
Pozvánka 
 

na seminář pracovní skupiny „Plánování a rozvoj sítí“ sekce č. 5 ČK CIRED 
 
Termín konání: 6 – 7. 9. 2022 (úterý – středa) 
 
Místo:    Penzión Vikartovský mlyn, 059 40 Liptovská Teplička 

Penzion se nachází asi 1 km před vesnicí Liptovská Teplička. Popis cesty 
najdete v přiloženém souboru. Další informace lze nalézt na webových 
stránkách https://vikartovskymlyn.sk/. 

 
Organizátor semináře:  VSD, a.s. 

Kontaktní osoba:  Ing. Karol Szarysz 
mobil +421 917 855 734 
e-mail: szarysz_karol@vsdas.sk  

 
Program jednání: 
Úterý 6. 9. 2022 
12:00 – 13:00 Oběd 
13:30 – 15:30 Téma: Připojování velkých odběrů a výroben – výkonové rozhraní hladin 110/22 kV, 

podmínky připojení, technické řešení samotného připojení (PREDi, ČEDd, EG.D) 
15:30 – 16:00 Přestávka 
16:00 – 17:45 Téma: Vybrané problémy distribučních sítí 

• Kabelizace sítí (SSD, EG.D) 
• Riešenie problémov impedančných slučiek (ZSD, ČEZd) 
• Problémy výpočtu uzemňovania úsekových vypínačov (ZSD) 
• Batériové úložisko Ždiar (VSD) 

18:00 – 18:30 Večeře 
20:00  Diskuse, společenský večer 
 
Středa 7. 9. 2022 
7:45 – 8:15 Snídaně 
8:30 – 10:00 Téma: Rozvodny 110 kV 

• Výkonové transformátory – výkony, hlučnost, zkušenosti s vyššími výkony 
(PREDi) 

• Konvenční měniče vs. senzory – zkušenosti PDS (PREDi) 
• Náhrada plynu SF6 – piloty na alternativu R 110 kV/R 22 kV (PREDi) 
• Problémy pri prekročení skratových odolností R 110 kV pri spájaní 

nadradených sústav (SSD) 
10:00 – 10:30 Přestávka, uvolnění pokojů 
10:30 – 11:30 Téma: Rozvodny 110 kV – pokračování 

Informace o aktivitách (ČK) CIRED (EGÚ Brno) 
 Příprava konference ČK CIRED v Táboře (EGÚ Brno) 

11:30 – 12:30 Oběd 
12:30  Ukončení semináře 
 
Svoji účast pro zajištění ubytování a stravování prosím nahlaste do čtvrtka 25. 8. 2022 do 12 hodin 
na výše uvedenou e-mailovou adresu a v kopii na adresu jaroslav.sabata@egubrno.cz. 
 
Účastníci semináře si hradí cestovní výlohy. Ubytování a strava je hrazena z prostředků ČK CIRED pro 
individuální členy, dva zástupce kolektivních členů a zástupce licencovaných distributorů (u nich není 
počet zástupců limitován). 
 
V Brně dne 2. 8. 2022 
Ing. Jaroslav Šabata 
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