
Brno, 14.07.2021 

Věc: Připojování dobíjecích stanic do distribučních sítí EG.D, a.s. v rámci jednoho odběrného 
místa s celkovým instalovaným dobíjecím příkonem stanic nad 250 kW včetně 

Požadované informace pro Dispečerskou Řídicí Techniku (DŘT) u odběrných míst s 
dobíjecí(mi) stanicí(emi) připojovaných do distribuční soustavy (DS) EG.D. Odběrné místo se 
řadí do kategorie „s celkovým instalovaným nabíjecím příkonem nad 250kW včetně. Zřizovatel 
dobíjecí stanice vybaví rozvodnu 22kV (nebo jiný prostor, který vyhoví podmínkám přístupu) 
skříní s rozhraním pro předávání informací dle níže uvedených podkladů. Tato skříň (AXY01) 
bude doplněna o RTU pro DŘT EG.D. 

Upřesnění požadavků na připojení musí být konzultováno s příslušným oblastním technikem 
týmu Lokální ŘS elektro. 

Požadavky na přípravu pro dispečerské informace 

Dálkové ovládání 
1. Povel pro řízení činného příkonu

1.1. Povel P1, nastavení % celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice (f299P1) 
1.2. Povel P2, nastavení % celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice (f299P2) 
1.3. Povel P3, nastavení % celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice (f299P3) 
1.4. Povel P4, nastavení % celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice (základní 

provozní stav) (f299P4) 

Měření 
1. Měření činného výkonu – mP [±MW]
2. Měření jalového výkonu – mQ [±MVAR]
3. Měření sdruženého napětí mezi fázemi L1 a L2 – mU12 [0-26.4 kV] nebo [0-480 V]

Poruchové a ostatní signalizace 
1. Ztráta ovládacího napětí pro řízení činného příkonu (H8311L).

1.1. Výpadek jističů měřících traf napětí (MTN 100V 50Hz) pro dispečerské měření
nebo v případě měření NN výpadek jističe 400V AC pro dispečerské měření 
(H851T). 

2. Signalizace nastavení omezení činného příkonu na
2.1. P1 signalizace nastavení % celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice

(H299P1) 
2.2. P2 signalizace nastavení % celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice 

(H299P2) 
2.3. P3 signalizace nastavení % celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice 

(H299P3) 
2.4. P4 signalizace nastavení % celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice 

(základní provozní stav) (H299P4) 
3. Suma signalizací z DC rozvaděče (H931IF). Jedná se o „poruchu usměrňovače“ a

„podpětí baterie 0,95V Un“.
4. Signalizace otevření rozvaděče řídicího systému AXY01 (H9940DRO).



 

 

Obecné požadavky pro DŘT (AXY01) 

 

1. Požadavky na umístění zařízení pro sběr a přenos informací EG.D (dále RTU): 
1.1. Domek nebo jiný prostor, ve kterém je skříň pro RTU (dále rozvaděč AXY01) musí 

být vybaven zámky tak, aby byl umožněn nepřetržitý přístup servisním pracovníkům 
EG.D (AXY01 umístěna tak, aby byla zabezpečena proti vstupu jiných osob). 
Konkrétní požadavky na zámkový systém musí být konzultovány s příslušným 
oblastním technikem týmu Lokální ŘS elektro. 

1.2. Zámky musí být od výrobce ABLOY a musí být zařazeny do systému generálního 
klíče EG.D, konkrétně pro uzamykání cizích trafostanic. Je možné použít některé z 
následujících možností: 

1.2.1. visací zámek PL330N 
1.2.2. oboustranná vložka CY300N 
1.2.3. jednostranná vložka CY307N 
1.2.4. trezorek 5153N včetně tubusu s krytkou ABLOY 410461 

1.3. Rozvaděč AXY01 pro vnitřní použití má minimální rozměry 600(š) x 1000(v) x 
260(h) mm, je bez výklopného rámu a prosklených dveří. 
V nutných případech venkovního umístění má AXY01 minimální rozměry 500(š) x 
1000(v) x 260(h) mm. Rozvaděč musí být oceloplechový, žárově pozinkovaný 
(vyrobený z materiálu minimální tloušťky 2,5 mm nebo nerezový vyrobený z 
materiálu minimální tloušťky 1,5 mm). Rozvaděč musí být vybaven zarážkou pro 
zajištění otevřených dveří. Dveře rozvaděče musí mít tříbodové uzavírání. 
Rozvaděč musí mít zapuštěný zámek (bezpečnostní polovložka) a tento musí mít 
kryt proti zatékající vodě. Požadavkům venkovního rozvaděče AXY01 vyhovuje 
např. typ DOS9151 G1 společnosti Dribo s.r.o. (tento typ se v EG.D standardně 
používá). Minimálně v případě venkovního umístění AXY01 musí být instalován i 
výše uvedený trezorek ABLOY. 

1.4. Doporučené umístění rozvaděče AXY01 je spodní hrana 800 mm od úrovně 
definitivně upraveného terénu (podlahy). Minimální výška spodní hrany však musí 
být 600 mm, maximální výška spodní hrany 1000 mm nad úrovní definitivně 
upraveného terénu (podlahy). Před rozvaděčem AXY01 musí být volný prostor o 
minimální hloubce 800 mm s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným 
terénem. 

1.5. Rozvaděč AXY01 musí odpovídat požadavkům zákona 91/2016 Sb. v platném znění, 
musí být proveden v souladu s příslušnými ČSN EN a označen výrobním štítkem. Krytí 
rozvaděče AXY01 musí odpovídat určeným vnějším vlivům prostoru ve kterém je 
umístěn, nejméně však IP44 (po otevření dveří krytí alespoň IP20). 

1.6. V rozvaděči AXY01 musí být garantována teplota –10 až +50 st. C (popř. musí být 
zajištěno temperování), rovněž musí být zamezeno rosení rozvaděče. Pro napájení 
temperování je možné použít přívod 230 V AC pro servisní zásuvku (svorkovnice 
XNE), ale musí být doplněn samostatný jistič. Temperování musí být spínané přes 
prostorový termostat. Umístění temperování předpokládáme ve spodní části 
rozvaděče. 

1.7. V případě nekvalitního signálu GPRS/LTE musí být respektována možnost vyvedení 
vnější antény z budovy. 

1.8. AXY01 musí být zřizovatelem vybavena svorkovnicemi, jističi, dveřním spínačem, 
servisní zásuvkou, DIN lištami a kabelovými žlaby (případně i výše popsaným 
temperováním a prostorovým termostatem). 



 

 

Svorkovnice s přivedeným napájením, povely a informacemi je umístěna v dolní části 
AXY01. Dělícím místem mezi zařízením EG.D a zařízením provozovatele Dobíjecí 
stanice bude výše uvedená svorkovnice. Požadavky na použité svorky, svorkovnici, 
kabeláž a pomocné obvody jsou v Příloze číslo 1. Rozmístění jednotlivých komponent 
ve skříni AXY je uvedeno v Přílohách č.2.x 

 

2. Pro potřeby EG.D je nezbytné poskytnout následující úrovně napětí: 
2.1. Napájení 110 V DC nebo 24 V DC bude ze zálohovaného zdroje Dobíjecí stanice. DC 

napětí musí, při výpadku síťového napájení, umožnit i provoz zařízení EG.D (RTU a 
pomocných obvodů) po dobu 36 hodin. O úrovni zvoleného napětí požadujeme 
být předem informováni. 

2.2. Samostatně jištěné napájení v AXY01 bude mít pro DC hladinu minimální hodnotu 
6 A. 

2.3. Předpokládaný odběr AXY01 v oblasti DC nepřesáhne 20 W. Pro potřeby výchozí 
revizní zprávy je stanoveno, že příkon všech zařízení, jenž do AXY01 doplní EG.D, 
nepřesáhne 100 W, ztrátový tepelný výkon těchto zařízení nepřesáhne 40 W. 

2.4. Zdroj bude mít vyvedenu sumární signalizaci porucha usměrňovače a podpětí baterie 
0,95Un. 

2.5. Samostatně jištěné napájení 230 V AC (nezajištěné) pro servisní zásuvku v 
AXY01 bude mít hodnotu 10 A. 

2.6. Hodnoty jističů na DC i AC napětí jsou uváděny v AXY01, tedy v rozvaděčích, z kterých 
je vyváděno toto požadované napájení, je třeba zajistit jištění selektivně k uváděným 
hodnotám v AXY01. 

 

3. Měření: 
3.1. Měření pro potřeby dispečinku EG.D bude napojeno z obdobných míst jako obchodní 

měření. Tedy v případě, že je obchodní měření na straně NN, tak bude i měřící karta 
zapojena do NN. V případě zapojení obchodního měření na VN straně bude rovněž 
měřící karta pro dispečerské měření nasazena na stranu VN. V případě obchodního 
měření na NN straně a vybavení VN strany vhodnými měniči proudu a napětí (MTP a 
MTN) bude dispečerské měření realizováno přednostně na straně VN. 

3.2. Pro výpočet hodnot P [MW], Q [MVAR] a Us(L1-L2) [kV] bude použita standardní 
karta měření (analogové veličiny). Měřící karta je součástí RTU dodávaného EG.D. 
Měření UL1, UL2, UL3 [100 V AC při VN měření nebo 400 V při NN měření], IL1, 
IL2, IL3 [1 A(5A) AC] z měřících transformátorů napětí a proudu budou přivedeny 
na svorkovnici dle Příloh číslo 2.x. 

3.3. Měniče MTP pro dispečerské měření proudu s převodem xx/1A ( xx/5A), 
třída přesnosti 0,5 (FS10) výkon 10(5) VA. Tato sada může být umístěna v 
přívodním poli nebo v poli obchodního měření jako druhá jádra. 
Upozorňujeme, že měřící karta nemůže být, z konstrukčních důvodů, 
zapojena v jednom proudovém okruhu s případnou ochranou a rovněž 
nesmí být použity společné proudové obvody s obchodním měřením. 

3.4. V případě použití MTP na straně NN předpokládáme, že Dispečerské 
měření bude mít vyhrazené měniče. 

3.5. Sekundární převod MTP doporučujeme 1 A, ale i 5 A je akceptovatelné. 
3.6. Měniče MTN pro dispečerské měření napětí s převodem 22000V/ 

√3/100V/√3, třída přesnosti 0,5 výkon 10VA. U vícejádrových MTN není 
možné pro dispečerské měření využít jádro pro OM (obchodní měření), 



 

 

tzn. do napěťových obvodů pro OM nesmí být připojena měřící karta (viz 
samostatné podklady pro OM). Je možné použít například 3jádrové MTN, 
kdy první jádro bude samostatně vyčleněné pro OM, druhé jádro bude pro 
dispečerské měření a třetí jádro bude zatlumené proti ferorezonanci.  

3.7. V případě použití MTP na NN straně jsou požadovány i napěťové obvody z NN 
strany tak, aby v RTU byl výkon korektně dopočítán. 

3.8. Údaje třídy přesnosti a příkonu jsou uvedeny po možnost použití dle standardních 
dodávek výrobce zařízení. Projektant však musí provést kontrolní výpočet pro 
ověření všech parametrů obvodů MTN a MTP. 

3.9. V případě, že budou dobíjecí stanice vnořeny do odběrného místa, bude 
požadováno umístit měření tak, aby byla měřena suma svorkových příkonů všech 
dobíjecích stanic. V krajním případě je možné sumu PQ příkonů všech dobíjecích 
stanic poskytnout v mA smyčkách (±20 mA nebo 4-20 mA), ale v tom případě je 
rovněž požadováno i měření z měničů v obdobném místě jako je Obchodní 
měření. 

 

4. Signalizace: 
4.1. Pro připojení vstupů signálů do RTU budou použity samostatné bezpotenciálové 

kontakty (galvanicky oddělené) 
4.2. Signalizační napětí +1.13y bude vytvářeno/jištěno v AXY01 
4.3. Popis signalizace je myšlen tak, že požadovaný signalizovaný stav je vždy v „log 

1“. Např. signalizace ztráta ovládacího napětí je signalizována „log 1“ ve stavu, 
když nastane ztráta. 

 

5. Povely: 
5.1. Kontakty výstupů z AXY01 pro ovládání regulace příkonů jsou dimenzovány na 

110VDC, 6 A. Galvanicky volné kontakty budou podloženy ovládacím napětím 
regulace, a budou zapojeny do ovládacích obvodů regulace. Ovládání je 
realizováno pulsním výstupem o délce trvání 1 s. 

 

6. Řízení činného nabíjecího příkonu 
6.1. Činný nabíjecí příkon je ze strany EG.D řízen pouze v případech stanovených 

energetickým zákonem (§25, odst. (3), c) – zejména ohrožení života, stav nouze, 
neoprávněná distribuce, plánované práce, poruchy atd.) a za podmínek 
stanovených tímto zákonem (zejména včasné ohlášení v případě plánovaných 
prací). Jedná se o možnost přechodného omezení nabíjecího příkonu dobíjecí 
stanice, tj. dobíjecí stanice nesmí překročit stanovenou hodnotu, je ale možné 
dobíjecí stanici provozovat s nižším nabíjecím příkonem dle potřeby nebo 
možností provozovatele dobíjecí stanice. 

6.2. Regulace provádí v následujících stupních (procentní hodnota evidovaného 
celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice) 

6.2.1. P1 - 0 % celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice 
6.2.2. P2 - 25 % celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice 
6.2.3. P3 - 50 % celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice 
6.2.4. P4 - 100 % celkového instalovaného nabíjecího příkonu stanice (základní 

provozní stav) 
 

7. Řízení činného nabíjecího příkonu obecně 



 

 

7.1. Reakce dobíjecí stanice na požadovanou úroveň řízení je do 1 min od vydání povelu. 
Jedná se o čas, do kterého se nastaví požadované omezení dobíjecí stanice, 
signalizace o zapnutí omezujícího relé bude do systému odeslána okamžitě. 

7.2. Pro tyto regulace budou v AXY01 připraveny čtyři galvanicky volné spínací kontakty 
Tyto kontakty budou podloženy ovládacím napětím z rozvaděče umožňujícího 
regulaci nabíjecího příkonu. Výstupy budou spínány impulsem o délce 1 s. Logika 
ovládaní v regulaci bude taková, že pulsem z AXY01 např. zapnu omezení na P1 % 
nabíjecího příkonu, regulace si zachová trvale informaci o požadovaném regulačním 
stupni a rovněž pošle, do AXY01, signalizaci o jeho nastavení (signalizace je aktivní po 
celou dobu nastaveného regulačního stupně). Při dalším povelu např. na P2 % 
nabíjecího příkonu opět přijde pouze impuls na regulaci, která zajistí odpadnutí 
stupně z P1 a sepnutí stupně P2 a opět se pošle signalizace o nastavení P2. Jedná se 
tedy o funkci jakéhosi přepínače. Tedy pro řízení činného nabíjecího příkonu budou 
realizovány čtyři povely a čtyři zpětné signalizace. 

7.3. Při havarijních stavech např. při výpadku napětí pro celé odběrné místo musí být 
tento schopen se při uvedení do normálového stavu opět nastavit na dříve 
požadovaný stupeň. 

 

8. Projektová dokumentace 

8.1. Z projektové dokumentace musí být zřejmé zapojení signálových, měřicích a 
povelových obvodů, aby bylo možné zkontrolovat kvalitu jednotlivých informací 
(např. požadavek na galvanicky volné kontakty). Předložený projekt musí 
obsahovat kompletní zapojení včetně rozvaděče a svorkovnic v AXY01 jenž jsou i 
dělícím místem v zodpovědnosti za poskytnuté informace. Rovněž musí být 
přiložen výkres s kótovaným umístěním rozvaděče AXY01. Zapojení svorkovnic v 
AXY01 je naznačeno v Přílohách č.2.x „zapojovací výkres AXY DOBIJECI STANICE 
…“. 

8.2. Veškeré značení signalizace, měření a ovládání pro potřeby EG.D požadujeme 
realizovat dle PNE 184310. 

8.3. Dělícím místem v zodpovědnosti za kvalitu informací je svorkovnice v AXY01. 
Svorkovnice jakož i vlastní rozvaděč AXY01 a jeho napojení na technologii zdroje 
musí vybudovat provozovatel dobíjecí stanice nebo jím pověřený zástupce. 
Zástupci společnosti EG.D do takto připraveného rozvaděče zapojí ostatní 
technologii. 

 

9. Připravenost dobíjecí stanice k funkčním zkouškám dálkového řízení, dle 
odsouhlasené projektové dokumentace, požadujeme ohlásit emailem: 
9.1. Pro dobíjecí stanice připojené k DS v Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji - 

okres Prostějov, Zlínském kraji - okresy Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a kraji 
Vysočina - okresy Žďár nad Sázavou a Jihlava, na adresu lubor.podrazil@egd.cz 

9.2. Pro dobíjecí stanice připojené k DS v Jihočeském kraji a kraji Vysočina - okres 
Pelhřimov na adresu antonin.koszegi@egd.cz 

9.3. Přílohou emailu musí být doložená kopie výchozí revizní zprávy (část týkající se 
připojení rozvaděče AXY01) včetně protokolu o kusové zkoušce rozvaděče AXY01. 
Rovněž musí být přiložena fotografie připraveného rozvaděče AXY01. 

mailto:lubor.podrazil@eon.cz
mailto:antonin.koszegi@eon.cz


 

 

Příloha č.1 
 

Požadavky na svorkovnici, kabeláž a pomocné obvody - výtah: 
1. Pro vlastní propojení uvnitř skříně (přístroje, ochrany apod.) použít vodiče s pocínovaným 

lanovým jádrem (CMA). Lze volit průřez vodičů min. 1mm2 pro pomocné funkce, signalizaci, 
povely a min. 1,5mm2 pro napětí a napájení, 2,5mm2 pro proudy 1A a 5A 

2. Propojení mezi rozváděči volit min. 1mm2 pro pomocné funkce, signalizaci a povely, 1,5mm2 pro 
napájení a napětí, 2,5mm2 pro proudy 1A a 5A. Pro připojení vnějších funkcí z pole platí na 
průřez stejné požadavky, není-li to v rozporu s minimálními průřezy stanovenými dle ČSN 

3. Popis jednotlivých návleček na vodičích pro vnitřní propojení v rozváděči musí být proveden 
strojově, čitelný, nesmytelný a uspořádán následovně: číslo svorky odkud vodič vychází - 
označení cílového zařízení (přístroje) - číslo svorky cílového zařízení (přístroje). Při propojování 
svorkovnic: číslo svorky odkud vodič vychází - označení cílové svorkovnice - číslo svorky cílové 
svorkovnice. Pozor - vodiče vycházející z přístrojů nebo svorkovnic dolů a doleva musí být psány 
zrcadlově. Při propojování svorkovnic; číslo svorky odkud vodič vychází - označení cílové 
svorkovnice - číslo svorky cílové svorkovnice 

4. Popis jednotlivých návleček na příchozích a odchozích vodičích v rozváděči musí být proveden 
strojově, čitelný, nesmytelný a uspořádán následovně; označení funkce ve smyslu jednotného 
značení EG.D na straně kabelu - číslo svorky vstupní svorkovnice na straně svorkovnice. 

5. Zásadně se používají nedělené návlečky, které jsou velikostí přizpůsobené průřezu vodiče. Ve 
výjimečných případech, lze použít i dělené návlečky, ale je nutno je používat přesně dle pokynů 
výrobce, tj., sladit průměr návlečky s průřezem vodiče. 

6. Slaněné vodiče zapojovat do svorek s lisovací dutinkou opatřenou zesílením na přechodu vodič - 
izolace 

7. Do svorky zapojit vždy pouze jeden vodič, pokud není svorka k zapojení více vodičů 
přizpůsobena. Pokud se používají průběžné vodiče (klemy), použít lisovací dutinky pro dva 
vodiče 

8. Vnější vstupy proudů a napětí připojit zdola a namontovat tak, aby povolené propojky u 
napěťových i proudových svorkovnic byly v dolní poloze rozpojené respektive vykrácené. 
Proudové obvody vybavit možností vykrácení vstupu. Dále je třeba u připojení proudových 
obvodů dbát na možnost měření proudů klešťovým ampérmetrem (tj. provést připojení vodiče 
do svorkovnice s dostatečným obloukem a dodržet příslušnou vzdálenost od dalších svorkovnic, 
rozvodných žlabů nebo jiných prvků výzbroje rozváděče. 

9. Pro proudové a napěťové obvody použít podélně rozpojitelných svorek Phoenix URTK/S 
(URTK/SP) vybavených možností vykrácení (zkratovací posuvná krátkospojka SB2-RTK/S), uzel 
proveden vnějším propojem (klemou) EB 10-8. Zapojení svorkovnic vstup - č.1, výstup - č.2,… až 
7-8 

10. Pro ostatní obvody tj. pro povely, signalizaci, napájení, pomocné obvody atd. použít rozpojitelné 
svorky se zkušební dutinkou na obou stranách. Například svorek Phoenix UT4-MT-P/P . Zkušební 
dutinky umístěné tak, že kloub otáčení rozpojovací spojky je umístěn nahoře 

11. Při potřebě klemovat vodiče budou použity originální klemy zasunuté do patice. Nelze zapojovat 
dva vodiče do jedné svorky. 

12. Pro ostatní obvody tj. pro napájení, pomocné obvody, propojovací okruhy, použít například 
svorek Phoenix UK x N, UTx 

13. Důležité je, aby byl použit jednotný svorkový materiál výrobce PHOENIX pro zjednodušení 
následné údržby 

14. Pro připojení samostatných dvoupólových prvků (diody, odpory, kondenzátory atd.) by bylo 
možné použít i dvoupatrových svorek například Phoenix typ UTTB 4-MT-P/P 

15. Obecně používat relé na jmenovité napětí (ne relé s předřadnými odpory nebo relé univerzální 
pro široký rozsah napětí, a tedy s nízkou náběhovou hodnotou). Náběhová hodnota by měla 
dosahovat hodnoty nad 70 % Ujm 

16. Používat pomocná relé s paticí pro montáž na „DIN lištu“ kde relé nesmí překrývat šroubová 
připojovací místa na patici, musí být možnost zajistit relé v sepnutém stavu viditelným 



 

 

mechanismem přístupným zepředu. Relé musí dále signalizovat viditelně svůj stav (zap./vyp.). 
Těmto nárokům vyhovují například relé Schrack typ MR(MT) 311,320xxx a další odvozené typy. 
Ochranná dioda vždy dle požadavků na ochranu spínacích prvků 

17. Pro vypínací logiky používat paměťová relé (Siemens, ABB, TYCO), vždy použít zpětné potvrzení 
správné polohy 

18. Povelová relé a převodová relé pro návaznost ochranných funkcí směrem ze silového zařízení 
vždy vybavit ochrannou diodou (min. 1600V/1A) připojenou paralelně k cívce. Požadujeme 
umístění diody přímo na relé nebo co nejblíže 

19. Použít běžná pomocná časová relé typ Schrack, Siemens, ABB 
20. Všechna relé obecně zapojovat tak, aby na nižším „čísle/písmenu“ v označení svorek pro 

připojení cívky relé byl připojen pól 
21. Označení kabelů přednostně umístit na ukončení kabelů uvnitř rozvaděčů. Kde se musí umístit v 

místech, kde jsou štítky vystaveny přímému působení venkovního prostředí musí být štítky z 
nerezové oceli s gravírovaným, nebo raženým popisem. V prostředí chráněném před 
povětrnostními vlivy lze použít i štítky hliníkové lakované nebo plastové strojově popisované 

22. Ukončení kabelů provést teplotně smrštitelnými koncovkami. Vyvedení stínění provést ve 
smrštitelné žlutozelené bužírce, nebo slaněným vodičem o průřezu min 4mm2 

 

 

 




















