
 

Předpokládaný rozvoj lokálních distribučních soustav  

AH-ENERGY, s.r.o. 
2017-2021 (výhled)  
 
AH-ENERGY, s.r.o. v souladu s § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (dále Energetický 

zákon) a Pravidel provozování lokálních distribučních soustav AH-ENERGY, s.r.o., zveřejňuje základní 
informace o předpokládaném rozvoji lokálních distribučních soustav (dále LDS) na roky 2017 – 2021 

(výhled). Informace o předpokládaném rozvoji LDS zahrnují údaje o plánované výstavbě a významných 

rekonstrukcích rozvoden 22/0,4 kV, vedeních 22 kV a 0,4 kV, důležitých vedeních a rozvodnách 22 kV 

v zásobovacím území AH-ENERGY, s.r.o., a to na období pěti let. Zveřejněné informace o 
předpokládaném rozvoji LDS AH-ENERGY, s.r.o., mají pouze informativní charakter. Akce zařazené 

do tohoto seznamu vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje distribučních sítí. AH-ENERGY, s.r.o., 

upozorňuje na možnost změny těchto zveřejněných informací v důsledku aktuálního stavu a nových 
požadavků na trhu s el. energií. Informace o předpokládaném rozvoji LDS budou v souladu s 

Energetickým zákonem a Pravidly pro provozování LDS AH-ENERGY, s.r.o., aktualizovány jednou 

ročně.  
Termín další aktualizace – duben roku 2018.  

 

Bližší informace o plánovaných akcích je možno získat na adrese: AH-ENERGY, s.r.o.  

Louky 304 
763 02, Zlín 

T +420-577 112 146  

 

Předpokládaný rozvoj lokálních distribučních soustav na období 2017 – 

2021 (výhled)  
Informace o předpokládaném rozvoji lokálních distribučních soustav zahrnují údaje o plánované 

výstavbě a významných rekonstrukcích rozvoden 22/0,4 kV, vedeních 22 kV a 0,4 kV, důležitých 
vedeních a rozvodnách 22kV.  

 

 

AH-ENERGY, s.r.o.  
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Vedení a kabely 22 kV a 0,4 kV 

 

Přehled plánovaných akcí 2017 - 2021 (výhled) 

Rekonstrukce, modernizace   rozvoj vysoko a nízkonapěťových vedení 

 

Slavičín  - NN  a VN rozvody – modernizace, posílení    2017 – 2021 

Rychvald – NN  a VN rozvody – modernizace, posílení    2018 

Paskov -  – NN  a VN rozvody – modernizace, posílení    2017 - 2019 

Kyjov – NN rozvody        2020 

Vracov – nová vedení NN       2017 - 2020 

 

Transformovny a rozvodny 22/0,4 kV 

Přehled plánovaných akcí 2017 - 2021 (výhled) 

Rekonstrukce, modernizace trafostanic a rozvoden    Rok realizace 

 

Slavičín rozvodny 22 kV a 0,4 kV – rekonstrukce     2017 – 2020 

Rychvald – výměna trafostanice 22/0,4 kV     2018 

Paskov, modernizace VN rozvodny 22 kV     2018-2019 

Kyjov, modernizace VN rozvodny 22 kV      2020 

 


