrnné údaje - bu  podle 4.2.1 nebo 4.2.2 nebo 4.2.3.

Zaznamenávání ostatních polo ek databáze a k nim vzta ených íselník  je doporu ené.

1 Podle zvolené metody jde bu  o:
• pr rného zákazníka ur ovaného z pom ru po tu zákazník  posti ených jednotlivými p eru eními

dodávky k celkovému po tu zákazník  sít  bez ohledu na velikost jimi odebíraného výkonu
• pr rného zákazníka ur ovaného z pom ru velikosti výkonu nedodávaného p i p eru ení dodávky

k celkovému výkonu dodávanému ze sít  bez ohledu na po ty omezených zákazník
• pr rného zákazníka ur ovaného z pom ru po tu stanic, pro které byla p eru ena dodávka k celkovému

po tu stanic v síti, bez ohledu na velikost nedodávaného výkonu i po et omezených zákazník
2 Návrh IEC 61000-4-30 [16] p iná í novou definici nap ových pokles , která lépe vystihuje vliv na za ízení
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Sledování nap ových pokles  a krátkodobých p eru ení dodávky podle ásti 6 je doporu ené.

Metodika výpo tu ukazatel  spolehlivosti za ízení a prvk  podle ásti 5 je doporu ená.
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4 DATABÁZE PRO SLEDOVÁNÍ UDÁLOSTÍ
Sledované události – p eru ení dodávky jsou bu  poruchy nebo odstávky za ízení (plánované
i vynucené).

Data pot ebná k  sledování spolehlivosti jsou:

4.1 HODNOTY ZADÁVANÉ JEDNOTLIV
Pozn.: Tyto hodnoty jednak identifikují událost, jednak ji charakterizují asovými a dal ími údaji.

4.1.1 Po adové íslo

4.1.2 Po adové íslo události v b ném roce.

4.1.3 Typ události – druh p eru ení
U událostí se rozli uje mezi nahodilými (výpadky a poruchami) , plánovanými a vynucenými (ze spole ného
íselníku typ  událostí).

Pozn.: Dal í vnit ní len ní je ji  individuální podle pot eb jednotlivých PLDS a PDS, podle jejich individuální
databáze.

4.1.4 Nap tí sít
Jmenovité nap tí sít , které se týká událost (ze spole ného íselníku nap tí sítí a za ízení).

Pozn.: Pokud se plánovaná událost týká sít  s  více nap ovými hladinami, pak se uvede
nejvy í nap ová hladina, u nahodilých (poruch) nap tí sít  se za ízením posti eným
poruchou.

4.1.5 Druh sít
Kód druhu sít  podle zp sobu provozu uzlu: izolovaná, kompenzovaná, odporov  uzemn ná,
kombinovaná, ú inn  uzemn ná (ze spole ného íselníku druhu sítí).

Pozn.: Kombinovaná sí  je kompenzovaná sí  vn, u které je p i zemní poru e p ipojen paraleln  ke zhá ecí
tlumivce odpor a zemní poruchy jsou vypínány p sobením ochran.

4.1.6 Nap tí za ízení
Jmenovité nap tí za ízení, kterého se týká událost (ze spole ného íselníku nap tí sítí a za ízení).

Pozn.: Pokud se plánovaná událost týká za ízení více nap ových hladin, pak se uvede nejvy í nap ová
hladina, u nahodilých (poruch) nap tí za ízení posti eného poruchou.

4.1.7 P ina události
íselný kód p iny ze spole ného íselníku p in události.

4.1.8 Druh (soubor) za ízení
íselný kód druhu (souboru) za ízení ze spole ného íselníku.

4.1.9 Po kozené (revidované) za ízení
íselný kód druhu (souboru) za ízení ze spole ného íselníku prvk  rozvodu. Po kozená za ízení p edstavují

prvky rozvodu.
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4.1.10 Druh zkratu (zemního spojení)
Zadává se kód ze spole né databáze.
Pozn.: Pro stanovení globálních ukazatel  spolehlivosti nemá tato polo ka bezprost ední význam, doporu ujeme
ji pro mo né posouzení ú innosti a správného nastavení ochran, vhodnosti zvoleného zp sobu provozu uzlu sít
apod.

4.1.11 T0
Datum a as za átku události.

4.1.12 T1
Datum a as za átku manipulací.

U plánovaných událostí je datum a as za átku události a manipulací shodný.

4.1.13 T2
Datum a as konce manipulací pro vymezení poruchy.

Pozn.: U sítí s nap tím110 kV a vy ím se zaznamenávají jednotlivé manipula ní kroky.

4.1.14 T3
Datum a as obnovení dodávky v úseku ovlivn ném událostí.

4.1.15 T4
Datum a as konce události, tj. as obnovení schopnosti za ízení plnit svou funkci.

Pozn.: U plánovaných a vynucených událostí je datum a as konce manipulací a události
shodný.

4.1.16 Tz
Datum a as zemního spojení

Pozn.: Pokud bylo zemní spojení vymanipulováno bez p echodu ve zkrat (výpadku), je TZ=T0, pokud p lo ve
zkrat, je T0 as p echodu ve zkrat.

4.1.17 P1
Výkon v ase T0 v kVA.

Pozn.: Pro výpo et nedodané energie se P1 uva uje jako  výkon nedodávaný v ase od T0 do T1.

4.1.18 P2
Výkon v ase T2 v kVA.

Pozn.:V síti vn se pro výpo et nedodané energie pova uje za P2 instalovaný výkon v ase od
T2 do T3, v ase od T1 do T2 se uva uje st ední hodnota z P1 a P2.

V síti s nap tím 110 kV a vy ím se uva ují výkony odpovídající as m jednotlivých
manipula ních krok , pro výpo et nedodané energie se v dy uva uje st ední hodnota z výkon
na za átku a konci p íslu ného intervalu. V t ch sítích vn, 110 kV, ve kterých jsou k dispozici

ené hodnoty výkon  (proud ), lze pro ur ení nedodané energie zákazník m místo
instalovaných výkon  pou ívat m ené okam ité hodnoty výkon . Pokud jsou u vývod
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k dispozici pouze proudy, lze místo nam ených hodnot pou ívat hodnoty p epo tené.
edpokladem je, e m ené hodnoty musí být k dispozici pro p íslu nou nap ovou hladinu

celé LDS a e je znám celkový výkon dodávaný z p íslu né nap ové hladiny LDS pro
hodnocení události.

V síti nn se uva uje podle rozsahu výpadku dodávky:
a) p i úplném p eru ení dodávky instalovaný výkon transformátor  v distribu ní

transformovn  (DTS)
b) p i p eru ení dodávky vývodu( ) pom rná ást instalovaného výkonu

transformátor  (podle pom ru po tu vývod  s p eru enou dodávkou
k celkovému po tu vývod )

c) p i p eru ení dodávky v rozpojovací sk íni nebo hlavní domovní sk íni výkon
odpovídající jmenovitému proudu pojistky.

Ke stanovení globálních ukazatel  spolehlivosti dodávky lze krom  odhadovaných výkon  P1
a P2 vycházet i z po tu zákazník  bez nap tí p i sledovaných událostech, pop . i po tu
odpojených distribu ních transformátor . K tomu jsou zapot ebí následující hodnoty pro
jednotlivé události:

4.1.19 Z1
Po et zákazník  bez nap tí v ase T0.

4.1.20 Z2
Po et zákazník  bez nap tí v ase T2.

4.1.21 D1
Po et distribu ních stanic bez nap tí v ase T0.

4.1.22 D2
Po et distribu ních stanic bez nap tí v ase T2.

4.2 SOUHRNNÉ ÚDAJE O ZA ÍZENÍ A ZÁKAZNÍCÍCH
Pro navazující vyhodnocení spolehlivosti jsou krom  údaj  k jednotlivým událostem zapot ebí v dy pro dané
sledované období následující sou tové hodnoty za LDS 3 k 31.12. (v dy za uplynulý rok):

4.2.1 Ls
Celkový instalovaný výkon distribu ních transformátor  110 kV/vn, vn/vn a vn/nn (LDS a cizích).

4.2.2 Ss
Celkový po et distribu ních transformátor  110 kV/vn, vn/vn a vn/nn (LDS a cizích).

4.2.3 Ns
Celkový po et zákazník  zásobovaných z LDS (podle jednotlivých nap ových hladin).

3 Pro výpo et globálních ukazatel  spolehlivosti dodávky je zapot ebí znát sou tové hodnoty p azené k
íslu ným sledovaným ukazatel m o d sledcích událostí, tj. nap . p i znalosti P1 a P2 je t eba znát sou tové

výkony transformátor , p i znalosti D1 a D2 celkové po ty transformátor .
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4.2.4 Celkový po et dal ích za ízení ze spole né databáze za ízení

4.2.5 Celkový po et prvk  rozvodu ze spole né databáze prvk  rozvodu
i hodnocení spolehlivosti, vycházejícího z hodnot skute ného po tu zákazník , kterým bylo p eru eno

napájení v d sledku události, skute ného nedodaného výkonu nebo skute ného po tu stanic (transformoven),
kterým bylo p eru eno napájení v d sledku události, je nutné sou asn  znát a p i hodnocení vztahovat tyto
události k celkovému po tu zákazník , celkovému dodávanému výkonu nebo celkovému po tu stanic
(transformoven) v ase p íslu né události.

4.3 METODIKA VÝPO TU UKAZATEL
Podle doporu ení UNIPEDE [15] jsou t i základní p ístupy ke stanovení ukazatel  spolehlivosti dodávky
z distribu ních sítí, vyvolaných nahodilými, plánovanými nebo vynucenými p eru eními dodávky:

• sledky výpadku se vztahují na po et odb ratel  posti ených výpadkem,
• sledky výpadku se vztahují na nedodaný výkon (instalovaný, deklarovaný, m ený),
• sledky výpadku se vztahují na po et posti ených stanic nebo transformátor .

edpokládá se, e pro ú ely meziro ního srovnávání m e libovolný zvolený p ístup zajistit dostate nou
esnost. Z hlediska dlouhodob ího sledování navr ených ukazatel  (vztahujících se k odb rateli) je v ak t eba

postupn  p ejít ke sledování po tu posti ených odb ratel , sledování podle po tu posti ených stanic nebo
transformátor  je nejmén  vhodné.

Ukazatelé se vypo tou podle jednoho z ní e uvedených zp sob  pro jednotlivé nap ové hladiny. Ve
vyhodnocení musí být uvedeno, jakého postupu bylo p i výpo tu pou ito. Jedna událost v distribu ní soustav

e vést k n kolika výpadk m, které postihnou n které nebo v echny p vodn  posti ené odb ratele,
v n kterých p ípadech v ak i dal í odb ratele. Ve výpo tu ukazatel  se musí uvá it v echny relevantní výpadky
a jejich d sledky pro odb ratele.

a) Varianta, kdy se zaznamenává nebo se m e stanovit odhadem po et posti ených odb ratel  a doba trvání
výpadku:

etnost výpadk  =
s

j
j

N

n∑
    [výpadek . rok-1]

souhrnná doba trvání v ech výpadk  =

( )

s

j
jj

N

tn∑ ⋅
 [minuta . rok-1]

doba trvání jednoho výpadku  =
( )

∑
∑ ⋅

j
j

j
jj

n

tn
 [minuta . výpadek-1]

kde nj = po et odb ratel  ve skupin  posti ených odb ratel  j,
tj = doba trvání výpadku pro odb ratele skupiny j, která se ur í ze vztahu

1

2321221011
j Z

)T(TZ2)/T(T)Z(Z)T(TZt −⋅+−⋅++−⋅
=

Ns= celkový po et zásobovaných odb ratel  (tj. odb ry k datu, které podnik uvede).

b) P ípady, kdy se m í nebo se m e stanovit odhadem nedodaný výkon [kVA] a doba
trvání výpadku:
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etnost výpadk  =
s

j
j

L

l∑
[výpadek . rok-1]

souhrnná doba trvání v ech výpadk  =

( )

s

j
jj

L

tl∑ ⋅
[minuta . rok-1]

doba trvání jednoho výpadku =
( )

∑
∑ ⋅

j
j

j
jj

l

tl
  [minuta . výpadek-1]

kde lj = instalovaný (deklarovaný nebo m ený) výkon v kVA u skupiny posti ených
odb ratel  j,

tj = st ední doba trvání výpadku pro odb ratele skupiny j, která se ur í pomocí vztahu

1

2321221011
j P

)T(TP2)/T(T)P(P)T(TPt −⋅+−⋅++−⋅
=

Ls= celkový instalovaný (deklarovaný nebo m ený) výkon v kVA k datu, které
podnik uvede.

c) P ípady, kdy se zaznamenává nebo se m e stanovit odhadem po et posti ených stanic
vn/nn (nebo transformátor ):

etnost výpadk  =
s

j
j

S

s∑
     [výpadek . rok-1]

souhrnná doba trvání v ech výpadk  =

( )

s

j
jj

S

ts∑ ⋅
 [minuta . rok-1]

doba trvání jednoho výpadku =
( )

∑
∑ ⋅

j
j

j
jj

s

ts
  [minuta . výpadek-1]

kde sj = po et stanic (transformátor ) napájejících skupinu posti ených odb ratel  j,
tj = doba trvání výpadku pro odb ratele skupiny j

1

2321221011
j D

)T(TD2)/T(T)D(D)T(TDt −⋅+−⋅++−⋅
=

Ss = celkový po et stanic (transformátor ) k datu, které podnik uvede.

Viz Vzor 1 a Vzor 2 na konci této P ílohy.

5 METODIKA VÝPO TU UKAZATEL  SPOLEHLIVOSTI ZA ÍZENÍ A PRVK
Pro intenzitu prostoj  prvk  platí:
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PZ
N
⋅

=       [rok-1]

N = po et prostoj ,
Z = po et prvk  p íslu ného typu v síti,
P = délka sledovaného období [rok].

Pro intenzitu prostoj  vedení platí:

P,l
N

⋅⋅
=

010
      [rok-1 . (100 km)-1]

N = po et prostoj ,
l = délka vedení p íslu ného typu [km],
P = délka sledovaného období [rok].

Pro st ední dobu prostoje platí:

N

t
N

i
i∑

== 1       [hod]

N = po et prostoj  prvku p íslu ného typu,
t = doba prostoje prvku p íslu ného typu [hod].

6 PLYNULOST DODÁVKY A RU ENÍ NAP OVÝMI POKLESY

i sledování pokles  nap tí4 pou ije PLDS následující len ní podle TAB.1. Po adavky na p ístroje pro
sledování t chto jev  jsou uvedeny v íloze 3 PPLDS “Kvalita elekt iny v LDS a zp soby jejího zji ování
a hodnocení”

TAB.1

Zbytkové Uret [%]
Trvání  (t)

10 ms ≤ t <100ms 100 ms ≤ t < 500 ms 500 ms ≤ t <1 s      1 s ≤ t < 3s    3 s ≤ t < 20 s 20 s ≤ t < 1 min

   85 < d < 90 N11 N21 N31 N41 N51 N61

   85 ≤ d < 70 N12 N22 N32 N42 N52 N62

   70 ≤ d < 40 N13 N23 N33 N43 N53 N63

   40 ≤ d < 95 N14 N24 N34 N44 N54 N64

Pro trvání p eru ení napájecího nap tí pou ije PLDS následující len ní 5

4 Nap ový pokles je charakterizován dvojicí hodnot, trváním a podle SN EN 50160
[1] hloubkou nebo podle IEC 61000-4-30 [16] zbytkovým nap tím.
TAB. 1 je TAB. 6 v PNE 33 3430-7[2] upravená podle IEC 61000-4-30, místo pokles  se vyhodnocuje  zbytkové
nap tí a pro p eru ení napájecího nap tí se uva uje mez 5 % Un.. Trvání poklesu t odpovídá asu, po který bylo
nap tí men í ne  90 % jmenovitého (dohodnutého) nap tí. Hloubka poklesu d je definována jako rozdíl mezi
minimální efektivní hodnotou v pr hu nap ového poklesu a jmenovitým (dohodnutým) nap tím, vyjád ený v
% jmenovitého (dohodnutého) nap tí. Nij je zji ná etnost pokles  pro ur itou hloubku a její trvání.
Tento p ístup podle IEC 61000-4-30 lépe vyjad uje vliv na za ízení v síti, poklesy nap tí jsou vhodné pro
stanovení flikru
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TAB.2

Trvání p eru ení Trvání < 1s 3 min >trvání ≥ 1s trvání ≥ 3 min

Po et p eru ení N1 N2 N3

5 TAB. 7 v PNE 33 3430-7 [2] podle  doporu ení UNIPEDE [15],
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7 SEZNAM POLO EK DATABÁZE UDÁLOSTÍ A SOUHRNNÝCH DAT O
ZA ÍZENÍ

Po . Polo ka databáze Datový typ Zadání
1 Rozvodná energetická spole nost íslo Výb r ze spol. íselníku
2 Po adové íslo události íslo Evidence LDS
3 Typ události íslo Výb r ze spol. íselníku
4 Rozvodna íslo Výb r ze spol. íselníku
5 Druh sít íslo Výb r ze spol. íselníku
6 Nap tí sít íslo Výb r ze spol. íselníku
7 Nap tí za ízení íslo Výb r ze spol. evidence
8 T0 [den: hodina: minuta] Datum/ as Evidence LDS
9 T1 [den: hodina: minuta] Datum/ as Evidence LDS
10 T2 [den: hodina: minuta] Datum/ as Evidence LDS
11 T3 [den: hodina: minuta] Datum/ as Evidence LDS
12 T4 [den: hodina: minuta] Datum/ as Evidence LDS
13 TZ [den: hodina: minuta] Datum/ as Evidence LDS
14 P1 íslo Evidence LDS
15 P2 íslo Evidence LDS
16 D1 íslo Evidence LDS
17 D2 íslo Evidence LDS
18 Z1 íslo Evidence LDS
19 Z2 íslo Evidence LDS
20 P ina události íslo Výb r ze spol. íselníku
21 Druh za ízení íslo Výb r ze spol. íselníku
22 Po kozený prvek íslo Výb r ze spol. íselníku
23 Druh zkratu (zemního spojení) íslo Výb r ze spol. íselníku
24 Výrobce íslo Výb r ze spol. íselníku
25 Rok výroby rok Evidence LDS
26 Sou tový výkon DT 110 kV/vn (LDS +

cizí)
íslo Evidence LDS

27 Sou tový výkon DT vn/vn (LDS + cizí) íslo Evidence LDS
28 Sou tový výkon DT vn/nn (LDS + cizí) íslo Evidence LDS
29 Po et DT 110 kV/vn (LDS + cizí) íslo Evidence LDS
30 Po et DT vn/vn (LDS + cizí) íslo Evidence LDS
31 Po et DT vn/nn (LDS + cizí) íslo Evidence LDS
32 Po et zákazník  LDS íslo Evidence LDS
33 Délky venkovních vedení [km] íslo Evidence LDS
34 Délky kabelových vedení [km] íslo Evidence LDS
35 Po et vypína íslo Evidence LDS
36 Po et odpojova íslo Evidence LDS
37 Po et odpína íslo Evidence LDS
38 Po et úse ník  s ru . poh. íslo Evidence LDS
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Po . Polo ka databáze Datový typ Zadání
39 Po et úse ník  dálk. ovl. íslo Evidence LDS
40 Po et m icích transformátor íslo Evidence LDS
41 Po et uzlových odporník íslo Evidence LDS
42 Po et zhá ecích tlumivek íslo Evidence LDS
43 Po et svodi  p ep tí íslo Evidence LDS

8 P ÍLOHA - SPOLE NÉ ÍSELNÍKY PRO LDS

8.1 IDENTIFIKACE LDS

Formát kódu: X/Y
X – stávající kód nad azené regionální DS (viz tab. ní e)
Y – íslo licence LDS, ud lené ERÚ

Kód X Význam

1 St edo eská energetická, a.s.
2 Jiho eská energetika, a.s.
3 Západo eská energetika, a.s.
4 Severo eská energetika, a.s.
5 Východo eská energetika, a.s.
6 Jihomoravská energetika, a.s.
7 Severomoravská energetika, a.s.
8 Pra ská energetika, a.s.
9 Jiné (zvlá tní p ípady)

8.2 TYP UDÁLOSTI

Kód Význam

1 Nahodilá
2 Plánovaná
3 Vynucená

8.3 TYP ROZVODNY

Kód Význam

1 Jednosystémová
2 Jednosystémová podéln  d lená
3 Dvousystémová
4 Dvousystémová podéln  d lená
5 Dvousystémová  - W2 toto no s W5
6 Dvousystémová  - W2 toto no s W5 podéln  d lená
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7 Dvousystémová s pomocnou p ípojnicí
8 Dvousystémová s pomocnou p ípojnicí podéln  d lená
9 Trojsystémová
10 H systém
19 Ostatní
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8.4 NAP TÍ SÍT , NAP TÍ ZA ÍZENÍ

Kód Hodnota [kV]

1 0,4
2  3
3  6
4 10
5 22
6 35
7 110
8/Z Jiné (8/3 kV ss, 8/25 kV st

apod.)

Z – bli í specifikace nap tí sít  nebo za ízení

8.5 ZP SOB PROVOZU UZLU SÍT

Kód Význam

1 Izolovaná
2 Kompenzovaná
3 Odporová
4 Kombinovaná
5 Ú inn  uzemn ná

8.6 P INA UDÁLOSTI

Kód Význam
1 P iny p ed zapo etím provozu
2 P iny spjaté s provozem a údr bou
3 Cizí vlivy
4 Vynucené vypnutí
9 P ina neobjasn na
11 Chyby v konstrukci a projekci
12 Chyby ve výrob
13 Chyby v doprav , skladování a montá i
14 Chyby v se izování a p íprav  provozu
19 Ostatní
21 P iny dané do itím a opot ebením
22 P iny dané poru ením tvaru a funkce
23 P iny dané zne ním
24 Abnormální provozní re imy - vn í p iny
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Kód Význam
25 Nedostatky v obsluze
26 Nesprávná údr ba
29 Ostatní
31 Abnormality elektriza ní soustavy
32 Vliv okolí a prost edí
33 Zásah cizích osob
34 P írodní vlivy
39 Ostatní

8.7 DRUH ZA ÍZENÍ

Kód Význam

1 Venkovní vedení jednoduché
2 Venkovní vedení dvojité
3 Kabelové vedení silové
4 Kabelové vedení ostatní
5 Distribu ní transformovna vn/nn
6 Transformovna vn/vn a spínací stanice vn
7 Transformovny a rozvodny vvn
8 Ostatní
51 Zd ná v ová
52 Zd ná m stská
53 Zd ná vestav ná
54 Zd ná podzemní
55 Prefabrikovaná
56 Bloková
57 Sloupová
58 Rozpínací
59 Ostatní
61 Vnit ní - zd né, klasická výzbroj
62 Vnit ní - zd né, sk ové rozvad e
63 Vnit ní – zapouzd ené provedení
64 Venkovní
65 Venkovní – sk ové rozvad e
66 Ostatní
71 Venkovní - s jedním systémem p ípojnic
72 Venkovní - s n kolika systémy p ípojnic
73 Vnit ní – klasická výzbroj, s jedním systémem p ípojnic
74 Vnit ní – klasická výzbroj, s n kolika systémy p ípojnic
75 Vnit ní – zapouzd ené, s jedním systémem p ípojnic
76 Vnit ní – zapouzd ené, s n kolika systémy p ípojnic
77 Ostatní
621 Vnit ní IRODEL
622 Vnit ní MIKROBLOK
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629 Ostatní
631 Vnit ní IRODEL
632 Vnit ní MIKROBLOK
639 Ostatní



íloha 2 PPLDS: Metodika ur ování spolehlivosti dodávek elekt iny a prvk  LDS

19

8.8 PO KOZENÉ ZA ÍZENÍ

Kód Význam

01 Sto ár
02 Vodi
03 Zemnící lano
04 Výstroj
05 Izolátor
06 Kabel
07 Kabelový soubor
08 Pojistka
09 P ípojnice
10 Úse ník
11 Vypína  výkonový
12 Odpína
13 Odpojova
14 Jiný spínací p ístroj
15 Transformátor VN/NN
16 Transformátor VN/VN
17 Transformátor 110 kV/VN
18 M ící transformátor
19 Svodi  p ep tí
20 Kompenza ní tlumivka
21 Za ízení pro kompenzaci jalového proudu
22 Reaktor
23 ídící systémy
24 Ochrany pro vedení a kabely
25 Ochrany pro transformátory
26 Vysokofrekven ní vazební prvky
27 Vedení pro pomocná za ízení
28 Stejnosm rný zdroj a rozvod
29 Vlastní spot eba
30 Výroba a rozvod stla eného vzduchu
101 Ru ní pohon (klasický odpojova )
102 Ru ní pohon se zhá ecí komorou (odpína )
103 Dálkov  ovládaný se zhá ecí komorou
109 Ostatní
181 Transformátor nap tí – induktivní
182 Transformátor nap tí – kapacitní
183 Transformátor proudu
184 Transformátor proudu a nap tí (kombinovaný)
191 Ventilová bleskojistka
192 Vyfukovací bleskojistka (Torokova trubice)
193 Ochranné jisk
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Kód Význam

194 Omezova e p ep tí
199 Ostatní
211 Paralelní kondenzátor
212 Sériový kondenzátor
213 Kompenza ní tlumivka
214 Rota ní kompenzátor
241 Nadproudová
242 Distan ní
243 Sm rová nadproudová
244 Srovnávací s galvanickou vazbou
245 Zemní
246 Relé primární
247 Automatika
249 Ostatní
251 Plynová (Buchholz)
252 Nadproudová
253 Zkratová nadproudová
254 Rozdílová
255 Zemní (kostrová, nádobová)
256 Termokopie (tepelný obraz)
259 Ostatní

8.9 DRUH ZKRATU (ZEMNÍHO SPOJENÍ)

Kód Význam

1 Zkrat jednofázový zemní
2 Zkrat dvoufázový zemni
3 Zkrat trojfázový zemni
4 Zkrat dvoufázový bez zemn
5 Zkrat trojfázový bez zemn
9 Druh zkratu neur en
11 Zemní spojení
12 Zemní spojení p lo ve zkrat
13 Dvojité nebo vícenásobné zemní spojení
14 Zemní spojení vymezené vypínáním
15 Zemní spojení vymezené indikátorem zemních poruch
16 Zemní spojení zmizelo p i vymezování
19 Ostatní
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Vzor 1 [L3]

Provozovatel lokální distribu ní soustavy

Souhrnné p eru ení (min./rok) V echna p eru ení Uznáno ERÚ jako mimo ádná Rozdíl
hladina nap tí do 1 kV
hladina nap tí 1 kV a  100 kV
hladina nap tí 110 kV

etnost p eru ení (po et) V echna p eru ení Uznáno ERÚ jako mimo ádná Rozdíl
hladina nap tí do 1 kV
hladina nap tí 1 kV a  100 kV
hladina nap tí 110 kV
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Vzor 2 [L3]

Výkaz hodnocení p eru ení dodávek lokální distribu ní soustavy – rok 2...

Sledování p eru ení dodávky elekt iny v nap ové hladin  .... provozovatele lokální distribu ní soustavy za období od .......... do
Po ad.

íslo
Druh

eru-
ení

Chybné
vypnutí
zp sobené
obsluhou

Za átek p eru ení –
T0

Za átek manipulací
T1

Konec manipulací –
T2

Konec p eru ení –
T3

P1 P2 lj lj x tj Porucha
v HDS

Uznán
od

ERÚ

ANO/NE datu
m

as datu
m

as datu
m

as datu
m

as kVA kVA MVA MVAh ANO/NE ANO/NE

Poznámka:
Druh p eru ení.............................................................. [poruchové, vynucené, plánované]
Nap ová hladina ........................................................ [celé íslo – kV]
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Datum a as za átku události – T0 .............................. [dd, mm, rr, hh, mm]
Datum a as za átku manipulací – T1 ......................... [dd, mm, hh, mm] (pouze u poruchových vn )


