
 
Zpráva o kvalitě a úrovni údržby a rozvoji zařízení lokální distribuční 

soustavy DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 
 

(ve smyslu ustanovení §25 odst. 10. a 11. zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
1. Držitel licence:  DIAMO, státní podnik, 
                                Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
 
2. Hodnocené období: 
2021 

 

3. Licence číslo: 
120101188, skupina 12 – distribuce elektřiny 
 
4. Provozovatel lokální distribuční soustavy 
DIAMO, státní podnik,  
odštěpný závod ODRA 
Ostrava, Vítkovice, Sirotčí 1145/7 
703 00 
 
5. Rozsah lokální distribuční soustavy   
Prostřednictvím LDS je uskutečňována distribuce elektřiny pro zákazníky do 5 vymezených území 
a to : 
(lokality: Žofie, Koblov, Jeremenko, Pokrok, Paskov) 
 

- oprávněným zákazníkům v napěťové úrovni vn 
- oprávněným zákazníkům v napěťové úrovni nn 
- vlastní spotřeba lokalit  
 
Pro účely této zprávy se jedná o hodnocení technických zařízení v následujícím rozsahu: 
 
volných vedení vn     22 kV -     0,20 km 
kabelové vedení vn     22 kV -     1,48 km 
kabelových vedení vn       6 kV -     5,00 km 
kabelových vedení nn    0,4 kV -   25,00 km 
počet trafostanic vn/nn -   13      ks 
 

6. Způsob zajišťování údržby LDS  
Údržba zařízení LDS je zajišťována vlastními prostředky k činnostem na elektrickém zařízení. Je 
zajišťována nepřetržitá hotovost pracovníků údržby tak, aby byly splněny stanovené standardy 
obnovy a dodávek elektřiny.  

 
7. Legislativní podpora zajišťování údržby  
a)  Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
b)  Pravidla provozování lokální distribuční soustavy, 
c)  Lokální distribuční soustava DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA – Havarijní plán, 
d)  Řád prohlídek, údržby a revizí. 
 
 
 



8. Řád prohlídek, údržby a revizí 
Stanoví základní požadavky provozovatele LDS pro provádění činností na zařízení LDS: 
- venkovních vedení vn, kde se provádí  

- pochůzková kontrola – 1 x za rok 
- preventivní údržba - dle plánu 
 

- kabelová vedení vn, kde se provádí: 
- pochůzková kontrola – 1 x za rok 
- preventivní údržba - dle plánu 

 
- distribuční trafostanice vn/nn 

- prohlídka – 1 x za rok 
- preventivní údržba – dle plánu 
 

- ochrany a automatiky 
- pravidelné zkoušky - dle plánu 
 

- pravidelné revize rozvoden a sítí vn, nn – provádí se 1x ročně dle plánu revizí 
 
 
9. Kvalita prováděné údržby  
Stanovení zástupci provozovatele lokální distribuční soustavy provádějí pravidelné kontroly a řídí 
jednotlivé činnosti dodavatelů, dále provádějí pravidelné vyhodnocování údržby. Kvalita prováděné 
údržby je dokladována v provozních knihách vedených provozovatelem LDS a v montážních 
zprávách předkládaných provozovateli LDS dodavateli. 
Provozovatel lokální distribuční soustavy hodnotí úroveň kvality jako vyhovující a požadované 
standardy dodávek elektřiny je schopen zabezpečit. 
      
10. Havarijní plán 
Havarijní plán LDS je zveřejněn na intranetu DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA. 
Pravidelná aktualizace se provádí minimálně jednou ročně ručním zápisem. 
 
 
11. Rozvoj distribuční soustavy 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA má zpracovaný plán útlumu jednotlivých lokalit, 
na kterých provozuje LDS, do r. 2032. 
Na základě útlumového programu neprovádí provozovatel LDS rozvoj distribuční sítě, ale její 
postupné omezení a zajišťuje pouze její údržbu, aby byl zajištěn její řádný provoz. 
 
 
 
 
V Ostravě dne: 24. 2. 2022 
 
Zpracoval: Ing. Tomáš Čarnecký 
 Odpovědný zástupce 
 
 


