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1 OBECN� 
 P�ipojení žadatele je navrhováno provozovatelem distribu�ní soustavy tak, aby jeho technické provedení 
respektovalo plánovaný rozvoj soustavy p�i sou�asném respektování co nejmenších náklad	 na stran
 žadatele, 
technických podmínek a p	sobení zp
tných vliv	 p�ipojení. 
 
 P�ipojování odb
ratel	 k distribu�ní soustav
, která jsou územními plány m
st a obcí ur�ena k zástavb
, je 
provád
no rozvojem stávající distribu�ní soustavy nebo p�ípojkami, a to na náklady p�íslušných provozovatel	 
distribu�ních soustav. Pokud se p�ipojení realizuje mimo schválený územní plán m
sta nebo obce, hradí p�ípojku 
žadatel, s výjimkou p�ípojek pro domácnosti, které hradí distributor do délky 50 metr	 v návaznosti na 
ustanovení § 45 zákona �. 458/2000 Sb. 
 

V p�íloze jsou popsány standardy provedení úpravy nebo výstavby  DS (posílení, rozší�ení apod.) 
vyvolaných požadavkem žadatele na p�ipojení nového odb
rného místa nebo zvýšení rezervovaného p�íkonu 
stávajícího odb
rného místanebo, které jsou vyvolány zásadní zm
nou charakteru odb
ru.  Na t
chto úpravách se 
žadatel o p�ipojení podílí ve výši stanovené právními p�edpisy [1] a [2]. 

 
Vlastník elektrické p�ípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala p�í�inou 

ohrožení života a zdraví osob �i poškození majetku. Ve smyslu EZ m	že o tuto �innost požádat PDS, který je 
povinen ji za úplatu vykonávat. 

 
Úprava nebo výstavba DS vyvolaná požadavkem žadatele o p�ipojení nebo zvýšení rezervovaného p�íkonu 

a navazující p�ípojka jsou navrženy s ohledem na: 
• technicko-ekonomické podmínky p�ipojení 
• dosažení úrovn
 kvality dodávky elekt�iny stanovené požadavky P�ílohy 3 PPDS; 
• nejkratší technicky možnou elektrickou cestu ke zdroji 
• minimalizaci celkových náklad	 na p�ipojení 

2 PROVEDENÍ P�IPOJENÍ 
 

Vlastní provedení p�ipojení je odlišné podle jmenovitého nap
tí té �ásti distribu�ní soustavy, ke které bude 
odb
rné za�ízení p�ipojeno. 

 
Soustava nízkého nap�tí 
 
a) provedená venkovním vedením: 

• rozší�ení venkovního vedení stejným zp	sobem provedení (holé nebo izolované vodi�e, záv
sné 
kabelové vedení) 

• p�ípojkou k DS provedenou záv
sným kabelem nebo kabelem v zemi 
 

b) provedená kabelovým vedením: 
• zasmy�kování stávajícího kabelového vedení; v tomto p�ípad
 za�íná p�ipojení odb
rných za�ízení 

p�ipojením hlavního domovního vedení nebo odbo�ením k elektrom
ru z jistících prvk	 ve sk�íni 
v majetku PDS 

• rozší�ení kabelového vedení stejnou technologií, jakou je provedeno stávající vedení 
• p�ípojkou k DS z kabelové sk�ín
 (stávající, upravené stávající nebo nov
 z�ízené) nebo samostatným 

vývodem z rozvád
�e nn distribu�ní transformovny. 
 
Soustava vysokého nap�tí 
 
a) provedená venkovním vedením: 

• úprava vedení provedená stejným zp	sobem, jako stávající vedení  
• p�ípojkou k DS, odbo�ující ze stávajícího vedení v míst
 podp
rného bodu, provedená venkovním 

vedením nebo kabelovým vedením 
 

b) provedená kabelovým vedením: 
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• zasmy�kování kabelového vedení; v tomto p�ípad
 se hranice vlastnictví dohodne individuáln
 ve 
smlouv
 o p�ipojení 

• provedení dvou p�ívod	 z dvou elektrických stanic vn 
• jedna p�ípojka k DS z upravené stávající elektrické stanice vn. 

 
Soustava velmi vysokého nap�tí: 

a) provedená venkovním vedením 
b) provedená kabelovým vedením 

Odb
ratelova elektrická stanice se p�ipojuje zasmy�kováním do stávajícího vedení vvn nebo vývodem 
z rozvodny vvn. 
 

2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU: 
 
a) p�i smy�kovém p�ipojení 
 
nízké nap�tí – kabelová sk�í� pro smy�kové p�ipojení 
vysoké nap�tí – transforma�ní stanice vn/nn mající na stran
 vn dv
 místa pro p�ipojení kabelových vedení;   
velmi vysoké nap�tí – na stran
 vvn provedení rozvodny typu ”H” 
 
b) p�i paprskovém vývodu: 
 
nízké nap�tí – kabelová nebo p�ípojková sk�í� s jednou sadou pojistek 
vysoké nap�tí – transforma�ní stanice vn/nn mající na stran
 vn jedno místo pro p�ipojení napájecího vedení; 

pro  napojení   z  venkovního  vedení  je  to  venkovní stožárová transforma�ní stanice; pro  
napojení z kabelového vedení je to zd
ná, panelová nebo kompaktní nadzemní transforma�ní 
stanice 

velmi vysoké nap�tí – standardn
 se nepo�ítá s paprskovým vývodem. 

3 ELEKTRICKÉ P�ÍPOJKY 
 

Elektrická p�ípojka je ur�ena k p�ipojení odb
rných elektrických za�ízení k DS. Elektrické p�ípojky musí 
odpovídat všem platným technickým normám, p�edevším [4], [5] a [6]. 
 

3.1 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). 
 

3.2 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	 nebo p�ípojnic 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. 

 
Odbo�ením od p�ípojnic v elektrické stanici se rozumí, že p�ípojnice je sou�ástí rozvodného za�ízení 

PDS, upev�ovací šrouby, svorky a pod. jsou již sou�ástí p�ípojky. 
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Odbo�ením od venkovního vedení ( jakékoliv konstrukce) se rozumí, že vodi�e hlavního venkovního 
vedení jsou sou�ástí za�ízení PDS. Svorka (jakéhokoliv provedení) je již 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 PDS. 
 

Za�ízení, které je v p�ímém styku s rozvodným za�ízením PDS, podléhá schválení PDS. Toto za�ízení 
musí být kompatibilní se za�ízením PDS. 

3.3 UKON�ENÍ ELEKTRICKÝCH P�ÍPOJEK 
P�ípojka nízkého nap
tí kon�í standardn
 v p�ípojkové sk�íni, není-li dohodnuto jinak. 

P�ípojkovou sk�íní je : 
a) Hlavní domovní pojistková sk�í�ka - je-li p�ípojka provedena venkovním vedením. P�ípojková sk�í�ka 

musí být plombovatelná nebo se záv
rem na klí� odsouhlaseným provozovatelem DS. 
b) Hlavní domovní kabelová sk�í� - je-li p�ípojka provedena kabelovým vedením. P�ípojková sk�í� musí 

být vybavena záv
rem na klí� odsouhlaseným PDS. P�ípojkové sk�ín
 jsou sou�ástí p�ípojky. 
 
P�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. 

 
P�ípojky vn a vvn provedené kabelovým vedením kon�í kabelovou koncovkou v odb
ratelov
 el. stanici.  

Kabelové koncovky jsou sou�ástí p�ípojky. 

3.4 OPAT�ENÍ K ZAJIŠT�NÍ BEZPE�NOSTI P�ÍPOJEK 
P�ípojky musí vyhovovat základním ustanovením [5] a dále [6], [15], [16]. 

Uzem�ování musí odpovídat [7]. 
 
Dimenzování a jišt
ní p�ípojek musí odpovídat p�íslušným ustanovením [5]. 

 
Vybavení p�ípojek vn a vvn proti poruchovým a nenormálním provozním stav	m musí odpovídat [8] a 

musí být selektivní a kompatibilní se za�ízením DS. 
 
Druh a zp	sob technického �ešení p�ípojky ur�í provozovatel DS v p�ipojovacích podmínkách. Technické 

�ešení je ovlivn
no p�edevším provedením rozvodného za�ízení PDS v míst
 p�ipojení, standardy p�ipojení PDS, 
PPDS a platnými �SN. 

3.5 P�ÍPOJKY NÍZKÉHO NAP�TÍ. 

3.5.1 P�ípojky nn provedené venkovním vedením 
P�ípojka nn slouží k p�ipojení jedné nemovitosti k DS, ve zvlášt
 od	vodn
ných p�ípadech lze se 

souhlasem PDS p�ipojit jednou p�ípojkou i více nemovitostí. Je-li provedeno pro jednu nemovitost více p�ípojek, 
musí být tato skute�nost odsouhlasena PDS a vyzna�ena v každé p�ípojkové sk�íni této nemovitosti. 
 

P�ípojka musí být z�ízena s plným po�tem vodi�	 rozvodného za�ízení PDS 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 PDS i s menším 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 použití jiných materiál	 nebo jiné konstrukce vodi�	 musí být zachovány obdobné 
elektrické a mechanické vlastnosti vodi�	. Pro p�ípojky se standardn
 používá záv
sných kabel	 a izolovaných 
vodi�	. 
 

P�i z�izování nové a rekonstrukci stávající p�ípojky musí být provedena dostupná technická opat�ení 
k zamezení neoprávn
ného odb
ru elekt�iny. 
 

P�ípojková sk�í� je sou�ástí p�ípojky. Umís�uje se zpravidla na odb
ratelov
 nemovitosti nebo na hranici 
této nemovitosti �i v její blízkosti tak, aby byl k ní umožn
n p�ístup i bez p�ítomnosti odb
ratele.  
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Umíst
ní p�ípojkových sk�íní musí vyhovovat [4]. 
 

Jišt
ní v p�ípojkové sk�íni musí být alespo� o jeden stupe� vyšší (z �ady jmenovitých proud	 podle [9]), 
než jišt
ní p�ed elektrom
rem. P�itom je nutné dodržet zásady pro volbu jistících prvk	 podle [10]. K jišt
ní lze 
použít pojistky závitové, nožové apod.. Je-li v p�ípojkové sk�íni více sad pojistek �i jiných jistících prvk	, musí 
být u každé sady trvanliv
 vyzna�eno, pro které odb
rné místo je pojistková sada ur�ena. 
 

Provedení p�ípojek musí odpovídat [11]. 

3.5.2 P�ípojky nn provedené kabelem 
P�ípojka nn slouží k p�ipojení jedné nemovitosti k DS, ve zvlášt
 od	vodn
ných p�ípadech lze se 

souhlasem PDS a p�i spln
ní jím stanovených podmínek p�ipojit jednou p�ípojkou i více nemovitostí.  
 

Je-li provedeno pro jednu nemovitost více p�ípojek, musí být tato skute�nost odsouhlasena PDS a musí být 
tato skute�nost vyzna�ena v každé p�ípojkové sk�íni této nemovitosti. 

O p�ípojku se nejedná v p�ípad
 je-li p�ipojení nemovitosti provedenou zasmy�kováním kabelu 
distribu�ního rozvodu provozovatele DS, p�ipojení odb
rných za�ízení za�íná v tomto p�ípad
 p�ipojením 
hlavního domovního vedení nebo odbo�ením k elektrom
ru z jistících prvk	 ve sk�íni v majetku PDS.  
 

Kabelové p�ípojky musí být z�ízeny vždy s plným po�tem vodi�	 rozvodného za�ízení PDS v míst
 
p�ipojení. 
 

P�ípojková sk�í� musí být uzamykatelná záv
rem odsouhlaseným PDS. 
 

Minimální pr	�ezy kabel	 elektrických p�ípojek jsou 4 x 16 mm2 Al. Použije-li se kabel s m
d
nými 
vodi�i, minimální pr	�ez je 4 x 10 mm2 Cu. 
 

P�ípojková sk�í� je sou�ástí p�ípojky. Umis�uje se zpravidla na odb
ratelov
 nemovitosti 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 ší�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 PDS umístnit odlišn
. Nedoporu�uje se umis�ovat ji výše než 1,5 m. 
 

Jišt
ní v p�ípojkové sk�íni musí být alespo� o jeden stupe� vyšší ( z �ady jmenovitých proud	 podle [9]) , 
než je jišt
ní p�ed elektrom
rem. P�itom je nutné dodržet zásady pro volbu jistících prvk	 podle [10]. 
 

Je-li v p�ípojkové sk�íni více sad pojistek �i jiných jistících prvk	, musí být u každé sady trvanliv
 
vyzna�eno, pro které odb
rné místo je pojistková sada ur�ena. 
 

Uložení kabelové p�ípojky musí být v souladu s [12].  

3.5.3 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. 

 

3.5.4 P�ívodní vedení nn 
 

P�ívodní vedení za hlavní domovní nebo p�ípojkovou sk�íní je sou�ástí elektrického za�ízení nemovitosti. 
Toto za�ízení není sou�ástí za�ízení PDS a obecn
 se na n
 nevztahují podnikové normy energetiky. Toto 
za�ízení musí odpovídat právním p�edpis	m a platným normám [17]. Skládá se z t
chto �ástí : 
a) hlavní domovní vedení  
b) odbo�ky k elektrom
r	m 
c) vedení od elektrom
r	 k podružným rozvad
�	m nebo rozvodnicím  
d) rozvod za podružnými rozvad
�i. 
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P�ívodní vedení za�íná odbo�ením od jistících prvk	 nebo p�ípojnic v hlavní domovní nebo p�ípojkové 
sk�íni sloužící pro p�ipojení dané nemovitosti.  
 

Hlavní domovní vedení je vedení od p�ípojkové sk�ín
 až k odbo�ce k poslednímu elektrom
ru. Systém 
hlavního domovního vedení a jeho provedení se volí podle dispozice budovy. V budovách nejvýše se t�emi 
odb
rateli, tj. obvykle v rodinných domcích, není nutné z�izovat hlavní domovní vedení a odbo�ky 
k elektrom
r	m lze provést p�ímo z p�ípojkové sk�ín
. V budovách s více než t�emi odb
rateli se z�izuje od 
p�ípojkové sk�ín
 jedno nebo podle pot�eby více hlavních domovních vedení. 
 

Hlavní domovní vedení musí svým umíst
ním a provedením znemožnit nedovolený odb
r. 
 

Jmenovitý proud prvk	, jistících hlavní domovní vedení musí být alespo� o dva stupn
  ( v �ad
 
jmenovitých proud	 podle [9]) vyšší než jmenovitý proud jisti�	 p�ed elektrom
ry. 
 

Odbo�ky k elektrom
r	m jsou vedení, která odbo�ují z hlavního domovního vedení pro p�ipojení 
elektrom
rových rozvad
�	 nebo elektrom
rových rozvodnic, p�ípadn
 vycházejí p�ímo z p�ípojkové sk�ín
, 
zejména v p�ípadech p�ipojení odb
rných za�ízení rodinných domk	. Odbo�ky k elektrom
r	m mohou být 
jednofázové nebo t�ífázové.  

Pr	�ez odbo�ek k elektrom
r	m se volí s ohledem na o�ekávané zatížení, minimáln
 však  16 mm2 Al nebo 6 
mm2 Cu a odbo�ky musí být umíst
ny a provedeny tak, aby byl ztížen neoprávn
ný odb
r, tzn., že sk�ín
 
(rozvodnice), kterými procházejí odbo�ky k elektrom
r	m, musí být upraveny na zaplombování. 

Odbo�ky od hlavního domovního  vedení k elektrom
r	m musí být provedeny a uloženy tak, aby  bylo 
možno vodi�e bez stavebních zásah	 vym
nit (nap�. trubky, kabelové kanály, lišty, dutiny stavebních konstrukcí 
apod.). Pro jišt
ní odbo�ek k elektrom
ru platí obecn
 platné technické normy. 

 
P�ed elektrom
rem  musí být osazen hlavní jisti� se stejným po�tem pól	, jako má elektrom
r fází. U 

hlavního jisti�e je standardn
 povolena charakteristika vedení typu B. Konkrétní požadavky na umíst
ní, 
technické vybavení a zpracování elektrom
rových rozvad
�	 a rozvodnic je �ešeno v standardech p�ipojení 
jednotlivých PDS. 
Poznámka: V p�ípad
 od	vodn
ného požadavku majitele nemovitosti nebo jejího uživatele m	že PDS za 
podmínek uvedených v PNE 33 0000-5 povolit umíst
ní p�ep
�ové ochrany t�ídy B v nem
�ené �ásti. 

3.5.5 P�ípojky pro domácnosti pro ú�ely bydlení 

Elektrickou p�ípojkou pro dodávku elekt�iny domácnostem pro ú�ely bydlení se rozumí za�ízení sloužící 
k p�ipojení odb
rných míst sloužících pouze pro dodávku elekt�iny domácnostem pro ú�ely bydlení a pro 
dodávku elekt�iny do spole�ného elektrického za�ízení sloužícího pro tyto domácnosti. Problematiku p�ipojování 
odb
rných míst a realizaci p�ípojek �eší vyhláška �. 51/2006 Sb. a komentá� vydaný k této vyhlášce. 

Náklady na z�ízení p�ípojky hradí ten, v jehož prosp
ch byla z�ízena. Elektrickou p�ípojku nízkého nap
tí 
do délky 50 m sloužící pro dodávku elekt�iny domácnostem pro ú�ely bydlení hradí p�íslušný provozovatel 
distribu�ní soustavy.  

Délkou elektrické p�ípojky se rozumí délka nejkratší stavebn
 a technicky proveditelné trasy p�ípojky 
promítnuté do p	dorysu mezi místem odbo�ení z distribu�ní soustavy a hlavní domovní pojistkovou nebo hlavní 
domovní kabelovou sk�íní. Do délky p�ípojky se nezapo�ítává její �ást vedená vertikáln
. 

Vlastnictví p�ípojek je �ešeno energetickým zákonem (§45, odst. 3) 

Údržba, provoz a opravy p�ípojek jsou �ešeny energetickým zákonem (§45, odst. 4) 

Údržba, provoz a opravy p�ípojek, z	stávajících ve vlastnictví žadatele, jsou na základ
 žádosti vlastníka 
provád
ny provozovatelem distribu�ní soustavy za úplatu, výnosy z t
chto služeb nejsou sou�ástí cenové 
regulace. 

U p�ípojek ve vlastnictví provozovatele distribu�ní soustavy je nutné, aby provozovatel distribu�ní 
soustavy vždy z�ídil v
cné b�emeno. 

U p�ípojek ve vlastnictví žadatele (cizí p�ípojka) provozovatel distribu�ní soustavy z�izovat v
cné b�emeno 
nemusí. 
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3.6 P�ÍPOJKY VYSOKÉHO NAP�TÍ (vn) 
P�i stanovení p�ipojovacích podmínek zpracovávaných PDS se  vychází z použité technologie 

v p�edpokládaném míst
 p�ipojení, z technologie odb
rného za�ízení, jeho významu a požadavk	 odb
ratele na 
stupe� zajišt
ní dodávky elekt�iny. 

3.6.1 P�ípojky vn  provedené venkovním vedením 
Standardn
 se p�ipojení odb
ratele na úrovni vn �eší : 
 

a) jednou p�ípojkou odbo�ující z kmenového vedení  
b) jednou p�ípojkou odbo�ující z p�ípojnic rozvodny vn. 
 

Nadstandardn
, v p�ípad
 požadavku odb
ratele na vyšší stupe� zabezpe�enosti dodávky, lze odb
ratele 
p�ipojit : 

 
a) zasmy�kováním okružního vedení vn do odb
ratelské stanice vn 
b) dv
ma nebo více p�ípojkami, p�ipojenými na r	zná venkovní vedení vn, nebo  r	zné transformovny 

110 kV/vn 
c) kombinacemi výše uvedených zp	sob	. 
 
V p�ípad
 nadstandardního zp	sobu p�ipojení je nutno zp	sob p�ipojení a majetkoprávní vztahy �ešit na bázi 
smluvního vztahu mezi PDS a odb
ratelem. 
 

Do každé p�ípojky musí být vložen 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 dalšího 
vypínacího prvku je možní stanovit v rámci p�ipojovacích podmínek stanovených PDS. 
 

P�ípojka vn provedená venkovním vedením za�íná odbo�ením z kmenového vedení vn, proudová svorka je 
již sou�ástí p�ípojky. Sou�ástí p�ípojky je i vypínací prvek sloužící k odpojení odb
rného místa. 
 

P�ípojka vn kon�í kotevními izolátory na odb
ratelské stanici. Kotevní izolátory jsou sou�ástí p�ípojky. 
Nosná konstrukce není sou�ástí p�ípojky vn. 
 

P�ípojky se zpravidla jistí jen v elektrických stanicích vn. 
 

Technologii použitou pro realizaci p�ípojky doporu�í PDS v rámci p�ipojovacích podmínek. Použitá 
technologie musí být kompatibilní s technologií používanou PDS. 
 

Provedení p�ípojky musí spl�ovat požadavky zejména [14], [8], [4] a norem souvisejících. 

3.6.2 P�ípojky vn provedené kabelovým vedením 
Standardn
 se  p�ipojení odb
ratele na úrovni vn �eší : 
 

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 (v tomto p�ípad
 se nejedná o p�ípojku). 

b) Provedením jedné kabelové p�ípojky ven z elektrické stanice vn PDS. P�ípojka za�íná odbo�ením od 
p�ípojnic vn ve stanici PDS. Sou�ástí p�ípojky je technologie vývodního pole. Technologii vývodního pole 
ur�í PDS v p�ipojovacích podmínkách, technologie musí být kompatibilní se stávající technologií stanice. 

 
Nadstandardn
 v p�ípad
 požadavku odb
ratele na zvýšený stupe� zabezpe�enosti dodávky elektrické 

energie 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 [8]. Provedení kabelového vedení musí odpovídat [12]. 
 

Obecn
 p�ípojka vn kon�í kabelovými koncovkami v odb
ratelské stanici. 

3.6.3 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 3.6.1. 
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�ást p�ípojky provedená kabelovým vedením musí spl�ovat podmínky uvedené v �lánku 3.6.2. 

 
Pro místo p�echodu z venkovního vedení do kabelového vedení je nutné dodržet podmínky koordinace 

izolace a ochrany za�ízení proti p�ep
tí. 

3.7 P�ÍPOJKY VELMI VYSOKÉHO NAP�TÍ VVN 
P�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 požadavk	 odb
ratele na stupe� 
zabezpe�enosti dodávky elektrické energie. 
 

Pro p�ípojky vvn se standardn
 využívá venkovní vedení. Pouze ve velkých sídelních útvarech lze za 
standard považovat i p�ipojení kabelovým vedením. 

3.7.1 P�ípojky vvn provedené venkovním vedením 
Standardn
 se p�ipojení odb
ratele na nap
�ové úrovni vvn �eší : 
 

a) Vybudováním jedné p�ípojky z rozvodny vvn. P�ípojka za�íná odbo�ením od p�ípojnic 110 kV ve stanici 
PDS. Sou�ástí p�ípojky je vývodní pole v�etn
 technologie, tato technologie musí být kompatibilní 
s technologií použitou v za�ízení PDS. 

b) Zasmy�kováním vedení do odb
ratelské stanice 110 kV/vn. V tomto p�ípad
 fyzicky p�ípojka neexistuje, 
jedná se o p�ímé p�ipojení z rozvodného za�ízení PDS. 

 
V p�ípad
 nadstandardních požadavk	 odb
ratele na zvýšený stupe� zajišt
nosti dodávky elektrické energie 

lze p�ipojení �ešit vybudováním n
kolika p�ípojek z jedné nebo n
kolika rozvoden 110 kV. 
 

Venkovní vedení musí odpovídat [11], ochrany a chrán
ní musí odpovídat [7] a standard	m PDS. 
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4  MEZE PRO POT�EBU POSUZOVÁNÍ ZP�TNÝCH VLIV� ELEKTRICKÝCH 
ZA�ÍZENÍ NA SÍ� NN  

V této �ásti je posuzováno použití elektrických prost�edk	 v za�ízení uživatele sít
 z pohledu zajišt
ní 
elektromagnetické kompatibility (EMC). Evropská i mezinárodní normalizace v této oblasti pokro�ila natolik, že 
pokrývá jednotlivé spot�ebi�e do 16 A. P�esto m	že dojít p�i nakupení více spot�ebi�	 stejného druhu v za�ízení 
uživatele DS i p�i spln
ní p�íslušných evropských norem a z nich vyplývajícího ozna�ení CE k rušivým, pop�. 
nep�ípustným zp
tným vliv	m na sí�. 
U výkon	 a dalších parametr	 elektrických za�ízení ozna�ených jako „mezní hodnoty“ jde o takové mezní 
hodnoty, do kterých mohou být bez problém	 p�ipojovány s ohledem na o�ekávané zp
tné vlivy na distribu�ní 
sí� 400/230 V. Sou�asn
 se však jedná o mezní hodnoty pro pot�ebu posouzení zp
tných vliv	 p�íslušným 
provozovatelem DS. Tímto posouzením se stanoví, zda takové za�ízení m	že být v p�íslušném p�ípojném bod
 
provozováno, aniž vyvolá nep�ípustné zp
tné vlivy na sí� nebo na za�ízení dalších zákazník	. 
 
V následujících �ástech jsou uvedena typická za�ízení/spot�ebi�e, pro které jsou vzhledem k jejich širokému 
rozší�ení zapot�ebí obecná pravidla. Jednotliv
 jsou to tyto: 
· Za�ízení s �ástmi výkonové elektroniky (�ást 4.1.1) 
 Za�ízení s prom
nným odb
rem (�ást 4.1.2) 
· Elektrická osv
tlovací za�ízení (�ást 4.1.3) 
· Elektrotepelná za�ízení ( �ást 4.1.4) 
· Elektrické pohony (�ást 4.1.5 až 4.1.7) 
· Elektrická svá�ecí za�ízení (�ást 4.1.8) 
 
Stanovené mezní hodnoty vycházejí z norem: 
· �SN EN 61000-3-2 [18] a �SN EN 61000-3-3 [19], které omezují zp
tné vlivy na napájecí sít
 u 
za�ízení se vstupním proudem ≤16 A/fázi, 
· PNE 33 3430-0 Výpo�etní hodnocení zp
tných vliv	 odb
ratel	 a zdroj	 distribu�ních soustav [20], 
· PNE 33 3430-6 Parametry kvality elektrické energie. �ást 6: Omezení zp
tných vliv	 na hromadné 
dálkové ovládání [21] 
 
Mezní p�ípustné hodnoty vycházejí ze zp
tných vliv	 na vztažné impedanci [22], na kterou odkazuje [19] a 
neuvažují s navazující vnit�ní impedancí instalace. 
 
Další normy [23] a [24] dopl�ují požadavky na za�ízení pro proudovou oblast do 75 A: 
 
Poznámka: Za�ízení, která jsou zkoušena podle t�chto norem dodržují za stanovených podmínek v nich uvedené 
mezní hodnoty pro harmonické, zm�ny nap�tí, kolísání nap�tí a flikr. Posouzení p�ipojitelnosti t�chto za�ízení 
PDS je tím velmi usnadn�no, protože není zapot�ebí posuzovat o�ekávané zp�tné vlivy na základ� technických 
dat , funkcí a zp�sobu provozu. Zpravidla je pot�eba pouze posoudit, zda v p�edpokládaném odb�rném míst� 
jsou spln�ny výrobcem uvedené minimální podmínky pro pom�ry v síti (impedance sít� nebo zkratový výkon) 
 
P�i zvažování, zda je u za�ízení zapot�ebí podrobn
ji posuzovat zp
tné vlivy na sí� nn  slouží rozhodovací 
schéma na obr,1. 

4.1 MEZNÍ PARAMETRY ZA�ÍZENÍ ZÁKAZNÍK� BEZ POT�EBY POSUZOVÁNÍ 
ZP�TNÝCH VLIV� NA SÍ� PROVOZOVATELEM DS 

4.1.1 Výkonové hranice pro harmonické 
�

���������	��
����� ���	���������
����������

������� ���������

������� ���������

���������� ���!� ��"������
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4.1.2 Výkonové hranice pro zm�ny nap�tí 
 

�etnost Zp	sob p�ipojení 

r [1/min]  L – N  L – L L – L – L (– N) 

500 < r ≤ 1000  0,4 kW  1,0 kW  2,0 kW  

100 < r ≤ 500  0,6 kW  1,5 kW  3,2 kW  

50 < r ≤ 100  1,0 kW  2,4 kW  4,8 kW  

10 < r ≤ 50  1,2 kW  2,9 kW  5,8 kW  

5 < r ≤ 10  1,7 kW  4,3 kW  8,7 kW  

2 < r ≤ 5  2,3 kW  5,6 kW  11,3 kW  

1 < r ≤ 2  2,9 kW  7,3 kW  14,7 kW  

r ≤1  4,0 kW  10,0 kW  20,0 kW  

 

4.1.3 Elektrické osv�tlení 
 
Žárovky a halogenová svítidla: 

• Bez �ízení svítivosti    12 kW 
       (max. 4 kW/fázi) 

• S elektronickým �ízením svítivosti   1,8 kW/za�ízení 
 
Zá�ivky v�etn
 kompakt	     5 kW/za�ízení 
 
Sv
telné varhany      1,8 kW/za�ízení 
       (max. 0,6 kW/fázi) 
 

4.1.4 Elektrické topení 
 
Za�ízení s malou �etností spínání (r< 1/min) 

Zp	sob p�ipojení Maximální p�ípustný výkon  

L – N  4 kW  
L – L  10 kW  

L – L – L (– N)  20 kW  
 
Tepelná �erpadla, chladni�ky nebo klimatizace 
 

Zp	sob p�ipojení  Maximální p�ípustný záb
rový proud  

L – N  24 A  
L – L – L (– N)  41 A  

 

4.1.5 Elektrické pohony 
Meze pro výkon pop�. rozb
hový proud 
Pohony s usm
r�ova�i 
 

Zp	sob p�ipojení Maximální p�ípustný výkon  
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L – N  1,3 kVA  
L – L – L (– N)  3,8 kVA  

 

4.1.6 Mezní hodnoty pro rozb�hový proud  
 

�etnost r  Zp	sob p�ipojení 

1/h  L – N L – L – L (- N) 

< 1  24 A 41 A 

1 < r ≤ 25  20 A 33 A 

25 < r ≤ 50  16 A 26 A 

50 < r ≤ 100  12 A 21 A 

 

4.1.7 Motory p�ímo  p�ipojované do sít� 
 

�etnost r  Zp	sob p�ipojení 

1/h  L – N L – L – L (– N) 

1  1,1 kW 3,0 kW 

1 r ≤ 25  0,75 kW 2,2 kW 

25 < r ≤ 100  0,55 kW 1,5 kW 

 

4.1.8 Elektrosvá�e�ky 
 

Zp	sob p�ipojení  Nejvyšší zdánlivý výkon p�i svá�ení 

L-N  2 kVA  
L-L  5 kVA  

L-L-L  9 kVA  
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      ne                 ano 
 

Získání dat o za�ízení 
(spot�ebi�i) 

Jmenovitý proud  
≤ 16 A/fázi? 

        ano                ne 
 

je dodržena  
�SN EN 61000-3-2/3? 
(ozna�ení CE) 

        ano                 ne 
 

jde o spot�ebi� (za�ízení) 
uvedený v této �ásti PPDS? 

        ano                 ne 
 

jsou dodrženy meze v této �ásti 
pravidel? 

        ano                 ne 
 

více stejných spot�ebi�	 
(za�ízení)? 

dotaz u PDS je nutný použití bez dotazu u PDS je 
p�ípustné 

Poznámky: 
 
 
 
 
jmenovitý proud je na štítku 
p�ístroje 
 
 
 
 
 
 
 
Souhlas s normami je z�ejmý 
z dokumentace  k p�ístroji  
 
 
 
 
 
Týká se spot�ebi�	:  
• s výkonovou elektronikou 
• elektrická osv
tlovací 

za�ízení 
• elektrotepelné spot�ebi�e 
• elektrické pohony 
• svá�e�ky 
 
 
 
Obecn
 jde o meze pro výkon, 
pouze u elektrických pohon	 jde 
o meze rozb
hového proudu 
 
 
 
 
 
p�i v
tším po�tu stejných 
spot�ebi�	 v rámci jednoho 
za�ízení mohou být zapot�ebí 
p�ídavná opat�ení 
 

Obr. 1 Schéma po posuzování p�ístroj	/za�ízení se z�etelem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 
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4.2 DOTAZNÍK PRO POSOUZENÍ ZP�TNÝCH VLIV� NA SÍ� ELEKTRICKÝCH 
ZA�ÍZENÍ, KTERÁ NESPL�UJÍ PODMÍNKY �SN EN 61000-3-2/3 

 
 

Provozovatel DS 
 

(Vysv�tlivky na následující stran�) 
1 
 

Telefon jméno a adresa zákazníka 

Fax. 

Telefon Oblast použití a adresa umíst�ní p�ístroje/za�ízení 

Fax 

Telefon Název a adresa provád�cího podniku 

Fax 

 
2 
¨ 

výrobce Typ 

 druh p�ístroje/za�ízení 

po	et stejného typu 

¨ 
3 
 

jmenovitý výkon maximální výkon  

sí
ové p�ipojení stálá 
zm�na zatížení 

provoz 
s usm�r�ova	i 

zp�tná dodávka  
do sít� 

kompenzace 
jalového výkonu 

provedení 
kompenzace 

 
4 
 

fázové �ízení 
 

paketové �ízení  pulzní 
�ízení 

t�ífázový st�ídavý 
regulátor 

st�ída	 
 

rozb�h 
hv�zda/trojúhelník 

 

rozb�h pod 
zatížením 

po	et 
rozb�h� 

pom�r 
rozb�hový/jmenovitý proud 

 
Provád�cí podnik potvrzuje tímto správnost údaj� 

 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 p�ímý rozb�h  spoušt�	  �ízení výkonu 

 po	et pulz� p 

 ano 
 ne 

  Frekvence na výstupu st�ída	e 
od Hz do Hz 

 jiné 

 frekvence pulz� 
Hz 

 
 

/h 
/min 

 230 V  400 V  3 x 400V  ostatní 

 ano 
 ne 

 ano 
 ne 

kvar 

 ano 
 ne 
 ano 
 ne 

 kW 
 kVA 

 za 10 min 
 za s 
 kW 
 kVA 

X 

Místo, datum podpis 

Vhodné laskav� ozna	te! 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xx xx 

xx 

 kW 
 kVA xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx xxxx 
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4.2.1 Vysv�tlivky k dotazníku pro posouzení zp�tných vliv� 
 
Dotazník je sou�ástí žádosti o p�ipojení k síti a pokud je to nutné (viz odstavec 2 a 3) vypl�uje a 
podepisuje jej organizace zajiš�ující elektroinstalaci v za�ízení uživatele sít�. Formulá�e jsou k dispozici 
u provozovatele sít�. Pro p�ipojení více p�ístroj�/za�ízení stejného typu posta�í vyplnit jeden dotazník, 
jinak je zapot�ebí vyplnit p�íslušný dotazník pro každý p�ístroj/za�ízení. V p�ípad� pot�eby m�že 
provozovatel sít� vyžádat další údaje pot�ebné pro posouzení. 
2. K �emu slouží tento dotazník ? 
Pro zajišt�ní p�im��ené kvality sí�ového nap�tí v distribu�ních sítích je nutné, aby za�ízení zvažovaná 
pro p�ipojení k síti spl�ovala ur�ité podmínky týkající se zp�tných vliv�. Pomocí dotazníku m�že 
provozovatel sít� posoudit zp�tné vlivy na sí� s p�ihlédnutím k individuelním vlastnostem sít� a 
p�ipojení. 
3. Pro� je nutné vyplnit tento dotazník? 
S ohledem na zp�tné vlivy na sí� mohou být p�ístroje a za�ízení, spl�ující požadavky �SN EN 61000-3-
2/3 bez dalšího p�ipojeny. Pro ostatní p�ístroje a za�ízení je zapot�ebí tento dotazník vyplnit. Na 
základ� t�chto údaj� a dat o síti v míst� p�ipojení rozhodn� provozovatel sít� pomocí sm�rnice pro 
posuzování zp�tných vliv� (PNE 33 3430-0) zda je p�ipojení v požadované form� možné nebo je 
zapot�ebí dalších opat�ení k souhlasu s žádostí o p�ipojení. 
4. Pokyny pro vypln�ní dotazníku. 
Následující pokyny mají napomoci k vypln�ní �ástí 1 až 4 dotazníku. 
 
�ást 1 

• do polí�ka Oblast použití a adresa umíst�ní p�ístroje/za�ízení je zapot�ebí uvést v jakém 
prost�edí má být p�ístroj/za�ízení provozováno, jako nap�. domácnost, zem�d�lství, ú�ad, 
výpo�etní st�edisko, zdravotnické za�ízení, lanovka, pila, tkalcovna, výrobna um�lých hmot, 
diskotéka, papírna, cementárna, truhlá�ství, vodárna, �isti�ka odpadních vod, výrobna 
armování apod. Pokud adresa za�ízení není shodná s adresou zákazníka, je ji t�eba uvést. 

�ást 2 
• druh p�ístroje/za�ízení popisuje co nejp�esn�ji funkci. P�íklady jsou: pohon lanovky, bodová 

svá�e�ka, katr, hoblovací stroj, mícha�ka, papírenský stroj, fotovoltaický zdroj, v�trná 
elektrárna, št�pkova�, vibrátor betonu, induk�ní pec, oblouková pec, UPS, vícenásobná 
okružní pila, rentgen, po�íta�ový tomograf, kopírky, klimatizace, tepelné �erpadlo, výtla�ný lis, 
kovací lis, výtah atd. Pokud jsou v za�ízení uživatele sít� p�ipojeno více p�ístroj�/za�ízení 
stejného typu, je zapot�ebí udat po�et. 

�ást 3 
• Jmenovitý výkon a sí
ové p�ipojení jsou zpravidla na typovém štítku nebo v technických 

datech p�ístroje/za�ízení. V p�ípad�, že krátkodob� odebírá vyšší výkon, jako u bodových 
svá�e�ek, rentgen�, po�íta�ových tomograf� nebo p�i spoušt�ní motor� je nezbytn� nutné udat 
též nejvyšší výkon. 

• Dotaz stálá zm�na zatížení je t�eba zodpov�d�t  v p�ípadech, kdy v pr�b�hu 10 minut dochází 
ke zm�n� zatížení. Jednotlivé málo �asté zapínací rázy stroj� se do toho nepo�ítají (viz  �ást 
4). Stálou zm�nu zatížení vyvolávají nap�. topení s termostatem nebo paketovou regulací, 
katry, okružní pily, kopírky, laserové tiskárny, tkalcovské stavy, švové a bodové svá�e�ky, 
kompresory, klimatizace apod. 

• Pokud je spot�ebi� nebo za�ízení užívá usm�r�ova�ové zapojení ke snížení rozb�hových 
proud� motor�, k �ízení výkonu nebo k p�em�n� elektrické energie, je zapot�ebí v polí�ku 
„provoz s usm�r�ova	em“ uvést „ano“. Dotazy na další údaje jsou v �ásti 4. 

• Pokud za�ízení dodává elektrickou energii zp�t do sít�, jako nap�. malé vodní elektrárny, 
fotovoltaika, v�trné elektrárny nebo usm�r�ova�ové pohony s rekuperací p�i brzd�ní, je 
zapot�ebí na dotaz „zp�tná dodávka do sít� odpov�d�t ano a udat maximální zp�tný výkon. 

• Pokud je ozna�ena „kompenzace jalového výkonu“ je zapot�ebí udat maximální 
kompenza�ní výkon spolu se stupni, nap�. ve tvaru 5x80 kVAr. Následující polí�ko slouží 
k udání „zp�sobu provedení“, jako nehrazená, hrazená (údaj reaktan�ního �initele) nebo sací 
obvod. 

�ást 4 
V �ádku nad tabulkou se nejprve uvede druh rozb�hového za�ízení motoru, pop�. ú�el usm�r�ova�� 

• Pokud se jedná o rozb�h motoru, ozna�í se druhu rozb�hu bu� „p�ímý rozb�h“ nebo 
„spoušt�	“. Dále je zapot�ebí zodpov�d�t otázky v posledním �ádku, p�i�emž za hodnotu 
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„pom�r rozb�hového a jmenovitého proudu“je zapot�ebí uvést velikost, která již respektuje 
vliv spoušt��e. P�i p�ímém rozb�hu odpovídá tato hodnota pom�ru záb�rového a jmenovitého 
proudu. Druh spoušt��e je zapot�ebí vyzna�it v p�íslušném polí�ku (hv�zda trojúhelník, 
t�ífázový regulátor nebo m�ni� frekvence). Pokud se jedná o jiný typ spoušt��e, je ho t�eba 
popsat v polí�ku „jiné“. 

Pokud je spoušt�� s usm�r�ova�em ú�inný pouze p�i rozb�hu, posta�í ozna�ení v polí�ku „spoušt�	“. 
• Pokud je usm�r�ova� použit za provozu nap�. k �ízení otá�ek, je zapot�ebí ozna�it i �ízení 

výkonu. 
 
Pro usm�r�ova�e, které p�evážn� sklouží �ízení výkonu nebo otá�ek p�ístroje/za�ízení je zapot�ebí 
ozna�it „�ízení výkonu“. Dále je zapot�ebí uvést v k tomu ur�ených polích. Neuvedené usm�r�ova�e je 
zapot�ebí vyjmenovat v polí�ku „jiné“. 
 
Poznámka k polí�ku „pulzní �ízení“: 
Použití pulzního �ízení p�edpokládá, že usm�r�ova� je vybaven spínanými polovodi�ovými ventily. 
Pulzy s taktovací frekvencí (frekvence pulz�), která je vyšší než sí�ová frekvence, m�že se proud v síti 
lépe p�iblížit tvaru sinusovky. Tento druh �ízení se používá u st�ída�� ve fotovoltaických nebo v�trných 
elektrárnách, m�ni�� frekvence u pohon� na nabíje�ek akumulátor�. 
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