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Poznámky/dôvod zmeny
Aktualizácia odkazu na Katalóg na internete
Aktualizácia zákonov a noriem
Zmena textácie pravidiel pre budovanie vedení vzhľadom na
aktualizáciu vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
Zákaz budovania nových izolovaných VN vedení
Upresnenie opatrenia pre zabezpečenie zvýšenej bezpečnosti pri
jestvujúcich nadzemných izolovaných vedeniach VN.
Zmena portfólia používaných typov betónových stĺpov.
Zmena obrázku schválenej konzolovej chráničky
Zmena používania kompozitného izolátora s výkyvnou svorkou
Upresnenie montáže horizontálnych UO
Doplnenie prípadu pre použitie DO UO
Zmena textácie pravidiel pre budovanie vedení vzhľadom na
aktualizáciu vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
Detailnejšie vyšpecifikovanie zapojenia VN káblových vedení v TS
Zadefinovanie zásad pre ukladanie VN káblov vo svahovitom
teréne
Doplnenie požiadaviek pre ukladanie káblov pluhovaním
Detailnejšie vyšpecifikovanie požiadaviek pre chráničky a šachty
pre VN káble
Upresnenie / doplnenie požiadavky pri vkladaní nových káblových
úsekov do vonkajšieho nadzemného vedenia
Upresnenie / doplnenie požiadavky pri vkladaní novej TS do
káblového úseku
Upresnenie pravidiel pre montáž VN káblových súborov.
Aktualizácia materiálových položiek a všeobecných zásad pre
umiestňovanie optických sietí v spoločnom výkope s káblovými
vedeniami. materiálových položiek a všeobecných zásad pre
Aktualizácia
umiestňovanie optických sietí na vonkajších nadzemných
elektrických vedeniach vysokého napätia.
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Účel postupu
Účelom tohto postupu je definovanie pravidiel pre investičný proces (projektovanie, výstavba) a
prevádzkovanie vonkajších nadzemných a podzemných káblových elektrických vedení s napätím od 1 kV do 45 kV
sústavy IT, na vymedzenom území v pôsobnosti distribučnej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Postup obsahuje nevyhnutne potrebné technické údaje a informácie o schválených konštrukčných prvkov
k projektovaniu a montáži uvedených zariadení.

1.2 Posúdenie z pohľadu BOZP, OPP a ŽP
Dokument je vypracovaný v súlade s pravidlami BOZP, OPP a ŽP v spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. a má zásadný vplyv na dodržiavanie opatrení uvedených v riadiacej dokumentácii venujúcej sa riadeniu
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Dokument je zaradený do oblasti dokumentácie s priamym vplyvom na
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi a životné prostredie.

1.3 Posúdenie z pohľadu programu súladu
Dokument je vypracovaný v súlade s pravidlami rovnoprávnosti postavenia všetkých subjektov vstupujúcich
do procesu. Je nutné dodržiavať princípy nediskriminačného správania všetkými účastníkmi procesu konajúcimi
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

1.4 Použité skratky a vysvetlenie pojmov
ZSD – Západoslovenská distribučná, a.s.
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
OPP – ochrana pred požiarmi
ŽP – životné prostredie
DS – distribučná sústava
ESt – elektrická stanica
TS – transformačná stanica
UO – úsekový odpínač
DO – diaľkové ovládanie
MO – miestne (manuálne) ovládanie
PPN – práce pod napätím
CHKO – chránená krajinná oblasť
CHVÚ – chránené vtáčie územie
Rz – rozvodňa (elektrická stanica s transformáciou 110/22kV)
DTr – distribučný transformátor
ODS – ochrana dravcov na Slovensku
OPO – oprávnená právnická osoba
IP – investičná požiadavka
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PNE – podniková norma energetiky
VN – vysoké napätie (22kV)
IT – (Insulation Terre) – sieť so živými časťami izolovanými od zeme, alebo jeden bod spojený so zemou cez
impedanciu a neživé časti sú spojené so zemou jednotlivo alebo skupinovo
Katalóg schválených materiálov – elektronická databáza schválených materiálov pre distribučné siete a
transformačné stanice obsahujúca podrobné a prehľadné technické vlastnosti materiálov, ktoré sú schválené na
použitie v zariadeniach vo vlastníctve a správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. Sú to materiály po výberoch
formou verejnej súťaže, materiály na opravy a údržbu zariadení zabudovaných v minulosti, materiály cudzích
investorov, ktoré boli schválené príslušnou organizačnou zložkou spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. na
použitie.
Katalóg schválených materiálov je možné nájsť na intranete:
\\eon-slovakia.sk\dfsrootapp\PROD\Katalog\Start\Katalog.accdb
alebo na internete:
https://dodavatel.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleId=11

2. ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY PRE RIADENIE PROCESU
2.1 Nadväznosť na procesy a riadiacu dokumentáciu
2.1.1 Nadväznosť na:
- proces:
Rozvoj, plánovanie a zabezpečenie investícii
Plánovanie a zabezpečenie opráv
- riadiacu dokumentáciu:
Postup D6.ROZV.01 Zásady pre vykonanie napäťových a diagnostických skúšok na VN káblových vedeniach,
Postup D6.ROZV.04 Pravidlá pre navrhovanie a odsúhlasovanie konštrukčných prvkov používaných
v distribučných sieťach ZSD,
Postup D6.INV.06 Investičný proces ZSD,
Postup D6.DISP.10 Značenie zariadení v distribučných sieťach.
- iné dokumenty:
Kľúčové predpisy sú uvedené v tomto bode. Jedná sa o platné normy STN, platné normy energetiky, zákony
a vyhlášky vzťahujúce sa na budovanie a prevádzkovanie energetických zariadení. Pri projektovaní, výstavbe
a prevádzkovaní vysokonapäťových vonkajších nadzemných a podzemných káblových elektrických vedení je
potrebné vždy zohľadniť a dodržať aktuálne platné zákony, vyhlášky, normy EN, STN, PNE a tiež interné
predpisy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich zmeny.
Zákon NR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon)
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Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku
na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútornej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Vyhláška Min. živ. prostredia č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Katalóg schválených materiálov pre distribučné siete a transformačné stanice
STN EN 1991-1-4:2007 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom
STN EN 1992-1-1+A1:2015 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a
pravidlá pre budovy (Konsolidovaný text)
STN EN 1993-1-1:2006 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a
pravidlá pre budovy
STN EN 1995-1-1+A1:2008 Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecne - Všeobecné
pravidlá a pravidlá pre budovy (obsahuje Zmenu A1: 2008)
STN EN 1993-3-1:2007 Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 3-1: Veže, stožiare a komíny.
Veže a stožiare
STN EN 14229:2011 Konštrukčné drevo. Drevené stĺpy pre nadzemné vedenia.
STN EN 50182:2001 Vodiče na vonkajšie vedenia. Vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov
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STN EN 50183:2001 Vodiče na vonkajšie vedenia. Drôty zo zliatiny Al-Mg-Si
STN EN 50341-1:2013 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 1: Všeobecné
požiadavky. Spoločné špecifikácie
STN EN 50341-2-23:2017 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné
normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVENSKO (založené na EN 50341-1: 2012)
STN EN 60071-1:2007 Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá
STN EN 60099-4:2015 Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové zvodiče prepätia na báze oxidov kovov pre
sústavy so striedavým napätím
STN EN IEC 60099-5:2019 Zvodiče prepätia. Časť 5: Odporúčania na voľbu a použitie
STN EN 60383-1:2003 Izolátory pre vonkajšie elektrické vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 1:
Keramické alebo sklenené izolátory pre siete so striedavým napätím. Definície, skúšobné metódy a
preberacie kritériá
STN EN 60383-2:2003 Izolátory pre vonkajšie elektrické vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 2:
Izolátorové reťazce a závesy pre siete so striedavým napätím. Definície, skúšobné metódy a preberacie
kritériá
STN EN 60433:2003 Izolátory pre vonkajšie elektrické vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Keramické
izolátory pre siete so striedavým napätím. Charakteristiky tyčových závesných izolátorov
STN EN 60437:2001 Skúška rádiového rušenia vysokonapäťových izolátorov
STN EN 60507:2014 Skúšky vysokonapäťových izolátorov na striedavé napätie pri umelom znečistení
STN EN 60672-1:2001 Keramické a sklenené izolačné materiály. Časť 1: Definície
STN EN 60672-3:2001 Keramické a sklenené izolačné materiály. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov
STN EN 60909-0:2016 Skratové prúdy v trojfázových striedavých sústavách. Časť 0: Výpočet prúdov
STN EN 60909-3:2010 Skratové prúdy v trojfázových striedavých sústavách. Časť 3: Prúdy počas dvoch
samostatných súčasných skratov medzi vodičom a zemou a čiastočné skratové prúdy tečúce cez zem
STN EN 61466-1:2017 Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 000
V. Časť 1: Normalizované triedy pevnosti a koncové armatúry
STN EN 61466-2:2002 Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 kV.
Časť 2: Rozmerové a elektrické charakteristiky
STN EN 61952:2009 Izolátory pre vonkajšie vedenia. Kompozitné podperné izolátory pre vedenia s
menovitým striedavým napätím nad 1 000 V
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STN EN 62305-3:2012 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života
STN EN ISO 8501-1:2008 Príprava oceľových podkladov pred aplikáciou náterových látok a podobných
výrobkov. Vizuálne posudzovanie čistoty povrchu. Časť 1: Stupne korózie a stupne prípravy nenatretých
oceľových podkladov a oceľových podkladov po celkovom odstránení predchádzajúcich náterov (ISO 8501-1:
2007)
STN EN ISO/IEC 17050-1:2012 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné
požiadavky (ISO/IEC 17050-1: 2004)
STN EN ISO/IEC 17050-2:2005 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 2: Podporná
dokumentácia (ISO/IEC 17050-2: 2004)
STN IEC 60050-195:1999 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Časť 195: Uzemňovanie a ochrana pred
úrazom elektrickým prúdom
STN IEC 60050-704:1999 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Prenos
STN EN 60038:2012 Normalizované napätia CENELEC
STN EN 61109:2009 Izolátory pre nadzemné vedenia. Kompozitné závesné a kotevné izolátory striedavého
prúdu s menovitým napätím vyšším ako 1 000 V. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá.
IEC/TS 60815-3:2008 Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted
conditions - Part 3: Polymer insulators for a.c. systems
TNI IEC/TR 60909-1:2000 Výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách. Časť 1: Súčinitele
na výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách podľa IEC 60909
TNI IEC/TR 60909-2:2000 Elektrické zariadenia. Údaje na výpočet skratových prúdov podľa IEC 60909:1988
STN 33 2000-4-41:2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred
zásahom elektrickým prúdom
STN 33 2000-5-54:2012 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických
zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie
STN 33 2160:1993 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu oznamovacích vedení a zariadení pred
nebezpečnými vplyvmi trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
STN 33 3051:1992 Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení
STN EN 61936-1:2011 Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV
STN EN 50522:2011 Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce1 kV
STN 33 3320:2002 Elektrické prípojky
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STN 34 1050:1970 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení
STN 34 3101:1987 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických
vedeniach
STN 34 7405:2010 Káble s výtlačnou izoláciou pre distribučnú sústavu s menovitým napätím od 3,6/6(7,2)
kV do 20,8/36(42) kV
STN 38 0810:1986 Použitie ochrán pred prepätím v silnoprúdových zariadeniach
STN 73 6005:1985 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
STN 74 3282:1989 Oceľové rebríky. Základné ustanovenia
PNE 33 2000-1:2008 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v prenosovej a distribučnej sústave.
PNE 33 2000-2:2004 Stanovenie základných charakteristík vonkajších vplyvov pôsobiacich na elektrické
zariadenia prenosovej a distribučnej sústavy
PNE 34 7626:2001 Prevádzkové skúšky vn káblových vedení v distribučnej sieti do 35 kV
PNE 38 2161:2002 Voľba a uloženie káblov v energetických zariadeniach
PNE 34 8601:2001 Súčasti vonkajšieho vedenia distribučného vedenia vn do 45kV
PNE 34 8220:2005 Odstreďované betónové stĺpy pre elektrické vonkajšie vedenia do 45kV
PNE 34 8210:2004 Drevené stĺpy a drevené stĺpy na pätkách pre elektrické vonkajšie vedenia do 45kV
PN 34 3100-1:2014 Bezpečnostné požiadavky pre prácu na elektrických inštaláciách pod napätím do 1000 V
- PPN NN
PN 34 3100-2:2014 Odborná spôsobilosť pre prácu na elektrických inštaláciách pod napätím do 1000 V - PPN
NN
IEC 60502-2:2014 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV
(Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - ALL PARTS
STN 33 3300:1983 Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení
STN EN 60060-1:2011 Technika skúšok vysokým napätím. 1. časť: Všeobecné definície a požiadavky na skúšky
STN IEC 60471:2002 Rozmery spojenia vidlice a oka súčastí izolátorového reťazca
STN EN 62271-1:2020 Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Spoločné špecifikácie pre
spínacie a riadiace zariadenia na striedavý prúd
STN EN 50110-1:2014 Prevádzka elektrických inštalácií
STN EN 50110-2:2010 Prevádzka elektrických inštalácií (národné prílohy)
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STN EN 62271-103:2012 Vysokonapäťové spínacie a riadiacie zariadenia. Časť 103: Spínače na menovité
napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane
STN EN 60433:2003 Izolátory pre vonkajšie elektrické vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Keramické
izolátory pre siete so striedavým napätím. Charakteristiky tyčových závesných izolátorov
STN 73 6822:1981 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi
TYPOVÝ PODKLAD Oceľové priehradové stožiare pre vedenia VN do 45kV; 2013
IEC 60720:1981 Characteristics of line post insulators
STN EN ISO 7010:2020 Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované
bezpečnostné značky (ISO 7010: 2019, opravená verzia 2020-06)
PNE 33 0000-8:2005 Navrhovanie a umiestňovanie obmedzovačov prepätia v distribučných sieťach nad 1kV
do 45 kV
STN 73 7505:1987 Kolektory a technické chodby pre združené trasy podzemných vedení
PNE 34 1050:2001 Kladenie káblov NN, VN a 110kV v distribučných sieťach energetiky.

2.1.2 Garant a účastníci procesu
Odborným garantom postupu je úsek technického rozvoja, Tím technológie.
Spoluzodpovednosť za tvorbu pracovných postupov a predpisov ako aj dodržiavanie pravidiel v zmysle tohto
postupu a všeobecne platnej legislatívy nesú aj vedúci jednotlivých tímov odborných technických útvarov ZSD a
dodávateľov.
Postup je záväzný aj pre všetkých zamestnancov, ktorých pracovná činnosť je spojená s investičnou prípravou,
výstavbou, prevádzkovaním, údržbou, opravami a odstránením porúch na 22 kV vonkajších nadzemných
a podzemných káblových elektrických ako aj prípojok.
Ustanovenia tohto postupu je potrebné používať aj pri projektovaní, výstavbe, preberaní a prevádzkovaní VN sietí
vybudovaných cudzími investormi, pred prevzatím do správy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najmä
pri schvaľovaní týchto projektových dokumentácií. Na výnimky z postupu je potrebné súhlasné stanovisko
vedúceho úseku technického rozvoja a vedúceho úseku správy energetických zariadení.
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3. VN VONKAJŠIE NADZEMNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIA
3.1 VN vonkajšie nadzemné elektrické vedenia – všeobecne
Všeobecne platné podmienky na tvorbu nových a rekonštruovaných vedení VN DS:
Všeobecne pri stavbe, rekonštrukcii, oprave sa postupuje podľa platnej legislatívy. Umiestňovanie a
povoľovanie stavieb a rekonštrukcií sa vykonáva podľa stavebného zákona a súvisiacich predpisov v súlade tiež so
zákonom o energetike (251/2012 Z. z.) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Z hľadiska bezpečnosti vyrábať, montovať a rekonštruovať vyhradené elektrické zariadenie skupiny A / vedenia VN,
podľa Vyhl. 508/2009 Z. z . v znení neskorších predpisov možno iba podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie.
Dokumentáciu osvedčuje Oprávnená právnická osoba (ďalej len OPO).
OPO pred uvedením do prevádzky na návrh dodávateľa (prvá úradná skúška) overuje, či zmontované zariadenie
zodpovedá odsúhlasenej projektovej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Súčasná platná legislatíva stanovuje povinnosti pre držiteľov licencie na výrobu, výkup, tranzit a rozvod
elektrickej energie. Tieto povinnosti musia byť splnené pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku distribučnej sústavy
SR. Okrem tohto základného kritéria bezpečnosti je tu aj potreba ekonomickej efektívnosti tvorby, prevádzky a
obhospodarovania energetických zariadení.
Pre účel riadenia, projektovania, výstavby a rozvoja DS spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. sú v tomto
postupe zhrnuté požiadavky na technológiu energetického diela.
Vonkajšie nadzemné elektrické vedenia VN z hľadiska ich konštrukcie delíme na:
1. VN vonkajšie nadzemné elektrické vedenia s holými vodičmi,
2. VN vonkajšie nadzemné elektrické vedenia s izolovanými vodičmi.

3.1.1 Všeobecné platné podmienky na budovanie nových VN vonkajších nadzemných el. sietí
Výstavbu nových energetických zariadení je možné realizovať, ak sú splnené kritériá týkajúce sa :
•
•
•
•
•
•

bezpečnosti a ochrany zdravia,
ochrany životného prostredia,
využitia pozemkov,
energetickej efektívnosti energetických zdrojov,
technickej, ekonomickej, finančnej schopnosti,
technickej bezpečnosti a minimálnych konštrukčných a prevádzkových požiadaviek na pripojenie do
sústavy a ich vzájomnej prepojiteľnosti.

Podmienky na výstavbu energetického zariadenia sú určené aj v § 12 a 13 zákona 251/2012 Z. z. o energetike.
Pri návrhu konštrukcie nového vonkajšieho vedenia postupovať podľa podmienok v STN EN 50341-1 (nad 1 kV)
a STN EN 50341-2-23 (NNA).
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3.1.2 Budovanie VN vonkajších nadzemných elektrických sietí
Nové vonkajšie nadzemné el. vedenia VN, ktorých prevádzkovateľom bude spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a.s., sa budujú v súlade s platnými územnými plánmi miest a obcí podľa potreby a pri dodržaní noriem
a platných predpisov.
Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 532/ 2002, § 4, ods.5) sa nové vedenia VN ktoré tvoria
horizontálnu stavebnotechnicky a prevádzkovo neprerušovanú líniu, sa v zastavanom území obce (v intraviláne)
umiestňujú spravidla pod povrch zeme. Nad povrchom zeme možno v zastavanom území obce takéto rozvody a
vedenia umiestniť, ak:
a) ide o výmenu, modernizáciu, opravu alebo o rekonštrukciu existujúcich nadzemných rozvodov a vedení,
pričom sa nemení ich trasa,
b) ide o pridávanie rozvodov a vedení k existujúcim nadzemným rozvodom a vedeniam, pričom sa nemení ich
trasa a zároveň sú dodržané podmienky ochrany existujúcich nadzemných rozvodov a vedení,
c) ide o križovanie vodných tokov, roklín alebo podobných krajinotvorných útvarov,
d) ide o vyústenie alebo ukončenie rozvodov a vedení, ktoré sa obvykle umiestňujú nad povrchom zeme, ako
napríklad vyústenie v rozvodných skriniach, ukončenie v zariadeniach umiestnených nad povrchom zeme
alebo na existujúcich stavbách, alebo
e) s tým súhlasí obec, o ktorej zastavané územie ide, ak:
- umiestnenie rozvodov a vedení pod povrch zeme je technicky nemožné, je spojené s neprimeranými
ťažkosťami alebo vyžaduje vynaloženie neprimeraných nákladov, ako napríklad pri stiesnených
priestorových podmienkach, alebo
- ide o predĺženie existujúcich nadzemných rozvodov a vedení.
V extraviláne obce je tiež potrebné budovať vedenia prioritne ako podzemné káblové (umiestnené pod povrch
zeme – podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole 4 Káblové vedenia). Nové a rekonštruované vedenia VN
križujúce diaľnicu, rýchlostnú cestu, železnice alebo cesty vyznačené ako trasy nadrozmerných nákladov sa
umiestňujú pod povrch zeme.
Rekonštrukcie VN vonkajších nadzemných el. vedení v extraviláne, v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,
sa vykonávajú prioritne opatreniami ako sú napr. výmena izolátorov, výmena podperných bodov, výmena AlFe lán
a podobne.
Demontáž VN vonkajšieho nadzemného el. vedenia a budovanie podzemného VN káblového vedenia sa vykonáva
prioritne v intraviláne. V extraviláne musí byť táto požiadavka zdôvodnená v investičnej požiadavke (IP) napr. zlými
parametrami SAIDI/SAIFI vplyvom klimatických a prírodných podmienok (napr. opakujúce sa poškodenia vedení
pádmi stromov pri kalamitných situáciách a pod.). K návrhu kompletnej výmeny VN vonkajšieho nadzemného el.
vedenia za podzemné VN káblové vedenie sa pristúpi vtedy, ak predošlé technické opatrenia na VN vonkajších
nadzemných el. vedeniach neodstránili príčiny vzniku častých porúch (napr. opakujúce sa poruchy napriek
udržiavanému lesnému prieseku).
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Na hlavnom VN vonkajšom nadzemnom el. vedení nie je dovolené robiť zákrut v rozpätí, ale je potrebné uskutočniť
zmenu fáz na odbočke z vedenia. Pri zložitejších situáciách je potrebné pri budovaní odbočky použiť izolované
vodiče. Pokiaľ vznikne situácia, že je nevyhnuté vytvorenie zákrutu v poli vedenia, je potrebné doplniť vedenie
v miestach zákrutu o medzifázové rozperky.

3.2 Konštrukcia vonkajšieho nadzemného vedenia VN
3.2.1 Vodiče
3.2.1.1 Holé vodiče
Pri voľbe vodičov sa musia brať do úvahy elektrické vlastnosti (veľkosť napätia, prúdové zaťaženie, straty, úbytok
napätia, kompenzácia jalového zaťaženia, účinníku a zemných prúdov, spôsob spojenia uzla so zemou, ochrana
proti prepätiu, účel a bezpečnosť dodávky) i neelektrické vlastnosti ako je pevnosť, váha, konštrukcia, spôsob
montáže, mechanická únava, zabezpečenie ochrany oceľových častí pred koróziou.
V tabuľke 3.2.1.1 sú uvedené charakteristické mechanické a elektrické vlastnosti holých vodičov používaných vo
VN DS spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.:
42-AL1/7ST1A
12/20(24)
50
1
3,00/1
3,00
7,07
6

Označenie AlFe lana
Menovité napätie Uo/U/(Um) (kV)
Menovitá frekvencia (Hz)
Počet drôtov nFe v oceľovej duši
Priemery dFe/počty nFe drôtov v duši
Priemer oceľovej duše (mm)
Prierez oceľovej duše (mm2)
Počet Al drôtov nAl v obale
Priemery d/ Al počty nAl drôtov vo vrstvách obalu
Prierez hliníkových drôtov (mm2)
Priemer AlFe lana (mm)
Prierez AlFe lana (mm2)
Menovitá hmotnosť AlFe lana (kg/km)
Matematická únosnosť AlFe lana (kN)
Modul pružnosti AlFe lana E (Mpa)
Súčiniteľ teplotnej rozťažnosti AlFe lana (l/oC)
Jednosmerný el. odpor AlFe lana R20°C (Ω/km)
Dovolené prúdové zaťaženie (A)
Tabuľka 3.2.1.1
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3,00/6
42,41
9,00
49,98
171, 20
15, 27
79 600
18,66.10-6
0,6593
151

72-AL1/11ST1A
12/20(24)
50
7
1,40/1
1,40/6
4,20
10,78
24
1,95/9
1,95/15
71,68
12,00
71,68
282,2
25,87
72 600
19,1.10-6
0,3938
242

110-AL1/22ST1A
12/20(24)
50
7
2,00/1
2,00/6
6,00
21,99
28
2,24/11
2,24/17
110,34
14,96
132,33
476,9
45,59
77 400
18, 3.10-6
0,2560
323
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Pri nových vonkajších nadzemných vedeniach a rekonštrukciách vedení v oblastiach CHVÚ a (alebo) určených
tímom enviromentu a tímom technológie ako kritické z hľadiska preletu vtáctva, kde vodiče tvoria prekážku v dráhe
letu, je ochrana vtáctva riešená tak, že v zmysle požiadaviek legislatívy a odborných organizácií v oblasti ochrany
prírody a krajiny sú na vodiče umiestnené prvky zabraňujúce úhynom vtáctva. Použité prvky musia spĺňať
požiadavky tímu technológie a tímu environmentu.

3.2.1.2 Izolované vodiče
Budovanie nových vonkajších nadzemných vedení VN pomocou izolovaných vodičov je v spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. zakázané. Je možné realizovať jedine opravy už jestvujúceho nadzemného
vedenia s izolovanými vodičmi.
V tabuľke 3.2.1.2 sú uvedené charakteristické mechanické a elektrické vlastnosti izolovaných vodičov
používaných na opravy v VN DS spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Detailné parametre sú uvedené v
Katalógu schválených materiálov v skupine VN Nadzemné vedenia.
Prierez izolovaných vodičov (mm2)
Menovité napätie Uo/U/(Um) (kV)
Menovitá frekvencia (Hz)
Nominálny priemer holého vodiča (mm)
Nominálny priemer izolovaného vodiča (mm)
Váha izolovaného vodiča (kg/km)
Jednosmerný el. odpor R20°C (Ω/km)
Dovolené prúdové zaťaženie (A)
Materiál jadra
Materiál izolácie
Hrúbka izolácie pre 22 kV (mm)
Jednosmerný el. odpor vodiča R20°C (Ω/km)
Súčiniteľ lineárnej teplotnej rozťažnosti (oC-1)
Minimálna zaručená únosnosť ( kN )

50
12,7/22(24)
50
8
12,8
200
0,720
245
Al-Mg-Si
XLPE
2,3
0,328
23 x 10-6
15

120
12/22(24)
50
12,8
17,6
425
0,288
430
Al-Mg-Si
XLPE
2,3
0,288
23 x 10-6
35

Tabuľka 3.2.1.2

Pri opravách VN vonkajšieho nadzemného el. vedenia s izolovanými vodičmi je potrebné umiestniť každých 200 až
300 m prvok protioblúkovej resp. prepäťovej ochrany, kde bude možné aj zabezpečiť pracovisko pripojením
skratovacej súpravy. Takýmto prvkom môžu byť svorky SEW 20.2, SEW 20.3, prípadne ťahový izolátor s ochrannými
armatúrami.
V prípade umiestnenia nového úsekového odpínača alebo jeho výmeny na vonkajšom nadzemnom el. vedení VN
s izolovanými vodičmi, je potrebné umiestniť na každú fázu z oboch strán odpínača sadu PPN svoriek SL36 s hrazdou
924 (predchádzajúce označenie sady SE27).

3.2.1.3 Závesný kábel
Vonkajšie nadzemné el. vedenie realizované týmto káblom sa používa tam, kde nie je možnosť uložiť vedenie
do kábla v zemi (nemožnosť rozkopať terén), resp. nie je možné umiestniť vonkajšie nadzemné vedenie s holými
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vodičmi v celej šírke ochranného pásma. Výnimku pre použitie závesného káblu udeľuje vedúci správy
energetických zariadení a vedúci úseku riadenia technického rozvoja na základe IP. Podrobnejšie informácie sú
uvedené v kapitole 4.2.1 Podzemné káblové vedenia.

3.2.2 Križovatky a súbehy vonkajších nadzemných VN vedení s holými vodičmi, izolovanými vodičmi a
závesnými káblami na samostatných podperných bodoch
Najčastejšie križovatky a súbehy vonkajších nadzemných VN vedení:

Križovanie objektu
križovanie vedení: najkratšia vzdialenosť medzi najnižším
vodičom horného vedenia a živými časťami alebo
uzemnenými časťami spodného vedenia
križovanie vedení: zvislá vzdialenosť nad podperným
bodom
Vedenie na spoločných podperných bodoch: vzdialenosť
medzi vodičmi vedení rôznych majiteľov
Súbežné alebo zbiehajúce sa vedenia na samostatných
podperných bodoch
Vzdialenosť od zeme vo voľnej krajine: bežný terénny
profil
vzdialenosť od stromov: vedľa vedení (na ktoré sa dá
vyliezť) – horizontálna vzdialenosť
neprístupné miesta bez nebezpečia požiaru
telekomunikačné vedenia vrátane nosných konštrukcií
diaľnice a rýchlostné komunikácie
cesty I., II. a III. triedy, miestne a účelové komunikácie
cyklistické chodníky
nad vinohradmi a chmeľnicami (a pod. vodivou nosnou
konštrukciou)
antény, pouličné lampy, vlajkové stožiare, reklamné
štíty, zariadenia pre ochranu pred bleskom, podobné
konštrukcie na ktorých nie je možné stáť
vedenia v blízkosti budov (vodorovná vzdial.)
vzdialenosť vedenia nad budovami (pri strechách
vzdorujúcich ohňu) – sklon je väčší ako 15º voči
vodorovnej rovine
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Vzdialenosť
holých
vodičov VN
od:

Vzdialenosť
izolovaných
vodičov VN
od:

Vzdialenosť
závesných
káblov VN
od:

1m

1m

1m

3m

2m

2m

0,7 m

0,5 m

2*d

1m

1m

1m

6m

6m

6m

2,1 m

1,5 m

1m

3m
2,5 m
7m
6,6 m
6m

3m
2,5 m
7m
6,6 m
6m

3m
1m
7m
6,6 m
6m

6m

6m

6m

2,6 m

2,0 m

1,5 m

3m

2,0 m

1,5 m

3m

3m

2m

Vyberte
č.D6.ROZV.03
vzdialenosť vedenia nad budovami (pri strechách
vzdorujúcich ohňu) – sklon je menší ako 15º voči
vodorovnej rovine
vodorovná vzdialenosť vedenia nad budovami (pri
strechách nevzdorujúcich ohňu) a inštaláciách citlivých na
oheň
Všeobecne športové plochy: zvislá vzdialenosť
vodorovná vzdialenosť
železnice: od povrchu pozemnej komunikácie alebo
úrovne hlavy koľajníc pri trati (bez trakčného vedenia)
vodorovne medzi najbližšou časťou vonk. vedenia a
vonk. okrajom najbližšej železničnej koľaje (bez
elektrickej trakcie)
železnice: zvisle od koľajníc (s trakčným vedením)
vodorovne od krajnej koľajnice (s trakčným vedením)
križovanie trakčných vedení: zvisle ku komponentom
trakčného vedenia
križovanie trakčných vedení: vodorovne ku
komponentom trakčného vedenia
trolejbusové a električkové vedenia: od koľajníc alebo
povrchu cesty
lanové dráhy
nad vodnými tokmi – pri najvyššom vodnom stave
(Pozn.: platí v prípade, že iná výška nie je definovaná vo
vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
č.22/2011 Z.z. )
Tabuľka 3.2.2

5m

4m

3m

10,6 m

10,6 m

10,6 m

7,6 m
3,6 m

7,6 m
3,6 m

7m
3m

6,6m

6,6m

6,6m

4,6 m

4m

4m

12,6 m

12 m

12 m

15 m

15 m

15 m

2,6 m

2m

2m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

8,5 m

8,5 m

8,5 m

4,6 m

4m

4m

5m

5m

5m

Pri križovaní alebo súbehu vonkajších nadzemných el. VN vedení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
s novovybudovanými VN vedeniami cudzích vlastníkov je nutné dodržať nasledovné zásady:
-

križovanie novým cudzím vedením je možné len pomocou kábla v zemi, pričom prechodový objekt na vonkajšie
nadzemné vedenie musí byť mimo ochranného pásma
súbeh nového cudzieho vonkajšieho nadzemného vedenia musí byť v minimálnej vzdialenosti 10 m od kolmice
spustenej od krajného vodiča

Pri budovaní nových odbočiek treba dodržať zásadu maximálne dve odbočky na jeden podperný bod.
V prípade cudzích odbočiek z vedení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najbližšie cudzie zariadenie
(napr. podperný bod, úsekový odpínač, atď.) musí byť umiestnené mimo ochranného pásma.
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V miestach križovania vonkajších nadzemných vedení VN s cestou, vodným tokom, iným vedením, atď. kde je
požiadavka na zvýšenú bezpečnosť je potrebné vyhotovenie izolátorového dvojzávesu. Výnimkou sú nosné konzoly
s podpernými izolátormi na nadzemných vedeniach VN s izolovanými vodičmi, kde sa považuje (v zmysle PNE 33
3301) táto požiadavka za splnenú v prípade, že hodnota návrhového zaťaženia vyvolaného vodičom neprekročí 1/3
mechanickej ohybovej pevnosti izolátora.
Ostatné, nevymenované križovatky (napr. s vysokotlakovým potrubím plyn, voda) treba riešiť podľa PNE 33 3301
a súvisiacich platných predpisov.
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného el. vedenia pri napätí 1 kV až 45 kV vrátane je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo od krajného vodiča
-

pre holé vodiče 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,
pre vodiče s jednoduchou izoláciou (izolované vodiče) 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m,
pre závesné káblové vedenie 1m,

Pri kabelizácii časti VN vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (napr. z dôvodu zmenšenia ochranného
pásma) je potrebná spolupráca a komunikácia príslušného špecialistu správy energetických zariadení s tímom
technológie, resp. s tímom rozvoja DS a s tímom prípravy chodu ES. Minimálna dĺžka vloženého káblového úseku
do VN vonkajšieho nadzemného vedenia je 200m (resp. dve rozpätia vonkajšieho nadzemného vedenia), zároveň
musí každý takýto vložený úsek z oboch strán obsahovať úsekový odpínač. Detailné požiadavky sú bližšie rozpísané
v bode 4.3.9 tohto postupu.

3.2.3 Podperné body
Na výstavbu vonkajších nadzemných el. VN vedení sa prioritne používajú železobetónové stĺpy z predpätého
betónu, vyrobené podľa PNE 34 8220 a zmeny 1 alebo priehradové pozinkované oceľové stožiare.
Ojedinele je možné použiť aj drevené stĺpy, prípadne ohraňované oceľové stožiare, najmä tam, kde si to vyžadujú
terénne podmienky.
V spoločnosti ZSD sú používané tieto podperné body pre vonkajšie nadzemné elektrické vedenia:
a) železobetónové stĺpy z predpätého betónu – Katalóg schválených materiálov, - menovitý vrcholový ťah
stĺpa 6-20 kN, max. výška 13,5 m
b) oceľové priehradové stožiare - Typový podklad ZSE vypracovaný podľa EN 1993-3-1 - oceľové priehradové
stožiare pre VN do 45 kV - drieky pre max. vrcholový ťah 20-120 kN z roku 2013
c) drevené stĺpy s olejovou pätkou – pre zabudovanie priamo do zeme. Použitie: neprístupný terén, dočasné
el. vedenie, max. vrcholový ťah do 3 kN,
Zákaz zabetónovania stĺpov v zemi!
d) drevené stĺpy bez dodatočnej impregnácie – pre umiestnenie na betónovú pätku. Použitie: neprístupný
terén, dočasné el. vedenie, max. vrcholový ťah do 3 kN. Stĺpy nie sú určené pre zabudovanie priamo do
zeme!
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V tabuľke 3.2.3a sú uvedené charakteristické parametre podperných bodov z predpätého betónu používaných vo
VN DS spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Typové
označenie
EPV
(m/kN)
9/6
9/10
9/15
9/20
10,5/6
10,5/10
10,5/15
10,5/20
12/6
12/10
12/15
12/20
13,5/6
13,5/10
13,5/15
13,5/20

Menovitá
vrcholová
sila
(kN)
6
10
15
20
6
10
15
20
6
10
15
20
6
10
15
20

Hĺbka
založenia
(m)
1,6
1,8
2,0
2,0
1,8
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Celková
dĺžka

Vonkajší priemer
vrchol
(mm)
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

(m)
9,1
9,1
9,1
9,1
10,6
10,6
10,6
10,6
12,1
12,1
12,1
12,1
13,6
13,6
13,6
13,6

päta
(mm)
349
349
349
349
370
370
370
370
392
392
392
392
413
413
413
413

Hmotnosť

(kg)
1200
1250
1320
1400
1520
1550
1680
1750
1790
1850
1960
2250
1900
2300
2350
2550

Farebné
označenie
vrcholu
zelená
červená
modrá
fialová
zelená
červená
modrá
fialová
zelená
červená
modrá
fialová
zelená
červená
modrá
fialová

Tabuľka 3.2.3a

Sortiment driekov priehradových stožiarov podľa „TP priehradové stožiare pre vedenia VN do 45kV; 2013“ sa
nachádza v tabuľke 3.2.3b:
Vd
(kN)

Vk
(kN)

20
30
40
60
80
100
120

26
39
52
78
104
130
156

Typové označenie stožiara LTYP (m)
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5

17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0

18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5

Tabuľka 3.2.3b

Vd – charakteristická vrcholová sila (podľa starého TP)
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Vk – návrhová vrcholová sila

24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5

27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5

Vyberte
č.D6.ROZV.03
Skutočná celková dĺžka drieku LCELKOM je väčšia oproti hodnote LTYP o hĺbku založenia T, t.j.
LCELKOM = LTYP + T
Výška stožiara nad zemou LTYP
(m)
Hĺbka založenia (m)
Celková dĺžka LCELKOM (m)

9,5

11

12,5

14

15,5

17

18,5

20

21,5 24,5 27,5

2

2

2

2,2

2,2

2,2

2,4

2,4

2,4

11,5

13

2,8

2,8

14,5 16,2 17,7 19,2 20,9 22,4 23,9 27,3 30,3
Tabuľka 3.2.3c

Na každom novo vybudovanom podpernom bode 22kV vedenia sa musí umiestniť výstražná tabuľka W012 podľa
STN EN ISO 7010 (blesk) s doplnkovým textom „Vysoké napätie: Životu nebezpečné dotýkať sa elektrických
zariadení alebo drôtov i na zem spadnutých!“ (obr. 3.2.3a). Podperné body s DO UO a stĺpové / stožiarové
trafostanice sa označujú trojtabuľkou (obr. 3.2.3b).

Obr.3.2.3a Výstražná tabuľka W012
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Obr. 3.2.3b Trojtabuľka

Vyberte
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Umiestnenie jednotlivých tabuliek sa vykoná podľa obr. 3.2.3c . Číselné označenie pb a ÚO sa riadi postupom
D6.DISP.10, pričom farebné vyhotovenie pri označovaní v teréne je nasledovné:
Číslo ÚO – farba čísla čierna, farba podkladu žltá
Číslo vedenia +znak „/“ – farba čísla čierna, farba podkladu biela

Obr.3.2.3c Umiestnenie tabuliek na stĺpe

3.2.4 Základy
Základy podperných bodov musia byť navrhované tak, aby pri ich zaťažovaní nebola ohrozená stabilita podperného
bodu.
Tvary základov pre betónové stĺpy sú uvedené v tabuľke 3.2.4. Podrobne popísané rozmery základov v závislosti od
zeminy, dĺžky stĺpu a vrcholovej sily sa nachádzajú v Katalógu schválených materiálov. Pre zhotovenie základov pre
betónové stĺpy je potrebné použiť minimálne betón triedy C16/20 podľa STN EN 206-1.
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Dusaný základ

Prstencový základ

Valcový základ

Hranolový základ

Tabuľka 3.2.4

Pre oceľové priehradové stožiare možno použiť základ s rozšírenou pätkou štvorcovým prierezom horného stupňa
(obrázok 3.2.4). Podrobne popísané parametre základov, požiadavky na použitý betón a náter základu pre
priehradové stožiare sa nachádzajú v „TP oceľové priehradové stožiare pre vedenia VN do 45kV; 2013“.

Obr. 3.2.4 Ilustračné zobrazenie základu s rozšírenou pätkou

3.2.5 Konzolovina
Konzoly sa používajú pre rôzne druhy vonkajšieho nadzemného vedenia VN: vodiče vedľa seba, pod sebou,
s jedným, dvomi poťahmi, nosné, rohové, koncové. V Katalógu schválených materiálov sú uvedené používané
konzoly vhodné pre drevený, betónový alebo oceľový priehradový stožiar.
Západoslovenská distribučná, a.s. je zapojená do programu Európskej komisie LIFE-Nature (v spolupráci s
organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku - ODS a Štátnou ochranou prírody - ŠOP), ktorý je pokračovaním
spolupráce s ochranármi v tejto oblasti. Pri návrhu, rekonštrukcii a oprave vonkajších nadzemných el. vedení VN je
dôležité spolupracovať s odbornými organizáciami v tejto oblasti pri sledovaní rozsahu výskytu chránených vtákov
a rešpektovať ich požiadavky.
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V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje
nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
Pri nových nadzemných elektrických vedeniach a ich rekonštrukciách je ochrana vtáctva riešená prioritne
„ekologickými“ konzolami, napr. typu Pařát, Antibird, Ekobird prípadne podobných konštrukcií, ktoré spĺňajú
požiadavky tímu technológie a tímu enviromentu v závislosti od aktuálnosti v Katalógu schválených materiálov.
Toto riešenie je vhodné najmä v oblasti pohorí, horských lúk a pasienkov.
Typ konzoly
Konzola „ekologická“ (nosná)
Konzola „ekologická“ s kotevnými adaptérmi

Mechanické parametre
F1= 3,00 kN, F2 = 3,00 kN, F3 = 7 kN
F1=5,00 kN, F2 = 5,00 kN, F3 = 7 kN

F1 – max. zaťaženie konzoly jedným vodičom v smere vedenia
F2- max. zaťaženie konzoly jedným vodičom kolmo na vedenie
F3 – max. zaťaženie konzoly jedným vodičom zvisle – hmotnosťou vodiča
Tabuľka 3.2.5a

Obr. 3.2.5a Ilustračný obrázok konzoly Pařát

Pri nových nadzemných elektrických vedeniach a ich rekonštrukciách v oblasti nelesnej krajiny, najmä
v nížinách, pahorkatinách a kotlín riek, ktoré môžu byť migračnými koridormi vtáctva, je vhodnejšie použiť
„pôvodnú“ rovinnú konzolu s použitím schválenej ekologickej chráničky, ako Aprotect JZ (pre jednozáves – obr.
3.2.5b) s možnosťou bezpečného dosadnutia vtáctva alebo Aprotect DZ (pre dvojzáves – obr. 3.2.5c). Použitie
„ekologickej“ konzoly v týchto oblastiach sa neodporúča z dôvodu vyššieho bariérového efektu pri prelete vtáctva.
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V prípade opravy nadzemného vedenia s jestvujúcimi rovinnými konzolami typu Ľahká, je potrebné tieto
konzoly „ošetriť“ konzolovými chráničkami Aprotect JZ (pre jednozáves – obr. 3.2.5b) alebo Aprotect DZ (pre
dvojzáves – obr. 3.2.5c), prípadne inými technologickými prvkami, ktoré spĺňajú požiadavky tímu technológie a tímu
enviromentu.

Obr. 3.2.5b Konzolová chránička pre jednozáves

Obr. 3.2.5c Konzolová chránička pre dvojzáves

Pri nových nadzemných elektrických vedeniach a ich rekonštrukciách sa na rovinných konzolách typu Ťažká
s kotevnými izolátormi sa ako ochranné riešenie použije montáž preponiek pod vedením (vrátane strednej fázy).
Na všetkých preponkách nutné vždy použiť izolovaný vodič s PPN svorkami. Preponka strednej fázy je prichytená na
podpernom kompozitnom izolátore s výkyvnou svorkou, umiestnenom na páse podpery ťažkej.
Pri nových nadzemných elektrických vedeniach a ich rekonštrukciách sa preponky z izolovaných vodičov zásadne
vyhotovujú aj pri oceľových priehradových stožiaroch a pri odbočeniach z hlavného vonkajšieho nadzemného
vedenia na iné vonkajšie nadzemné vedenie.
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V tabuľke 3.2.5b sú uvedené typy a mechanické parametre konzol používaných vo VN DS spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. na oceľovom priehradovom stožiari.
Typ konzoly

Ozn.

Mechanické parametre

Rovinná konzola vn 1000

A1

max. zvislá (charakteristická) sila 16 kN,
max. vodorovná (charakteristická) sila 20 kN

Rovinná konzola vn 1250

A2

max. zvislá (charakteristická) sila 11,5 kN,
max. vodorovná (charakteristická) sila 20 kN

Rovinná konzola vn 1500

A3

max. zvislá (charakteristická) sila 14 kN,
max. vodorovná (charakteristická) sila 20 kN

Rovinná konzola vn 2000

A4

max. zvislá (charakteristická) sila 9,5 kN,
max. vodorovná (charakteristická) sila 20 kN

Rovinná konzola vn 2250

A5

max. zvislá (charakteristická) sila 8,5 kN,
max. vodorovná (charakteristická) sila 20 kN

Jednostranná konzola vn 1000

B1

Jednostranná konzola vn 1250

B2

Jednostranná konzola vn 1500

B3

Jednostranná konzola vn 2000

B4

Konzola pre bleskoistky a kábl.
Koncovky
Priečka vrcholová – uchytenie fázy
na driek

BK
PV

max. zvislá (charakteristická) sila 16 kN,
max. vodorovná (charakteristická) sila 20 kN
max. zvislá (charakteristická) sila 11,5 kN,
max. vodorovná (charakteristická) sila 20 kN
max. zvislá (charakteristická) sila 14 kN,
max. vodorovná (charakteristická) sila 20 kN
max. zvislá (charakteristická) sila 9,5 kN,
max. vodorovná (charakteristická) sila 20 kN
max. zvislá (charakteristická) sila 3,3 kN
max. vodorovná (charakteristická) sila 11 kN

Pozn.: Konzoly boli navrhnuté na súčasné pôsobenie zvislej a vodorovnej sily v mieste pripojenia vodiča. Pre
konzoly A1-A5 a B1-B4 existuje varianta s tiahlom (ozn. TA1-TA5, TB1-TB4) a konzoly pre viac fáz s tiahlom (TA4F,
TA6F).
Tabuľka 3.2.5b
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Pre vonkajšie nadzemné vedenia s dvomi poťahmi na betónových podperných bodoch sa použije typ konzoly
„Šestivodič“, alebo podobných schválených konštrukcií ako je uvedené na obrázku 3.2.5d.
Typ konzoly
Konzola Šestivodič (nosná)
Konzola Šestivodič (kotevná)

Mechanické parametre
F1= 9,00 kN, F2 = 9,00 kN, F3 = 6 kN
F1=21,00 kN, F2 = 21,00 kN, F3 = 7 kN

F1 – max. zaťaženie konzoly všetkými vodičmi v smere vedenia
F2- max. zaťaženie konzoly všetkými vodičmi kolmo na vedenie
F3 – max. zaťaženie konzoly jedným vodičom zvisle – hmotnosťou vodiča
Tabuľka 3.2.5c

Obr. 3.2.5d Koznola šestivodič

Pri jednoduchých aj dvojitých vonkajších nadzemných vedeniach s vodičom 110-AL1/22-ST1A je potrebné uvažovať
s použitím špirálových tlmičov vibrácií na oboch koncoch rozpätia, čo obmedzí kmitanie vodiča a mechanické
opotrebovanie v mieste uchytenia.
V prípade, že bolo dvojité vedenie v minulosti budované na konštrukcii konzol, ktorá nevytvára tzv. „súdok“, aby sa
zamedzilo k nebezpečnému priblíženiu fázových vodičov pri odlete vtáctva z vedenia, je vhodné vedenie doplniť
medzifázovými rozperkami.
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3.2.6 Izolátory
Pre budovanie nových VN vonkajších nadzemných vedení v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. sa
používajú výhradne kompozitné podperné aj ťahové izolátory.

3.2.6.1 Kompozitné izolátory
Označenie kompozitných izolátorov v zmysle noriem STN EN 61466-1 a IEC 60720 je nasledovné:
Podperný izolátor

Raaa bbb - ddd/eee/fff

R – podperný izolátor
aaa – číselná hodnota špecifického zaťaženia na ohyb – SCL(kN)
bbb – písmeno (T, C), ktoré definuje spôsob uchytenia vodiča k izolátoru (väz, svorka)
ddd – výdržné striedavé napätie pri normalizovanom impluze (kV)
eee – min. povrchová dráha (mm)
fff – konštrukčná dĺžka izolátora (mm)
Ťahový izolátor

CSaaa bbb ccc - ddd/eee/fff

aaa–číselná hodnota špecifického zaťaženia SML (kN)
bbb– písmeno (B, S, T, C, Y, E), ktoré určuje typ horného spojenia (palička, panvička, oko, vidlica, vidlica
s tvarom Y, oválne oko), a číslo vyjadruje veľkosť
ccc – písmeno (B, S, T, C, Y, E), ktoré určuje typ spodného spojenia (palička, panvička, oko, vidlica, vidlica
s tvarom Y, oválne oko), a číslo vyjadruje veľkosť
ddd – výdržné striedavé napätie pri normalizovanom impluze (kV)
eee – min. povrchová dráha (mm)
fff – konštrukčná dĺžka izolátora (mm)
Pri výstavbe vonkajších nadzemných VN vedení je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá:
-

pre vedenie s použitým lanom prierezu 70 mm2 (vrátane) sa musí použiť kompozitný izolátor s uchytením
vo výkyvnej svorke, tj. typ R12,5 C-145/600/370

pre vedenie s použitým lanom do prierezu 70 mm2 sa použije kompozitný izolátor s uchytením vodiča
pomocou špirálového väzu, tj. typ R12,5 T-145/600/370
(v odôvodnených prípadoch po konzultácii s príslušným regionálnym správcom sa môže použiť aj izolátor
s výkyvnou svorkou)
-

- ako ťahový izolátor sa použije typ CS70 E17-145/600/450
(v prípade izolovaných vedení izolátor obsahuje aj ochranné armatúry)
Bližšie technické parametre kompozitných izolátorov sú uvedené v Katalógu schválených materiálov v skupine VN
Nadzemné vedenia.
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3.2.6.2 Porcelánové izolátory
Porcelánové izolátory – neprierazné sa pre vonkajšie nadzemné vedenia VN používajú jedine v týchto prípadoch:
-

pri opravách vonkajších nadzemných vedení s izolovaným vodičom vedení sa použije na nosných stĺpoch
podperný izolátor s výrezom (pre umiestnenie vodiča), ktorý obsahuje plastovú vložku

V tabuľke 3.2.6.2 sú uvedené charakteristické mechanické a elektrické vlastnosti porcelánových izolátorov
používaných vo VN DS spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Typ izolátora

porcelánový podperný

L – dĺžka (mm)
Hmotnosť (kg)
Počet striešok
Povrchová izolačná vzdialenosť (mm)
Menovité napätie (kV)
Mech. pevnosť v ohybe (kN)
Impulzné výdržné napätie
+ polarity (kV)
Impulzné výdržné napätie
– polarity (kV)
Krátkodobé výdržné napätie za sucha (kV)
Krátkodobé výdržné napätie za dažďa (kV)

350
6,6
4/3
480
24
12
125
125
70
50

Tabuľka č. 3.2.6.2

3.2.7 Armatúry pre VN vodiče
Pre vonkajšie nadzemné elektrické VN siete sú určené prúdové, bezprúdové, spájacie a rôzne iné armatúry, ktoré
sa nachádzajú v Katalógu schválených materiálov, kde sú podrobne popísané ich technické parametre a použitie.

3.3 Rozpojovacie prvky vonkajšieho nadzemného vedenia (reclosery, odpínače) vo VN sieti
Rozpojovacie prvky sú dôležitým zariadením elektrickej siete a preto sú kladené zvýšené požiadavky na:
elektrické parametre:
- schopnosť prenášať trvalý prúd v zapnutom stave,
- mať dostatočnú izolačnú schopnosť,
- mať dostatočný vypínací výkon /vypínače, odpínače/
mechanické parametre a požiadavky na konštrukciu:
- možnosť montáže, dozbrojenia a demontáže aj pod napätím,
- ľahká manipulácia,
- odolnosť proti vonkajším vplyvom a korózii (prevádzková bezpečnosť, ekonomika údržby).
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3.3.1 Všeobecné požiadavky na rozpojovacie prvky
-

V distribučnej sieti sa môžu používať len funkčné rozpojovacie prvky v potrebnom počte.
Technické parametre jednotlivých rozpojovacích prvkov musia byť prispôsobené k funkciám,
definovaným pre dané miesto rozpojenia.
Typy nových navrhovaných rozpojovacích prvkov je potrebné špecifikovať tak, aby umožňovali
dozbrojenie i na diaľkové ovládanie.
Rozpojovacie prvky vyzbrojené diaľkovou signalizáciou respektíve diaľkovým ovládaním sa musia
prispôsobovať a integrovať do systému telemechaniky dispečerských pracovísk v zmysle PI 755 – 1, 2 a 3.

V tabuľke 3.3.1 sú uvedené charakteristické minimálne požiadavky na mechanické a elektrické vlastnosti úsekových
odpínačov (UO) používaných vo VN DS spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Použitie

Ďalšie
požiadavky

Menovité hodnoty výrobku

Technické údaje
Počet pólov ( fáz )
Menovité napätie (kV)
Menovitý prúd (A)
Menovitý krátkodobý prúd (kA)
Menovitý dynamický prúd (kA)
Vypínací prúd obv. uzavretej sľučky(A)
Vyp. prúd nezaťaženého kábel.ved.(A)
Vypínací prúd pri zemnom spojení (A)
Menovitý vypínací prúd pri prevažne činnej záťaži (A)
Skratový zapínací prúd (kA)
Menovitá frekvencia (Hz)
Menovité 1 min. krátkodobé výdržné
proti zemi a medzi pólmi
striedavé napätie 50 Hz (kV)
v odpojovacej dráhe
Menovité výdržné napätie pri
proti zemi a medzi pólmi
atmosfér. impulze (kV)
v odpojovacej dráhe
Montáž prístroja pod fázové vodiče VN
Stupeň znečistenia
Montáž prístroja pod fázové vodiče VN
Požadovaná bezúdržbovosť za normálnych prac. podmienok (roky)
Do odbočiek VN vonkajšieho vedenia
Pre vypínanie a odpájanie úsekov VN vedení do 400A
Tabuľka 3.3.1
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3
3
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40
40
20
400
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400
8
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50
50
50
60
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145
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3.3.2 Použitie rozpojovacích prvkov v jednotlivých druhoch VN vonkajšieho nadzemného vedenia
a) podľa schopnosti prenášať trvalý prúd – prúdové zaťaženie :
- UO komorové, reclosery, na vypínanie a odpájanie úsekov VN vedení (až do hodnoty menovitého
vypínacieho prúdu 200A, 400A, 630A) sa projektujú prevažne do hlavných vedení (vrátane spojovacích),
odbočných vedení s prenášaným výkonom od 0,5 MW,
- úsekové odpínače bezkomorové na odpojenie vedení VN bez záťaže sa projektujú do odbočiek z
hlavného vonkajšieho nadzemného vedenia, buď v mieste odbočenia alebo pred TS. U dlhších odbočiek
je možné (po dohode podľa bodu c) osadiť ÚO na začiatok i na koniec odbočky.
b) podľa konštrukčného usporiadania:
- v súčasnosti sa používa UO s konštrukciou pod vedenie (pre umožnenie vykonávania PPN)
- v odôvodnených prípadoch po konzultácii s Tímom technológie je možné použiť neštandardných typ UO
(napr. jednopólové usporiadanie UO pri dvojitom vedení)
c) stanovenie počtu UO v závislosti od dôležitosti, spoľahlivosti dodávky elektrickej energie
- počet UO a umiestnenie v hlavných napájacích vedeniach a v odbočkách so zreteľom na zabezpečenie
príslušného stupňa dodávky el. energie sa určí na základe dohody projektanta s dotknutou Regionálnou
správou energetických zariadení a Úsekom dispečerského riadenia.
Pri použití zvislých úsekových odpínačov s káblovým zvodom sa prioritne použijú odpínače s integrovanými
obmedzovačmi prepätia. V prípade existujúcich obmedzovačov na samostatnej konzole, je nutné vyhotoviť
prepojovací vodič z AlFe vodiča, aby naň bolo možné pripojiť skratovaciu súpravu, ako je vidieť na obrázku 3.3.2a.
V prípade cudzej podzemnej káblovej prípojky sú UO a obmedzovač prepätia súčasťou siete spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. a koncovky a kábel patria odberateľovi.

Obr. 3.3.2a Ilustračné zobrazenie
zvislého odpínača s káblovým zvodom
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Na stĺpových a stožiarových TS je potrebné montovať VN poistkové spodky s integrovanými obmedzovačmi prepätia
pred DTr kvôli jeho ochrane pred nadprúdom a prepätím. VN poistkové spodky sa na konštrukciu týchto TS inštalujú
tak, že obmedzovače prepätia poistkových spodkov sú orientované a pripájané k VN vedeniu a podperné izolátory
poistkových spodkov k DTr.
Ak je to potrebné, je možné na predmetné TS inštalovať UO s integrovanými VN poistkovými spodkami, na ktorých
sa obmedzovače prepätia nachádzajú na vývode UO, a teda na vstupných svorkách poistkových spodkov – pred
poistkou.
VN poistkové spodky či ÚO s integrovanými VN poistkovými spodkami je zakázané inštalovať mimo konštrukciu
uvedených TS.
Pri montáži horizontálnych odpínačov vo vedení je pre následnú bezpečnejšiu a rýchlejšiu údržbu pomocou PPN
vhodné dodržať nasledovné zásady (obr. 3.3.2b):
-

odpínač sa umiestňuje na opačnej strane ako je „rozpojovací“ kotevný izolátor VN vedenia
v prípade odbočiek je „rozpojovací“ kotevný izolátor je zo strany hlavného vedenia
pevný izolátor odpínača je umiestnený pri stĺpe, aby sa pohyblivý izolátor pohyboval smerom od stĺpa (nie
k stĺpu)

Obr. 3.3.2b Ilustračné zobrazenie montáže horizontálneho odpínača pod vedením

3.3.3 Diaľkovo ovládané úsekové odpínače, reclosery
Podmienky a stupne dôležitosti dodávky pri návrhu diaľkovo ovládaných úsekových odpínačov:
V záujme zníženia doby odstraňovania porúch, času zamerania časti siete s prevádzkovou poruchou a tým zníženia
počtu výpadkov, doby nedodávky el. energie pre odberateľov a tiež v záujme zníženia objemu nedodanej elektrickej
energie, treba UO navrhovať resp. prevádzkované UO vyzbrojiť za diaľkovo ovládané UO v týchto prípadoch :
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-

-

UO vedení, slúžiacich na zálohové napájanie napájacích bodov s jedným transformátorom a spínacích
staníc – / 1.stupeň dôležitosti /,
UO základné, alebo hlavné rozpojovacie body (prvý rozpojovací bod prevádzkovej poruchy) jednotlivých
hlavných vedení resp. UO spájajúce základné alebo hlavné rozpojovacie body jednotlivých rozsiahlych
odbočných vedení so značným zaťažením a ktoré majú charakter hlavného vedenia. K nim patriaci UO,
ktorý zabezpečuje prvostupňové zálohové napájanie aj už so spínanými UO treba vymeniť za diaľkovo
ovládané úsekové odpínače - dôležitosť dodávky,
odbočné UO dôležitých jednosmerných vetví (rozsiahlych, so značným zaťažením - dôležitosť dodávky),
hranica na doplnenie ďalšieho DO ÚO je 1500 zákazníkov

UO vyzbrojené diaľkovou signalizáciou respektívne diaľkovým ovládaním sa musia prispôsobovať a integrovať do
systému telemechaniky dispečerských pracovísk v zmysle PI 755 – 1,2 a 3.
Jednotlivé umiestnenia UO s diaľkovým ovládaním, recloserov určí projektant na základe dohody s tímom rozvoja
DS a riadiacim centrom VN.
Z hľadiska terénnej dostupnosti sa UO umiestňujú (platí pre DO i MO) tak, aby boli situované v blízkosti pri pozemnej
komunikácii, pri poľnej ceste a pod., pre potreby údržby, obsluhy, kontroly, poruchy, prác PPN, atď.
Uzemnenie UO sa vykonáva zásadne pomocou ekvipotenciálnych kruhov a v súlade STN EN 50522. Vyhotovenie/
oprava existujúceho uzemnenia UO týmto spôsobom sa zaeviduje v NIS-e prípadne označí priamo na podpernom
bode.

4. VN PODZEMNÉ KÁBLOVÉ ELEKTRICKÉ VEDENIA
4.1 Všeobecné pravidlá pre budovanie VN káblových vedení
Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 532/ 2002, § 4, ods.5) Potrubné, telekomunikačné a elektrické
rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú spravidla pod povrch zeme (výnimky sú spomenuté v bode
3.1.2 tohto postupu).
Novo budované VN vedenia, ktorých majiteľom, správcom a prevádzkovateľom bude Západoslovenská distribučná,
a. s. sa v intraviláne aj extraviláne majú prioritne budovať ako podzemné VN káblové vedenia. Špeciálne platí pre
budovanie nových VN vedení, ktorých trasa vedie cez lesné prieseky alebo chránené územia, že musia byť
projektované a budované ako podzemné VN káblové vedenia, pokiaľ nebola na takúto trasu schválená výnimka
potvrdená podpismi vedúcich úseku technického rozvoja a úseku správy energetických zariadení.
Rekonštrukcie VN vonkajších nadzemných el. vedení v extraviláne, v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,
sa vykonávajú prioritne opatreniami ako sú napr. výmena izolátorov, výmenou podperných bodov, výmenou AlFe
lán a podobne.
Demontáž VN vonkajšieho nadzemného el. vedenia a budovanie podzemného VN káblového vedenia sa vykonáva
prioritne v intraviláne. V extraviláne musí byť táto požiadavka zdôvodnená v investičnej požiadavke (IP) napr. zlými
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parametrami SAIDI/SAIFI vplyvom klimatických a prírodných podmienok (napr. opakujúce sa poškodenia vedení
pádmi stromov pri kalamitných situáciách a pod.). K návrhu kompletnej výmeny VN vonkajšieho nadzemného el.
vedenia za podzemné VN káblové vedenie sa pristúpi vtedy, ak predošlé technické opatrenia na VN vonkajších
nadzemných el. vedeniach neodstránili príčiny vzniku častých porúch (napr. opakujúce sa poruchy napriek
udržiavanému lesnému prieseku).
Nové a rekonštruované vedenia VN križujúce diaľnicu, rýchlostnú cestu alebo cesty vyznačené ako trasy
nadrozmerných nákladov sa umiestňujú pod povrch zeme.
Výmena VN vonkajšieho nadzemného el. vedenia (v jeho súvislej časti problematického úseku) za podzemné VN
káblové vedenie resp. vybudovanie nového VN káblového vedenia musí spĺňať aj technickú podmienku dostatočnej
voľnej kapacity pre kapacitné prúdy pre príslušnú elektrickú stanicu 110/22 kV.
Všetky novo budované VN podzemné káblové vedenia alebo rekonštruované VN vedenia musia byť schválené
v Technickej komisii ZSD.

4.2 Zapojenia VN káblových vedení v TS
Zapojenie TS do VN káblového vedenia v mestskej distribučnej káblovej sieti sa v zásade rieši štandardne
zaslučkovaním , v prípade nadzemnej distribučnej siete káblovou prípojkou VN.
Pre zaústenie viacerých VN liniek distribučnej VN siete do TS sa technické riešenie jednopólovej schémy stanoví
nasledovne:
-

vytvorením trojbodu KKKTT bez pozdĺžneho delenia (štandardne bez diaľkovo ovládaných prívodových polí.)

-

vytvorením trojbodu KKKTT s pozdĺžnym delením

-

vytvorením štvorbodu KKKKTT (štandardne bez diaľkovo ovládaných prívodových polí.)

-

vytvorením štvorbodu KKKKTT s pomocnou prípojnicou ( v zapojení „2Y“)

Príklady jednopólových schém pre zapojenie trojbodu VN a štvorbodu VN sú na obr. 4.2 a,b,c,d,e,f.

Obr.4.2a - Zapojenie do trojbodu VN bez pozdĺžneho delenia
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Obr.4.2b - Zapojenie do trojbodu VN s pozdĺžnym delením

Obr.4.2c - Zapojenie do trojbodu VN s pozdĺžnym delením - odberateľská TS
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Obr.4.2d - Zapojenie do štvorbodu VN

Obr.4.2e - Zapojenie do štvorbodu VN s pomocnou prípojnicou („2Y“)
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Obr.4.2 f - Zapojenie do štvorbodu VN s pomocnou prípojnicou („2Y“) - odberateľská TS

Budovanie nových VN trojbodov resp. všeobecne iných zoskupení prívodových polí VN zariadení pripojených v
distribučnej káblovej sieti nad rámec štandardu pripojenia zaslučkovaním podlieha prvotnému posúdeniu a
vyhodnoteniu prípadného prínosu a budúcej prevádzkovej funkcie v danej časti siete, z pohľadu nárokov na
spínanie resp. potrieb dispečerského riadenia siete VN cez tento bod. Rozhodujúce v posúdení stavu sú stanoviska
tímu rozvoja DS a vedúceho riadiaceho centra VN , s výsledkom rozhodnutia aj o prípadnom nasadení a rozsahu
prvkov diaľkového ovládania v daných bodoch VN sústavy.
V prípade zapojenia VN káblov do spínacích staníc VN sa musia navrhnúť s diaľkovým ovládaním prívodných polí
VN ako súčasti distribučného rozvodu z príslušného riadiaceho centra VN pre potreby dispečerského riadenia
prevádzky.
Pre VN linky s viac ako 50% podielom káblových úsekov je podmienka pre montáž diaľkového ovládania vývodových
poli v TS minimálna hustota 2500 zákazníkov medzi dvomi diaľkovo ovládanými prvkami.
Z prevádzkovo-ekonomického dôvodu je možné odsúhlasovať k pripojeniu maximálne 15 transformačných staníc
(TS) na jeden napájaný vývod VN káblového vedenia v základnom zapojení. To platí aj v prípade VNK odbočiek
z kmeňa vonkajšieho nadzemného vedenia.
Pri požiadavke pripojenia nad 15 TS je potrebné navrhnúť riešenie nasledovne:
-

vyvedením a zaústením napájacieho vedenia VN z príslušného napájacieho uzla 22 kV, príp. v
opodstatnených prípadoch podľa požiadaviek príslušného riadiaceho centra VN návrhom prepojovacieho
poľa VN. Návrhy riešenia je potrebné doložiť variantným výpočtom chodu dotknutej časti VN siete
energetiky

-

predpísaním diaľkovo ovládaného rozpojenia príslušnej VN linky cez riadiace centrum VN v optimálnom
počte dvoch rozpojovacích miest na jeden vývod VN káblového vedenia v základnom zapojení.
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Nadštandardné pripojenie – je pripojenie, ktoré žiadateľovi zabezpečuje pripojenie do distribučnej sústavy ZSD
z dvoch rozdielnych zdrojov výkonu:
- žiadateľ/odberateľ je napájaný aj alternatívne z druhého napájacieho vedenia – t. j. v odbernom mieste
žiadateľa sa navrhne zaústenie druhého vedenia VN napojeného z iného zdroja – transformátora 110/22
kV. Dodávka el. energie v tomto prípade predstavuje zabezpečenie dvoch nezávislých napätí v dvoch
navzájom rozpojených VN kobkách odberateľskej j transformačnej/ spínacej stanice(resp. rozvodne).
z dvoch nezávislých zdrojov – transformátorov 110/22 kV. Osadenie vlastnej odberateľskej transformačnej/
spínacej stanice(resp. rozvodne). prípadným automatickým spínaním (automatom) je predmetom vlastnej
požiadavky odberateľa,
- rezervným výkonom – odberateľovi sa rezervuje požadovaný výkon v hlavnom napájacom vedení. Tento
výkon je nutné v danom vedení „rezervovať nevypredaním kapacity vedenia“ počas celej doby
zabezpečovania dodávky elektriny.

4.3 VN káblové vedenia
Pre VN káble, ich použitie v rôznom prostredí, ukladanie, spájanie, ukončovanie, mechanickú ochranu slúžia rôzne
medzinárodné, národné normy a podnikové normy energetiky.
Najdôležitejšie normy sú:
STN 34 7405 (časť 10, odsek C) - Káble s vytláčanou izoláciou pre distribučnú sústavu s menovitým napätím od
3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV, časť 10, odsek C (káble N2XSY, N2XS2Y, NA2XS2Y a pod.)
STN 34 1050 - Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení
STN 73 7505 - Kolektory a technické chodby pre združené trasy podzemných vedení
PNE 34 7625 - VN kabely se zesítěnou PE izolací pro distribuční sítě do 35 kV
PNE 34 1050 – Kladení kabelů nn, vn, a 110 kV v distribučních sítích energetiky
V spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. sa prednostne budujú nové podzemné VN káblové vedenia s Al
jadrom s prierezom 240 mm2. VN káblové vedenia s nižším prierezom, t. j. 95 mm2 a 150 mm2 je možné navrhovať
ako VN prípojky pre odberateľov. Káblové vedenia musia byť budované káblami typu NA2XS2Y, NA2XS(F)2Y alebo
N2XS(F)2Y podľa harmonizovanej normy HD 620 (resp. STN 34 7405, časť 10, odsek C), ktoré sú prijaté štandardom
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a členmi skupiny E.ON.
Iné typy VN káblov ako napr. závesné (samonosné), prípadne VN káble určené špeciálne pre pluhovanie musia tiež
spĺňať všetky kvalitatívne parametre VN káblov (predovšetkým hrúbku izolácie, plášťa, kvalita materiálov, testy) pre
VN káble podľa normy HD 620 (STN 34 7405), pre príslušný typ VN kábla.

4.3.1 Ukladanie VN káblov do voľného výkopu
-

trasa kábla a výkopy pre VN káble sa prednostne volia mimo chodníkov a ciest, v neurbanizovanom teréne
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-

VN káble sa ukladajú do pripraveného výkopu na rovný podklad (obr. 4.3.1a), na vrstvu jemnozrnného
piesku. Hrúbka vrstvy pieskového lôžka je 80 mm. Po uložení kábla na pieskové lôžko sa kábel znovu zasype
rovnakou vrstvou piesku meranou od povrchu (obvodu) kábla.

Obr.4.3.1a Uloženie VN káblov vo výkope

-

hĺbka uloženia VN kábla je daná normou STN 34 1050, vo všeobecnosti je hĺbka uloženia pre VN káble 1 m

-

pre uloženie jednožilových VN káblov sa volí usporiadanie 3 jednožilových káblov v tesnom trojuholníku bez
medzier (usporiadanie I podľa obr. 4.3.1b). Toto usporiadanie sa volí v prípade dlhších, plne zaťažených
vedení z jednožilových káblov alebo ak v blízkosti silových káblov sa nachádza napr. oznamovacie metalické
vedenie (v spoločnom výkope).

Obr.4.3.1b Usporiadanie VN káblov

-

k VN káblom sa do výkopov ukladá chránička HDPE 40/33 pre zafúknutie úložného optického kábla alebo
mikrotrubičiek pre viacero optických káblov (viac v prílohe č. 1)

-

krycie dosky a výstražné fólie sa umiestňujú tesne nad VN káblové vedenie resp. výstražná fólia cca 300 mm
nad horným okrajom VN kábla. Tieto prvky plnia výstražno-ochrannú funkciu.
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-

v prípade budovania veľmi dlhých VN káblových úsekov nad 5 km je potrebné konzultovať projektovanie a
následnú realizáciu týchto úsekov s tímom technológie (pre prípadné rozdelenie káblového úseku, iný
spôsob prevádzkovania ako obojstranné uzemnenie kábla, a pod.)

4.3.2 Ukladanie VN káblov do voľného výkopu vedenia vo svahovitom teréne
-

pri návrhu budovaní zemného VN vedenia vo svahovitom teréne so sklonom viac ako 10° a menej ako 30°.
sa kábel musí kotviť tak aby sa predišlo poškodeniu kábla zvýšeným namáhaním na ťah kábla (zosunu) v
teréne.

-

pri sklone svahu 30° a viac je nutné zvoliť vhodnejšiu trasu vedenia kábla, vo výnimočných prípadoch uložiť
kábel „traverzovaním“ s ohľadom na priestorové možnosti v danej lokalite.

-

rozostup medzi jednotlivými kotvami je 50 m do sklonu svahu 20°. Pri sklone 20° až 30° sa odporúča
rozostupy znížiť na hodnotu najviac 25 m medzi jednotlivými kotvami.

-

pri dĺžke svahu 50 – 100 m sú rozostupy kotiev rovnomerne rozmiestnené, postačujú tri miesta kotvenia
(začiatok, stred a koniec svahu), pri sklone viac ako 20° sa odporúčajú minimálne štyri kotvy,

-

pri dĺžke svahu menej ako 50 m kotvenie nie je potrebné

-

kotvenie sa realizuje pomocou uchytenia KOZ príchytiek o zemné skutky alebo chemické kotvy v závislosti
od triedy horniny v mieste kotvenia kábla.

4.3.3 Ukladanie VN káblov metódou pluhovania
-

ukladanie VN káblov do zeme je možné realizovať aj metódou tzv. pluhovania. Táto metóda sa realizuje
pomocou strojného mechanizmu, ktorý pluhom vykonáva bezvýkopovú brázdu, do ktorej sa cez pluhový
mechanizmus ukladá VN kábel (finálne uloženie podľa obr. 4.3.2). Pluh odtláča okolitú zeminu a po uložení
kábla sa v brázde okolo kábla časom nahromadí jemná frakcia zeminy. Hĺbka uloženia je nastaviteľná, VN
kábel je možné ukladať do štandardnej hĺbky, prípadne podľa potreby aj hlbšie. Spolu s VN káblom sa
ukladá aj výstražná fólia a HDPE chránička pre úložný optický kábel.

-

výhody ukladania VN káblov metódou pluhovania sú predovšetkým v dlhých trasách, vo voľnom teréne,
bez častého križovania s inými inžinierskymi sieťami, aj v mierne exponovanom teréne, s minimálnou šírkou
3,5 – 4 m prejazdného pásu nad káblovou trasou pre mechanizmus pluhu a nosného mechanizmu
káblového bubna

-

pri pluhovaní VN káblu musí byť dodržaná maximálna ťažná sila pre VN kábel a musí byť zabezpečený
digitálny záznam pokládky (súradnice uloženia VN kábla)

-

neodporúča sa pluhovať v trasách s častým križovaním s inými inžinierskymi sieťami

-

metóda pluhovania sa môže používať len v tom prípade, že tento postup bude schválený pre použitý VN
kábel výrobcom, resp. dodávateľom kábla a tiež investorom a budúcim prevádzkovateľom káblového
vedenia

-

ukladanie VN káblov metódou pluhovania je možné realizovať podľa normy PNE 34 1050

-

pre túto metódu ukladania VN káblov je nevyhnutné konzultovať použitie VN káblov a samotný projekt
s tímom technológie
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Obr.4.3.3 Usporiadanie VN káblov

4.3.4 Závesné VN káblové vedenia na podperných bodoch
-

ako závesný kábel sa v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. používa samonosný trojžilový kábel
AXCES 3x70/25 mm2. Takto realizované vonkajšie nadzemné vedenie samonosným VN káblom sa používa
jedine tam, kde nie je možnosť uložiť vedenie do kábla v zemi (napr. nemožnosť rozkopať terén), resp. nie
je možné umiestniť vonkajšie nadzemné vedenie (s holými alebo izolovanými vodičmi) v celej šírke
ochranného pásma.

-

pri montáži samonosného trojžilového kábla je potrebné uvažovať aj s použitím príslušných nosných
a upevňovacích armatúr. Tieto armatúry a káblové súbory sú popísané v katalógovom liste samonosného
kábla AXCES 3x70/25 mm2, ktorý sa nachádza v Katalógu schválených materiálov. V uvedenom
katalógovom liste sú všetky potrebné SAP položky pre inštaláciu samonosného VN kábla.

4.3.5 Mechanická ochrana VN káblov – ukladanie do chráničiek, žľabov, káblových šácht
-

mechanickú ochranu VN káblov vo výkopoch zabezpečujú korugované chráničky, plastové žľaby alebo
v špeciálnych prípadoch rozmerovo väčšie HDPE chráničky (napr. pretlaky, popísané nižšie), do ktorých sa
VN káble zaťahujú. Chráničky a žľaby musia byť červenej farby alebo musia byť označené minimálne 2
protiľahlými červenými pruhmi o šírke aspoň 5 mm.

-

korugované chráničky a káblové žľaby je potrebné používať len v nevyhnutných, odôvodnených prípadoch,
ako sú napr. trasy kábla pod parkoviskami, križovanie trasy kábla s cestnou komunikáciou, železnicou,
v prípade pretlakov alebo ak je terén pre uloženie kábla úplne nevyhovujúci (napr. skalnaté podložie).

-

korugované chráničky sa môžu použiť aj v dlhších súvislých úsekoch, ak je podložie napr. skalnaté a bolo by
technicky aj finančne náročné zabezpečiť celú trasu výkopu pieskovým lôžkom. V takom prípade je
potrebné trasu chráničky približne každých 100 m prerušiť na vzdialenosť aspoň 5-10 m. V prerušenom
úseku je potrebné zabezpečiť uloženie VN kábla do štandardného výkopu opatreného pieskovým lôžkom.
Prerušenie je kvôli prípadným budúcim ľahším lokalizáciám porúch. VN káblové spojky sa musia realizovať

40/54
Autor:
Dátum účinnosti:
Verzia:

Tím technológie
01.04.2022
6

Vyberte
č.D6.ROZV.03
v teréne mimo chráničky, resp. žľabu a musia byť tiež chránené štandardnou vrstvou piesku. V miestach
prerušenia chráničky je potrebné zabezpečiť aj kotvenie VN kábla, ak sa kábel nachádza vo svahu (podľa
odseku uvedeného v časti 4.3.1).
-

svetlosť otvoru chráničky alebo žľabu musí byť aspoň 1,5 x D (D – vonkajší priemer VN kábla/VN káblového
vedenia, resp. káblového systému), presah chráničky má byť min. 0,5 m za okrajom cesty, parkoviska,
železnice.

-

v prípade pretlakov je potrebné použiť samostatnú chráničku pre VN káble a samostatnú chráničku pre
HDPE rúru na optický úložný kábel

-

Odporúča sa ukončenie chráničky s káblom vyplniť vhodným materiálom tak, aby sa zamedzilo zanášaniu
chráničiek zeminou, pieskom, resp. zaplavovaniu.

-

pre dlhšie súvislé úseky chráničiek pod cestou / parkoviskom je potrebné v pravidelných rozostupoch
umiestňovať káblové šachty/komory, ktoré budú zohľadňovať zaťahovacie dĺžky VN káblov a umožnia ľahkú
manipuláciu a opravy káblov (spojkovanie).

-

Šachta a jej poklop musia byť dimenzované na predpokladané statické zaťaženie v mieste uloženia (cesta,
chodník, parkovisko a pod.)

-

Káblové šachty musia byť umiestňované vždy v priamom smere kábla ( zmeny smeru a ohyby kábla musia
byť mimo káblovej šachty)

-

Šachty je potrebné umiestniť v miestach plánovaných spojok a zároveň vzájomná vzdialenosť káblových
šácht by nemala byť viac ako 100m v priamom smere.

-

Minimálne vnútorné rozmery šachty musia byť 1100 x 1400 x1400 mm (š x d x v) pričom kábel musí
prehádzať šachtou priebežne cez dlhší rozmer šachty

-

Vrch šachty musí byť vyhotovený tak aby bol odoberateľný z dôvodu budúceho zaťahovania kábla

-

V jednej šachte môžu byť umiestnené max 6 jednožilových káblov a HDPE chránička pre optický kábel
pričom každý kábel musí byť označený číslom linky a označením fázy

4.3.6 Ukladanie VN káblov v káblových kanáloch, na roštoch, lávkach
-

ukladanie káblov v stavebných objektoch musí byť spoľahlivo zaistené proti účinkom skratových prúdov.
Odporúča sa uloženie káblov na kovových lávkach alebo roštoch. Z dôvodu zníženia dynamických účinkov
pri skrate sa odporúča ukladať jednožilové káble na lávky s medzerami v usporiadaní III a IV podľa obr.
4.3.5). Káble sa upevňujú objímkami okolo všetkých 3 káblov. Pre upevnenie káblov v usporiadaní III a IV sa
musia používať príchytky z nemagnetického materiálu.

-

pri uložení sústav jednožilových káblov na jednom rošte/lávke vedľa seba sa odporúča usporiadanie I, pri
uložení sústav nad sebou usporiadanie II, pričom zvislá vzdialenosť úložných rovín má byť najmenej 0,25 m.
Šírka medzier medzi sústavami uloženými vedľa seba sa má rovnať aspoň priemeru kábla pri usporiadaní
I alebo II, resp. dvojnásobku priemeru kábla v usporiadaní III alebo IV.
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Obr.4.3.6 Usporiadanie káblov na lávkach, roštoch

-

ukladanie káblov nad sebou je možné použiť iba v káblovodoch – káblových kanáloch alebo použitím
prefabrikovaných káblovodov a to iba vo výnimočných prípadoch

-

VN káble sa ukladajú v káblových kanáloch buď priamo na dno kanálu alebo obvykle na konštrukcie. Na dno
kanálu sa môžu ukladať káble, ak je tam sucho a je to mimo priechodný priestor. Ak sa v káblovom kanáli
môže vyskytovať voda, nesmú sa káble ukladať priamo na dno. Pre ukladanie káblov v kanáloch
a v združených trasách (kolektoroch) mestských vedení technického vybavenia platí norma STN 73 7505.

-

VN káble, ktoré sú uložené v káblových kanáloch, na roštoch, lávkach nesmú byť uložené voľne, ale musia
byť uchytené o konštrukciu, na ktorej sú uložené. VN káble sa uchytávajú pomocou na to určených
káblových príchytiek z nemagnetického materiálu, na zamedzenie nepriaznivých účinkov skratových
prúdov. Môžu to byť rôzne príchytky, pre uchytenie jednej káblovej žily alebo najčastejšie všetkých troch žíl
dokopy (napr. uchytenie pomocou KOZ príchytiek). Počty a rozostupy príchytiek sa musia definovať
v príslušnom projekte na základe výpočtu skratových prúdov a ich dynamických účinkov síl.

4.3.7 VN káble v elektrických staniciach (rozvodniach VVN/VN)
-

prepojenie medzi transformátormi 110/22 kV a primárnym VN rozvádzačom v ESt (VVN rozvodniach) sa
realizujú pomocou VN káblov NA2XS2Y 1x240/25 mm2, N2XS2Y 1x240/25 mm2 alebo N2XS2Y 1x300/25
mm2. Typ VN káblov a počet káblov na fázu sa volí primárne podľa výkonu transformátora 110/22 kV.

-

prepojenie medzi transformátormi 110/22 kV a primárnym VN rozvádzačom na VVN rozvodniach sa musí
realizovať bez použitia VN spojok. V prípade poruchy na VN kábli sa príslušné káblové prepojenie, na ktorom
bola porucha, mení v celej dĺžke, bez použitia spojok.

-

v prípade výmeny transformátora 110/22 kV, resp. rekonštrukcie ESt (napr. výmena kobiek za primárny SF6
VN rozvádzač), sa realizuje aj výmena prepojovacích VN káblov medzi transformátorom 110/22 kV
a primárnym rozvádzačom, ak tieto káble sú staršie ako 10 rokov.

-

VN káble v transformátorovom poli zapuzdreného primárneho VN rozvádzača sa pripájajú pomocou
priamych tienených konektorov

-

VN káble vo vývodových poliach zapuzdrených primárnych VN rozvádzačov sa pripájajú pomocou tienených
T-adaptérov

-

v rámci elektrických staníc (rozvodní VVN) sa káble vo vonkajšom prostredí vedú v káblových kanáloch.
Trasa káblov a stavebná úprava musí byť súčasťou projektovej dokumentácie elektrickej stanice.

-

v rámci budov elektrických staníc sa káble vedú taktiež v káblových kanáloch alebo po káblových lávkach
a roštoch, pričom jednotlivé káble sú označené číslom linky a číslom kobky alebo rozvádzača
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-

v elektrických staniciach – rozvodniach VVN/VN – sa používajú ako základný utesňovací prvok utesňovacie
systémy kruhového tvaru alebo utesňovacie systémy obdĺžnikového tvaru s možnosťou prispôsobenia
veľkosti utesňovaného otvoru a počtu a priemeru káblov, ktoré systémom prechádzajú. Tieto utesňovacie
systémy zabezpečujú spoľahlivé utesnenie proti vnikaniu vody, tlakovej vody, ohňuvzdornosť. Utesňovacie
systémy sú uvedené v Katalógu schválených materiálov.

4.3.8 VN káble v transformačných staniciach VN/NN
-

prepojenie v transformačných staniciach (TS) medzi distribučným transformátorom (DTr) 22/0,42 kV a VN
rozvádzačom sa vo všeobecnosti realizuje VN káblom N2XSY 1x35/16 mm2, bez použitia spojok.

-

v prípade poruchy na VN kábloch zabezpečujúcich prepojenie medzi DTr a VN rozvádzačom sa VN kábel,
ktorý bol v poruche musí vymeniť v celej dĺžke bez použitia spojok.

-

VN káble v transformátorovom poli zapuzdreného VN rozvádzača sa pripájajú pomocou priamych alebo
uhlových tienených konektorov v závislosti od typu VN rozvádzača

-

VN káble vo vývodových poliach zapuzdrených VN rozvádzačov sa pripájajú pomocou tienených Tadaptérov

-

prestupy VN káblov, NN káblov a HDPE 40/33 chráničiek z vonkajšieho prostredia do vnútorného prostredia
TS musia byť utesnené proti vnikaniu vody do TS. Otvor na prestup káblov v dodanej TS musí byť stavebnotechnicky predpripravený výrobcom TS podľa zadanej požiadavky ZSD na počet VN, NN káblov prípadne
HDPE chráničiek. Takto pripravený prestup sa následne utesňuje pomocou teplom zmraštiteľných
polyolefínových utesňovacích hadíc.

-

v existujúcich TS, ak je potreba vytvoriť otvor pre VN, NN káble alebo HDPE chráničky, použije sa jadrové
vŕtanie a vrt sa utesní pomocou utesňovacieho systému kruhového tvaru určeného na tento účel (sú
uvedené v Katalógu schválených materiálov). Tieto utesňovacie systémy zabezpečujú spoľahlivé utesnenie
proti vnikaniu vody, tlakovej vody, ohňuvzdornosť.

4.3.9 Preložky VN vedení
-

v prípade preložky nadzemného vedenia do káblového vedenia musí byť trasa vkladaného káblového úseku
minimálne v takom rozsahu, aby nevznikol VN úsek s dĺžkou kratšou ako 200m, okrem prípadov odbočení
zo nadzemných VN vedení do koncových trafostaníc, ktoré sú umiestnené geograficky bližšie k miestu
odbočenia ako 200m.

-

minimálna dĺžka vloženého káblového úseku do VN nadzemného vedenia je 200m (resp. dve rozpätia
vzdušného vedenia), zároveň musí každý takýto vložený úsek z oboch strán obsahovať úsekový odpínač
o obmedzovačom prepätia.

-

v prípade kabelizácie časti VN vonkajšieho nadzemného vedenia sa musí vložiť odpínač s obmedzovačmi
prepätia na prechod vzduch – kábel. Ak vzdialenosť medzi budúcim novým a existujúcim odpínačom na
vedení je menej ako 500m bez odbočenia potom sa kabelizuje úsek až po existujúci odpínač alebo sa
existujúci odpínač zruší, pričom jeho funkciu prevezme nový odpínač na prechode vzduch - kábel. Odpínač
sa inštaluje vždy v prípade odbočky z hlavného vedenia.
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-

v prípade požiadavky na čiastočnú kabelizáciu nadzemného vedenia odbočujúceho z hlavnej trasy VN
rozvodu ku koncovej trafostanici, musí byť úsek kabelizovaný spravidla v rozsahu od miesta požiadavky
preložky po trafostanicu alebo po miesto odbočenia úseku vedenia od hlavnej trasy VN.

-

v prípade ak v úseku prekladaného nadzemného vedenia do káblového vedenia je už iné káblové vedenie
vo vzdialenosti menšej ako 250m, je potrebné káblovú preložku zrealizovať po miesto existujúceho
káblového vedenia s cieľom minimalizovať nežiadúce prechody kábel-vzduch

-

nové káblové vedenie, ktoré je prekladané za existujúce nadzemné vedenie, musí byt dimenzie 240mm2,
okrem prípadov častí vedení, ktoré napájajú odbočením z kmeňového vedenia menej ako 10 koncových
trafostaníc a zároveň nie je do budúcna vízia a potreba možnosti prepojenia na iné VN vedenie (vytvorenie
tzv. spojpoľa). V tomto prípade je možné použiť dimenziu 150mm2. Menšie prierezy preložiek káblových VN
vedení nie sú prípustné.

-

v prípade preložky vedenia, ktoré naväzuje hybridnou VN spojkou na existujúce káblové vedenie
s papierovou izoláciou (olejový kábel) je nutné zachovanie možnosti dolievania oleja do existujúceho kábla.
V prípade, ak by toto možné nebolo ani z jednej strany vedenia, tzn. vznikol by nedolievateľný úsek VN
vedenia, je nutné preložku realizovať vrátane výmeny existujúceho káblového vedenia s papierovou
izoláciou.

-

ak v úseku prekladaného VN vedenia je evidovaná spojka, vo vzdialenosti menšej ako 20 m od miesta
plánovaného rozdelenia pôvodnej trasy, VN kábel sa vymení v celej dĺžke až ku pôvodnej spojke ( tak aby
na úseku kratšom ako 20 m nebola viac ako 1 spojka ).

-

v prípade kabelizácie VN vonkajšieho nadzemného vedenia, ktoré napája vonkajšiu TS, sa musí táto TS
vymeniť za kioskovú TS. Na iné prípady hodné osobitného zreteľa(napr. ponechanie vonkajšej TS) je
potrebné súhlasné stanovisko vedúceho úseku správy energetických zariadení a vedúceho úseku
technického rozvoja (v IP).

Obr. 4.3.9 Minimálne vzdialenosti UO pri kabelizácii časti VN vonkajšieho nadzemného vedenia

4.3.10 Pripájanie nových TS, zaslučkovanie TS
Pri návrhu pripojenia novej TS na jestvujúce VN káble sa postupuje nasledovne:
-

nová TS sa na existujúce VN káblové vedenie pripája zásadne slučkovaním, ak sa nejedná o koncovú TS

-

odbočkové káble pomocou „T“ odbočkových spojok sa v ZSD, a. s. nesmú používať, ani montovať.
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-

ak v úseku VN káblového vedenia, na ktoré sa má pripájať nová TS, je evidovaná hybridná spojka, odporúča
sa vymeniť starý VN kábel s impregnovanou papierovou izoláciou za nový VN kábel s XLPE izoláciou v celom
úseku medzi novou TS a hybridnou spojkou

-

ak v úseku VN káblového vedenia, na ktoré sa má pripájať nová TS, je evidovaná spojka, vo vzdialenosti
menšej ako 20 m od miesta plánovaného rozdelenia pôvodnej trasy, vymení sa VN kábel v celej dĺžke až ku
pôvodnej spojke ( tak aby na úseku kratšom ako 20 m nebola viac ako 1 spojka ).ak sa na existujúce VN
káblové vedenie s impregnovanou papierovou izoláciou pripája nová TS alebo sa vymieňa stará technológia
v jestvujúcej TS za novú (výmena kobkového VN rozvádzača za plynom SF6 izolovaný zapuzdrený VN
rozvádzač) súčasťou novej, resp. rekonštruovanej TS sú aj nové VN káblové vývody. V takom prípade je
potrebné prihliadať na možnosť dopĺňania káblového impregnantu z druhej strany káblového vedenia do
starého VN kábla.

-

ak je vo vzdialenosti do 200 m od miesta pripojenia iné rozpojovacie miesto, napr. iná TS, vymení sa celý
navrhovaný úsek medzi jestvujúcou a novo navrhovanou TS za nový VN kábel s XLPE izoláciou.

-

ak vyššie uvedená podmienka nie je splnená a úsek je výrazne dlhší ako 200 m a pripojením novej TS alebo
výmenou technológie v existujúcej TS vznikne nedolievateľný úsek z dôvodu umiestnenia hybridnej spojky
v blízkosti TS na opačnej strane káblového úseku, je potrebné na takýchto zmiešaných káblových úsekoch
vykonávať diagnostické merania a sledovať trend prípadného zhoršovania stavu izolácie. V prípade zvýšenej
poruchovosti alebo zhoršujúceho sa trendu diagnostikovaných parametrov sa musí starý VN kábel vymeniť
celý.

-

pri pripájaní nových TS alebo rekonštrukcii existujúcich TS sa k VN káblov ukladajú aj HDPE chráničky určené
na zafúknutie optických káblov. Ukladanie HDPE chráničiek je popísané v prílohe č. 1 tohto postupu.

-

pri výmene existujúceho vonkajšieho nadzemného vedenia s odbočkou pre TS za káblovú sieť riešime
napojenie TS zaslučkovaním (obr.4.3.10a). Pri vzdialenosti odbočky z hlavného vedenia dlhšej ako 2000 m
a s max. počtom 100 zákazníkov na túto odbočku použijeme spínaciu stanicu v blízkosti hlavného vedenia
a vybudujeme káblové vedenie medzi novou spínacou stanicou a existujúcou TS (obr. 4.3.10b).

-

v prípade že už existuje káblová odbočka z vonkajšieho nadzemného vedenia dlhšia ako 100 m, odbočku
riešime spínacou stanicou. Ak je odbočka kratšia, vedenie zaslučkujeme.
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Obr. 4.3.10a Odbočka z hlavného VN vedenia zaslučkovaním

Obr. 4.3.10b Odbočka z hlavného VN vedenia zaslučkovaním do spínacej stanice

4.4 Križovatky a súbehy podzemných VN káblových vedení
Najčastejšie križovatky a súbehy podzemných VN káblových vedení:
Križovanie objektu
-

križovanie a súbeh telekomunikačného vedenia (neplatí pre optiku)

Vzdialenosť káblov VN
1m*
súbeh 0,8 m/nechránené
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súbeh 0,3 m/v chráničke**
križovanie 0,8 m/nechránené
križovanie 0,1 m/v chráničke
-

križovanie a súbeh diaľnice a rýchlostnej komunikácie

1m

-

križovanie a súbeh cesty I., II. a III. triedy, miestne a účelové 1 m
komunikácie

-

križovanie a súbeh pod vodným tokom

1 m***

-

súbeh s vodným tokom

2m

-

križovanie železnice (pod koľajnicami od železničného spodku)

1m

Vyžaduje
*Podľa normy STN 73 6005 // tab. 1 a 2:
**pre súbeh s optickým telekomunikačným káblom je povolená vzdialenosť 0,1 m (viď. príloha 1)
***pod sledovanými vodnými cestami 2 m
Ostatné, nevymenované križovatky a súbehy (napr. s vysokotlakovým potrubím plyn, voda, stavebné objekty),
treba riešiť podľa STN 34 1050, PNE 38 2161 a súvisiacich platných predpisov.
Súbehy a križovatky závesných káblov sú popísané v kapitole B.2.2, str.14.
Ochranné pásmo podzemného káblového vedenia pri napätí do 110 kV vrátane vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo od krajného vodiča je 1m.

4.5 Konštrukčné prvky VN káblových vedení
Základné konštrukčné prvky VN káblových vedení vo všeobecnosti tvoria VN káble, VN káblové spojky, VN káblové
koncovky, obmedzovače prepätia a ostatné príslušenstvo súvisiace s mechanickou ochranou, vedením káblov
v určitej trase, prichytávaním, upevňovaním, prestupovaním káblov medzi prostrediami a podobne.

4.5.1 VN káble
VN káblové vedenia z hľadiska ich konštrukcie a použitia delíme na:
-

podzemné VN káblové vedenia (použiteľné aj na vzduchu, ak sú vedené v káblových kanáloch, na roštoch,
lávkach a pod.),
závesné VN káblové vedenia – samonosný trojžilový kábel (použiteľné aj ako podzemné káblové vedenia, ale
prednostne určené na zavesenie na podperné body).
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Podzemné VN káblové vedenia sú štandardne budované jednožilovými VN káblami. Prednostne sa navrhuje prierez
káblovej žily 240 mm2. VN káblové vedenia s vyšším t.j. 300 mm2 a s nižším prierezom, t. j. 95 a 150 mm2 sa navrhujú
v odôvodnených prípadoch ako sú napr. prípojky pre odberateľov po odsúhlasení špecialistom technického rozvoja
a špecialistom technológie pre sieť. Káblové vedenia musia byť vybudované káblami typu NA2XS2Y alebo
NA2XS(F)2Y v odôvodniteľných prípadoch aj káblami typu N2XS(F)2Y. Tieto typy VN káblov sú prijaté štandardom
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a členmi skupiny E.ON.
Závesné VN káblové vedenie sa používa jedine tam, kde nie je možnosť uložiť VN káblové vedenie štandardne do
zeme (napr. nemožnosť rozkopať terén) alebo nie je možné umiestniť vonkajšie VN vonkajšie nadzemné vedenie
(s holými alebo izolovanými vodičmi) v celej šírke ochranného pásma. Realizácia závesného VN káblového vedenia
je možná len na výnimku, ktorá musí byť schválená v rámci IP v technickej komisii a potvrdená podpismi členov
komisie.
Používané VN káble v ZSD, a. s. (SAP položky):
Káble s hliníkovým jadrom:
Kábel NA2XS2Y 1x240 12,7/22 kV alebo NA2XS(F)2Y 1x240 12,7/22 kV (SAP č. 1200103459)
Kábel NA2XS2Y 1x150 12,7/22 kV alebo NA2XS(F)2Y 1x150 12,7/22 kV (SAP č. 1200103460)
Kábel NA2XS2Y 1x95 12,7/22 kV alebo NA2XS(F)2Y 1x95 12,7/22 kV (SAP č. 1200103458)

Káble s medeným jadrom:
Kábel N2XS(F)2Y 1x300 RM/25 12,7/22 kV (SAP č. 1200104521)
Kábel N2XS(F)2Y 1x240 RM/25 12,7/22 kV (SAP č. 1200104007)
Kábel N2XS2Y 1x35 RM/16 12,7/22 kV (SAP č. 1200102884)
Kábel N2XSY 1x35 RM/16 12,7/22 kV (SAP č. 1200114279)
Kábel samonosný trojžilový pre zavesenie na podperné body:
Kábel AXCES 3x70/25 12,7/22 kV (SAP č. 1200112166)
Orientačné prúdové zaťažiteľnosti káblov NA2XS(F)2Y (Al jadro):
-

pre uloženie VN káblov v zemi:
Uloženie VN káblov v zemi

Zaťaženie pre VN káble v trojuholníku
Zaťaženie pre VN káble v rovine
-

Prierez Al žily VN kábla
240 mm2

150 mm2

95 mm2

417 A
455 A

319 A
352 A

251 A
282 A

pre uloženie VN káblov na vzduchu:
Uloženie VN káblov na vzduchu

Zaťaženie pre VN káble v trojuholníku
Zaťaženie pre VN káble v rovine
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Orientačné prúdové zaťažiteľnosti káblov N2XS(F)2Y, N2XSY (Cu jadro):
-

pre uloženie VN káblov v zemi:
Uloženie VN káblov v zemi

Prierez Cu žily VN kábla
300 mm2

240 mm2

35 mm2

599 A
633 A

532 A
568 A

189 A
213 A

Zaťaženie pre VN káble v trojuholníku
Zaťaženie pre VN káble v rovine

-

pre uloženie VN káblov na vzduchu:
Uloženie VN káblov na vzduchu

Prierez žily VN kábla
300 mm

Zaťaženie pre VN káble v trojuholníku
Zaťaženie pre VN káble v rovine

724 A
830 A

2

240 mm2

35 mm2

634 A
731 A

200 A
235 A

Orientačné prúdové zaťažiteľnosti samonosného trojžilového kábla AXCES (Al jadro):
VN kábel, zaťažiteľnosť pri 90°C na
jadre

Prierez žily VN kábla
70 mm2

v zemi
210 A
na vzduchu
180 A
Ďalšie technické informácie, elektrické parametre, rozmery a pod. sú v Katalógu schválených materiálov, v časti
VN káble.

4.5.2 VN káblové súbory
Pre VN káblové vedenia sú určené ukončovacie a spojovacie káblové súbory, kotviace a nosné armatúry a ochranné
resp. výstražné prvky (chráničky, žľaby, krycie platne a fólie), ktoré sa nachádzajú v Katalógu schválených materiálov
v časti VN Káble, kde sú podrobne popísané ich technické parametre.

4.5.2.1 Káblové koncovky a tienené konektory
Na ukončovanie VN káblov sa používajú VN káblové koncovky, ktoré podľa použitej technológie môžu byť za tepla
zmrašťované alebo ako tzv. studená technológia, tzn. zmrašťované za studena (na vyťahovacej špirále natiahnuté
telo VN koncovky) resp. násuvné.
Vo vnútornom prostredí sa môžu používať VN koncovky zmrašťované za tepla alebo za studena. Ich použitie je
v kobkách rozvodní a TS, výnimočne v niektorých typoch VN rozvádzačov a na distribučných transformátoroch.
Vo vnútornom prostredí, v plynom SF6 izolovaných VN rozvádzačoch sa používajú na ukončenie a pripojenie VN
káblov tienené konektory (studená násuvná technológia).
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Vo vonkajšom prostredí (prechod kábel - vzduch) sa používajú výlučne za studena zmrašťované koncovky.
Všeobecný názov pre vonkajšie a vnútorné koncovky
Koncovka VN vonkajšia na 3-žilový kábel AXCES 50-70 mm2/M12
Koncovka VN vnútorná, 185-400 mm2/M12
Koncovka VN vnútorná, 25-70 mm2/M12
Koncovka VN vnútorná, 95-240 mm2/M12
Koncovka VN VNÚTORNÁ 95-240 mm2/M16
Koncovka VN VONKAJŠIA 185-400 mm2/M12
KONCOVKA VN VONK. 25-70 STUDENÁ TECH.
KONCOVKA VN VONK. 95-240 STUDENÁ TECH.
Koncovka VN VONKAJŠIA 95-240 mm2/M16

SAP č.
1200112130
1200109455
1200106784
1200106785
1200106861
1200109454
1200100718
1200100719
1200106860

Všeobecný názov pre tienené priame a uhlové konektory
Adaptér tienený uhlový 35 mm2
Adaptér tienený priamy 35 mm2
Všeobecný názov pre tienené T-konektory
T-adaptér tienený, 630 A, 25-70, mm2
T-adaptér tienený 630 A, 95-240 mm2
T-adaptér tienený, 630 A, 185-300 mm2
T-adaptér tienený paralelný, 630 A, 95-240 mm2
T-adaptér tienený paralelný,630 A, 185-300 mm2

SAP č.
1200104421
1200111181
SAP č.
1200112164
1200107157
1200107181
1200110515
1200109013

Všeobecný názov pre tienený obmedzovač prepätia
Obmedzovač prepätia tienený, 24 kV,10 kA

SAP č.
1200107964

4.5.2.2 Káblové spojky
Na spájanie VN káblov sa používajú VN spojky, ktoré môžu byť v závislosti od spájaných káblov buď jednožilové
priame spojky (spájanie jednožilových káblov s XLPE izoláciou) alebo tzv. hybridné – prechodové spojky (spájanie
trojžilového kábla s impregnovanou papierovou izoláciou s jednožilovými káblami s XLPE izoláciou). Na obidva typy
spojok (priame aj prechodové) sa môže používať technológia zmrašťovania izolačného telesa spojky za tepla alebo
za studena, avšak vonkajší plášť spojok musí byť vždy teplom zmraštiteľný.
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VN priame a prechodové spojky:
Všeobecný názov spojky

SAP č.

Spojka priama VN 24/1x25-95

1200105989

Spojka priama VN 24/1x120-240

1200105988

Spojka priama VN 24/3x35-95

1200112132

Spojka prechodová VN 24/1x35-70

1200104067

Spojka prechodová VN 24/1x120-240

1200103114

Spojka priama na spojenie AXCES_DISTRI VN 24/3X25-70

1200113115

4.5.2.3 Montáž VN káblových súborov
Vzhľadom na výraznú závislosť funkčnosti VN káblových súborov od správne a presne vykonanej montáže môžu
tieto práce pre spoločnosť Západoslovenskej distribučnej, a. s. vykonávať iba preškolení interní zamestnanci
alebo externí pracovníci s platnými certifikátmi (max. 2 roky staré) o absolvovaní školení na montáž konkrétnych
VN súborov (certifikáty vydáva technológ prevádzky spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.). Následne
každý VN súbor musí byť označený identifikačným štítkom elektromontéra káblového súboru, ktorý ho realizoval
(identifikačné číslo prideľuje technológ prevádzky spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.). Overovanie
odbornej spôsobilosti na výkon prác pre realizáciu montáže VN káblových súborov sa riadi postupom úseku
prevádzky západ - Pravidlá pre schvaľovanie odbornej spôsobilosti montáže VN káblových súborov v ZSD.

4.5.3 Ostatné káblové príslušenstvo
Medzi ostatné káblové príslušenstvo, ktoré sa používa vo výstavbe podzemných VN káblových vedení patria
prvky na mechanickú ochranu, výstražné prvky, uchytávacie prvky a armatúry, utesňovacie systémy a podobne.
Do výkopov sa nad VN káblové vedenie ukladajú káblové krycie dosky a výstražná fólia.
Na mechanickú ochranu kábla slúžia hlavne korugované chráničky a káblové žľaby. Tieto prvky sa musia používať
tam, kde je zvýšená miera mechanického namáhania nad káblovým vedením, tzn. miesta pod parkoviskami,
železničnou traťou, pod cestnou komunikáciou alebo pod vodnými tokmi, prípadne v skalnatom teréne.
Používanie týchto ochranných prvkov treba používať uvážlivo, v nevyhnutných prípadoch, pretože
z prevádzkového hľadiska (v prípade budúcich porúch) je lokalizovanie poruchy na kábloch uložených v týchto
ochranných prvkoch značne zložitejšie ako keď je VN kábel uložený štandardne v pôde.
Korugované chráničky, žľaby, krycie dosky a fólia
Chránička káblová korugovaná 110x9mm/6m

1200102881

Chránička káblová korugovaná 160x11mm/6m

1200102882

Chránička káblová korugovaná 200x15mm/6m

1200102883

Žľab káblový plastový 1000x130x130 mm

1200111714

Žľab káblový plastový 1000x200x130 mm

1200111715

Platňa ochranná káblová 250/10

1200104808

Výstražná fólia červená 330 x 0,6 mm

1200100208

RÚRA KÁBL. VN PRECHOD ZEM VZDUCH

1200116369
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ŠACHTA BETÓNOVÁ 1100/1400/1400

1200106643

ŠACHTA KÁBLOVÁ S UZEMNENÍM

1200116140

Technické parametre, vlastnosti, rozmery týchto prvkov a tiež ostatné káblové príslušenstvo ako napr. príchytky,
utesňovacie systémy a ich rozmery a vlastnosti sú uvedené v Katalógu schválených materiálov na intranete alebo
internete.

5. ODBERATEĽSKÉ PRÍPOJKY VN (PRE NAPÄTIA OD 1KV DO 45KV)
5.1 Všeobecné pravidlá
Pri návrhu spôsobu pripojenia odberu na zariadenie rozvodu elektrickej energie sa vychádza z technológie
odberného zariadenia a jeho významu. Spôsob pripojenia sa volí podľa nárokov na spoľahlivosť dodávky el. energie.
V §39 zákona o energetike 251/2012 Z. z. je definovaná elektrická prípojka a odberné zariadenie. Pri zhotovení
pripojenia sú potrebné manipulácie možné len na príkaz dispečera zariadenia.
Spôsoby pripojenia prípojkami zhotovené vonkajším nadzemným vedením:
•

jedna prípojka odbočujúca z vonkajšieho nadzemného vedenia,

•

zaslučkovanie vedenia,

•

dve prípojky alebo viac prípojok pripojených na rôzne vonkajšie nadzemné vedenia,

•

prípojka alebo viac prípojok pripojených v jednej el. stanici,

•

dve prípojky alebo viac prípojok v rôznych el. staniciach,

Prípojky zhotovené káblovým vedením:
•

z vonkajšej nadzemnej distribučnej siete,

•

zaslučkovaním,

Do každej prípojky musí byť vložený vhodný spínací prvok na odpojenie odberného zariadenia odberateľa. Spínací
prvok sa umiestňuje na vhodnom, ľahko prístupnom mieste blízko odberného zariadenia.
V odôvodnených prípadoch je možné po dohode s prevádzkovateľom zariadenia rozvodu el. energie prípojku istiť
aj v mieste dohodnutom.
Prípojky sa spravidla istia len v elektrických staniciach. Ak prípojka odbočuje z vonkajšieho nadzemného vedenia,
je spravidla istená spoločne v elektrickej stanici s týmto vedením.
Na mieste prechodu z vonkajšieho nadzemného vedenia do podzemného káblového vedenia je nutné dodržať
podmienky koordinácie izolácie.
Ak je pripojenie odberateľa VN káblovým vedením v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s, sú
súčasťou tohto vedenia VN koncovky aj obmedzovač prepätia.
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6. OCHRANA PROTI PREPÄTIU
6.1 Vymedzenie pojmov
VN obmedzovače prepätia sa používajú vo vonkajšom prostredí a sú určené na ochranu distribučných
transformátorov (DTr), káblových vedení, technologických zariadení elektrických staníc a vonkajších vedení
s výnimkou izolovaných sietí.
NN obmedzovače prepätia sa používajú v každej TS bez ohľadu na typ prostredia.

6.2 Všeobecne
Technické parametre obmedzovačov prepätia odsúhlasených pre používanie v sieťach ZSD sú uvedené v Katalógu
schválených materiálov.

6.3 Zásady umiestňovania obmedzovačov prepätia
Pre ochranu DTr voči atmosférickému prepätiu je nutné používať obmedzovače prepätia bez iskrišťa (ďalej len
ZnO).
- pri nových stavbách, rekonštrukciách a opravách je záväzné použiť obmedzovače prepätia inštalované v súlade
s montážnym návodom výrobcu a podľa nižšie uvedených zásad,
- pri poruche existujúcej bleskoistky SiC v jednej alebo dvoch fázach, je nutné urobiť výmenu za obmedzovače ZnO
vo všetkých troch fázach,
Zásady umiestňovania obmedzovačov prepätia:
1. v prípade prechodu vzduch – kábel VN (končiaci v TS):
-

ak je dĺžka káblového úseku do 60 m, je nutné umiestniť obmedzovač prepätia na prechod vzduch – kábel,

-

ak je dĺžka káblového úseku 60 - 800 m, je nutné umiestniť obmedzovač prepätia na prechod
vzduch
– kábel aj na druhý koniec kábla, na strane TS. V prípade, že v tomto úseku sa nachádza viac TS, je
potrebné umiestniť obmedzovače aj do druhej v poradí prípadne do takej TS, ktorá je dlhodobo
prevádzkovaná ako rozpojená

-

ak je dĺžka káblového úseku väčšia ako 800 m, je postačujúce umiestniť obmedzovače prepätia len na
prechode vzduch – kábel

2. v prípade, že DTr je pripojený priamo na vonkajšiu nadzemnú sieť, je nutné na konštrukciu stlĺpovej /
stožiarovej TS umiestniť poistkové spodky s integrovanými obmedzovačmi prepätia, pričom obmedzovače
prepätia poistkových spodkov sú orientované a pripájané zo strany VN vedenia (viď. kapitola 3.3.2),
3. v prípade káblovej siete (najbližší prechod vzduch – kábel je vzdialený viac ako 800m) nie je potrebné
umiestňovať do TS obmedzovače prepätia
4. v prípade vloženia káblového úseku do vonkajšieho nadzemného vedenia je vždy potrebné umiestniť
obmedzovač prepätia na každom prechode vzduch – kábel VN
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5. na NN strane každého DTr čo najbližšie k DTr (umiestnenie priamo na svorkách DTr) alebo v NN rozvádzači.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zásady stanovené v tomto postupe sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. Tento postup je platný a účinný od 1.4.2022. Vydaním tohto postupu stráca platnosť postup
D6.ROZV.03 verzia 5 z 01.01.2020.

7.1 Kľúčové slová
Vonkajšie nadzemné vedenia
Podzemné káblové vedenie
ZSD
Investícia
Oprava
Údržba
Projektovanie
Katalóg schválených materiálov
Štandardizácia
Optické siete

7.2 Zoznam príloh
Príloha č.1 – Všeobecné zásady ukladania HDPE chráničiek na ochranu optických komunikačných káblov
v spoločnom výkope s NN a VN káblovými vedeniami
Príloha č. 2 - Všeobecné zásady umiestňovania optických sietí na vonkajších nadzemných elektrických vedeniach
vysokého napätia

7.3 Zoznam chránených území
národný park (NP)
chránený areál (CHA)
prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka (PP, NPP)
chránený krajinný prvok (CHKP)
chránené vtáčie územia (CHVÚ)
obecné chránené územia (OCHÚ)
Európska sústava chránených území NATURA 2000 v Slovenskej republike (NATURA 2000)
Európska sústava chránených území
Chránené stromy
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