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1. Základní údaje
Tento místní provozní p edpis (dále jen MPP) slouží obsluhujícímu personálu pro obsluhu,
manipulace a zajiš ování pracovišt v elektrické stanici TS NJ_9406 (Tatra), která je
zapojena z US_NJ_9406 z linky .VN212,venkovním vedením 3xAlFe 1/70mm a vede
cca.40m na koncový DB .13/1 p ed rozvodnou, kde kon í na konzoli, se svodi i p ep tí a z
izolátor jsou napojeny izolované vodi e AXEKVCEY 3x 1/120mm.
MPP definuje kompeten ní rozhraní mezi EZ DISTRIBUCE, a.s. a spole ností Energetika
Petr Hurta a dále obsahuje pokyny pro manipulace a obsluhu elektrické stanice a popisuje i
bezpe nostní opat ení p i práci na elektrickém za ízení.
MPP dopl uje pr vodní dokumentaci obsahující provozn montážní pokyny výrobc pro
montáž, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize jednotlivých za ízení
použitých v této elektrické stanici, které jsou sou ástí výrobní dokumentace jednotlivých
za ízení.
1.1 Zkratky

ASD
BOZP
DS
DS
DSO
DTS
FVE
GIS
GPS
HDO
MPP
MVE
NN
OŽP
PD
PS
RIS
DA
PÚ
TS
VN
VTE
VVN

automatizovaný systém dispe erského ízení
dispe erské ídicí systémy, ídicí systémy rozvoden a stanic, ochrany a
automatiky
Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci
EZ Distribu ní služby, s.r.o.
Distribu ní soustava
EZ Distribuce, a.s.
distribu ní transforma ní stanice v majetku DSO
Fotovoltaická elektrárna
grafický informa ní systém
Global Positioning System
Hromadné dálkové ovládání
Místní provozní p edpisy
Malá vodní elektrárna
nízké nap tí 0,4 kV
Ochrana životního prost edí
Projektová dokumentace
Poštovní sm rovací íslo
Modul dispe erského ídicího systému
úsek ízení distribu ních aktiv
ád preventivní údržby
Transforma ní stanice v majetku cizího subjektu
vysoké nap tí (6, 10, 22, 35 kV)
trná elektrárna
velmi vysoké nap tí, od 52 kV do 300 kV
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1.2 Umíst ní a základní popis
Vestav ná trafostanice 22/0,4kV (dále jen stanice) se nachází v areálu bývalé Tatry v Šenov
u Nového Ji ína na ulici Dukelské 529. Tato trafostanice je napojena p ípojkou VN 22kV, z
ÚO NJ_9406 z linky .VN212, venkovním vedením 3xAlFe 1/70mm.
Uzemn ní TS trafostanice je spole né pro ást vn a nn.
EZ DISTRIBUCE, a.s. (dále jen EZ DISTRIBUCE) pro tuto stanici používá ozna ení:

TS NJ_9406
(povinný údaj)

Tatra
(pomocný údaj)

Tabulka s tímto ozna ením (povinný údaj) je umíst na na stanici (na vn jší stran dve í
rozvad e nn).
1.3 Rozhraní odpov dnosti

Místo a zp sob p ipojení k síti 22 kV EZ DISTRIBUCE
Místem p ipojení k sítí 22 kV EZ DISTRIBUCE jsou p ívodní proudové spoje na odvodu z
US NJ_9406.
ipojení k síti
US NJ_9406.

EZ DISTRIBUCE je provedeno pomocí proudových spoj na odvodu z

Vlastník a hranice vlastnictví
Vlastníkem p ívodního vedení 22kV, do TS NJ_9406, je EZ Distribuce, a.s.
Vlastníkem odvodního kabelového vedení z odpína e, do trafostanice 22/0,4kV je Energetika
Petr Hurta.
Hranici vlastnictví (p edací místo) mezi EZ DISTRIBUCE a spole ností Energetika Petr
Hurta, na za ízení vn tvo í proudové spoje na odvodu z US NJ_9406.

Provozovatel, provozní rozhraní, rozhraní údržby
Provozovatelem trafostanice a je spole nost Energetika Petr Hurta:
Hurta Petr, tel. +420608628858, e-mail: info@energetikahurta.cz
Údržbu a opravy trafostanice zajiš uje:
Poljak Robert, tel. +420725658961, e-mail: robert.poljak@cez.cz
EZ DISTRIBUCE provozuje a provádí údržbu a opravy na za ízení pro m ení odb ru
elekt iny.
Provozní rozhraní a rozhraní údržby mezi EZ DISTRIBUCE a spole ností Energetika Petr
Hurta, je totožné s rozhraním vlastnictví.
Za átek EZ: na proudových spojích odvodu z US NJ 9406.
Konec EZ: na proudových spojích odvod z hlavních jisti ARV v rozvád ích nn HR1 a
HR2 v TS NJ_9406.
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Dispe erské ízení
Dispe ink EZ DISTRIBUCE
800 850 860 - ídí: celou ást VN.
Veškeré manipulace a zajiš ování, resp. odjiš ování pracovišt na za ízení vn lze provád t jen
na p íkaz nebo se souhlasem dispe era EZ DISTRIBUCE.
Dispe er EZ DISTRIBUCE eviduje vydané „B“ p íkazy pro zajišt ní a odjišt ní pracovišt
v této stanici.
Pro dispe erské ízení platí vyhláška MPO 79/2010 Sb. – o dispe erském ízení elektriza ní
soustavy a o p edávání údaj pro dispe erské ízení a vyhlášku Ministerstva pr myslu a
obchodu . 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech
havarijního plánu.
i komunikaci s dispe erem EZ DISTRIBUCE je nutno používat výhradn ozna ení
stanice TS NJ_9406 Tatra.
O veškeré komunikaci s dispe erem je na stran dispe inku EZ DISTRIBUCE provád n
automatický audiozáznam. Ve stanici je veden Provozní deník s povinností pro obsluhující
personál zaznamenávat vstup a ú el, veškeré manipulace a práce na za ízení VN a NN (platí i
pro pracovníky EZ Distribu ní služby), deník uložen v rozvad i TS.

Pov ený personál
Provozovatelem pov ená osoba odpov dná za elektrické za ízení :
Poljak Robert, tel. +420725658961, EZ Energetické služby, s.r.o.
Provozovatelem pov ená osoba odpov dná za provoz elektrického za ízení :
Poljak Robert, tel. +420725658961, EZ Energetické služby, s.r.o.

Provozovatelem pov ený personál oprávn ný provád t obsluhu a údržbu na DTS a na
souvisejícím elektrickém za ízení je :
Spole nost EZ Energetické služby s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava Vítkovice
dispe ink EZ Energetické služby s.r.o.: 596 903 773; 725 672 455; 721 085 311
Pov ení pracovníci EZ Distribu ní služby jsou oprávn ní provád t manipulace a práce na
za ízení v majetku spole nosti Energetika Petr Hurta, a to zejména p i innostech
souvisejících s lokalizací a odstra ování poruch v síti EZ DISTRIBUCE.

Povolení vstupu
Volný vstup je povolen:
pracovník m provozovatele a jejich smluvním partner m a to v souladu s jejich
pov ením,
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pov eným pracovník m EZ DISTRIBUCE,a.s., EZ Distribu ní služby s.r.o., a to
za ú elem kontroly, ode , údržby, oprav za ízení pro m ení elekt iny, p i provád ní
inností související s lokalizací a odstra ování poruch v síti vn..
Vstup za doprovodu platí pro všechny ostatní osoby jako jsou nap . revizní technici, policie,
hasi i, bezpe nostní technik. Tyto osoby musí prokázat provozovateli oprávn nost vstupu a
edem musí být pou eni a upozorn ni na možné nebezpe í. Tyto osoby musí doprovázet
osoba s povolením volného vstupu.

Provozní ízení
Provoz trafostanice zajiš uje pov ená osoba provozovatele, kterou je:
Poljak Robert, tel. +420725658961, EZ Energetické služby, s.r.o.
Stanice je provozována bez trvalé obsluhy.
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Technický popis a parametry za ízení

2.1. Distribu ní soustava vn EZ DISTRIBUCE
Napájecí distribu ní soustava: 3~50 Hz, 22 kV / IT, ochrana p ed nebezpe ným dotykem
neživých ásti zajišt na ochranou zemn ním, p i vniku dvojitého zemního spojení je zajišt no
rychlé vypnutí.
ívod do rozvodny je proveden z US_NJ_9406 z linky .VN212,venkovním vedením
3xAlFe 1/70mm a vede cca.40m na koncový DB .13/1 p ed rozvodnou, kde kon í na konzol
se svodi i p ep tí a z izolátor jsou napojeny izolované vodi e AXEKVCEY 3x 1/120mm,
které vedou p íchytkách Kamat a krytu kamat. Vedení vede do zem cca.23m do rozvodny
VN v 2.NP do kobky .4.

2.2. Trafostanice NJ_9406
Nap ová soustava 3~50 Hz, 22/0,4 kV /IT
Základní ochrana p ed nebezpe ným dotykem neživých ástí je zajišt na zemn ním .
Ochrana p ed nebezpe ným dotykem živých ástí je provedena v souladu s PNE 33 00 001. Všechny neživé ásti jsou vodiv spojeny s hlavním uzem ovacím svodem. Transformátor
a sk ín rozvad e VN a NN s rozvad i jsou uzemn ny samostatným vodi em na hlavní
uzem ovací svod v souladu s SN 33 20 00-5-54.
Prost edí dle SN 33 2000-3 jsou vn jší vlivy stanoveny podle PN 33 2000-2 typ prostoru:
IV.
Prostory z hlediska elektrického úrazu dle
nebezpe né.

SN 33 2000-3 jsou stanoveny jako prostory

2.3. Transformátor
Transformátor je umíst n v samostatném stání TS SU_0480, p ívod vn je proveden kabely vn
22kV, vývod do rozvad e nn je proveden kabelem nn.
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Nap ová soustava 3~50 Hz, 22 kV / IT ; 3 PEN, 400/230 V, 50Hz, TN-C.
Základní ochrana p ed nebezpe ným dotykem neživých ástí je zajišt na zemn ním (dle
SN 33 2000-4-41, l. 413.N6) v síti 22kV/IT a automatickým odpojením od zdroje v síti
NN (dle SN 33 2000-4-41, l. 413.1.).
Ochrana p ed nebezpe ným dotykem živých ástí je v síti 22kV/IT zajišt na
-ochrana polohou dle SN 33 2000-4-41, l. 412.4
Ochrana p ed nebezpe ným dotykem živých ástí je v síti NN je zajišt na
-ochrana izolací dle SN 33 2000-4-41, l. 412.1
-ochrana kryty a p epážkami dle SN 33 2000-4-41, l. 412.2
-ochrana polohou dle SN 33 2000-4-41, l. 412.4
Prost edí dle SN 33 2000-3 jsou vn jší vlivy standardní stanoveny podle PN 33 2000-2 typ
prostoru: IV.
Prostory z hlediska elektrického úrazu dle SN 33 2000-3 jsou stanoveny jako prostory
nebezpe ný.
Jedná se o olejový, 3 fázový transformátor T1
Typ transformátoru:
Typ – MASINEXPORT(rumunsko) ,
TTU-Al, v .740 76, rv.1970
Elektrické parametry: výkon - 630kVA,
jišt ní - na stran vn pojistkou vn 3x, stran nn jisti em In910A,
jmenovité nap tí na primární – 22000V±2x2,5%
jmenovité nap tí sekundární – 400/231 V,
frekvence - 50 Hz,
zapojení – Dyn 1
Jedná se o olejový, 3 fázový transformátor T2
Typ transformátoru:
Typ – BEZ Bratislava ,
aT0374/22 DYN1,v .190 340, rv.1979
Elektrické parametry: výkon - 630kVA,
jišt ní - na stran vn pojistkou vn 3x, stran nn jisti em In910A,
jmenovité nap tí na primární – 22000V±2x2,5%
jmenovité nap tí sekundární – 400/231 V,
frekvence - 50 Hz,
zapojení – Dyn 1

2.4. Rozvad

VN trafostanice

Nap ová soustava IT 22000V, 50Hz
Ochrana p ed nebezpe ným dotykem živých ástí je zajišt na izolací, kryty, zábranou.
Kobka .1 – Vede p es vypína BAJ 22/402, pojistkové spodky(bez pojistek) a šíny AL p es
ze v izolátoru do trafokomory T1, kde momentáln slouží jako rezerva- svody od VN šínodpojeny.
Kobka .2 – Vede p es vypína TLPA 22/400, pojistky XJ 22/20A na m ící transformátory
nap tí D225 22000/100V, s pojistkami 2x FTCA-4A/22 20A-2ks ; XJ 622-4A-3ks
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Kobka .3 – Vede p es vypína BAJ 22/402 (odpojen a slouží jako plnohodnotná
rezerva),pojistky XJ 22/25A a šíny AL p es ze v izolátoru do trafokomory T2, kde je
umíst n TR.
Kobka .5 –Vede p es vypína BAJ 22/402, pojistky XJ 22/25A a šíny AL p es ze v
izolátoru do trafokomory T3, kde je umíst n TR.
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P ílohy

íloha .1: Jednopólové schéma (TS)

