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Dodávky energií během letní CZD  18.7. – 1.8. 2022 
 
Letní CZD (celozávodní dovolená) v roce 2022  bude  probíhat podle individuálních plánů  firem.  
V areálu nedošlo ke koordinaci organizace CZD. 
 
Pracovníci energetiky CHS   průběžně během roku provádí  a zajišťují kontroly energetických zařízení, 
jejich údržbu, opravy, revize, … s minimalizací  požadavků na přerušení dodávky energií. 
 
CZD je využita především pro činnosti, které nelze provádět „za provozu“.  
 
Tuto údržbu a opravy energetických zařízení z pozice výrobce a distributora soustřeďujeme na  
období  CZD  od 25.7.do 29.7. 2022. 
  
 

S přihlédnutím k možnostem a potřebám  plánované údržby, oprav zařízení a sítí předkládáme tento  
postup:  
 
do 24.7. včetně běžný provoz dodávek energií jako v pracovních a víkendových dnech  
 kromě odstávky plynu  
 
20.7.2022  od 6:00 odstaveny všechny plynovody. Nutno uzavřít všechny 

spotřebiče, hlavní uzávěry a zajistit, aby nešlo vypustit  plyn z potrubí. 
Hrozí zavzdušnění!  
GasNet s partnery bude  provádět montážní práce na plynovodu. 
Předpoklad uvedení  plynovodů zpět do provozu je  následující den od 
8: 00 hod. Každý odběratel zajistí že bude příslušné  plynárenské 
zařízení zkontrolováno  a spolehlivě  odvzdušněno. Řídit se 
platnými předpisy. 

  Po dobu odstávky plynu je  částečná možnost ohřát TUV. Dodavatel 
podle podmínek odběru bude aktivovat malé zdroje. Teplota TUV 
tento den bez záruky.  
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v 30. týdnu je plánováno: 
 
pitná voda není plánované přerušení dodávky 
 
povrchová  voda není plánované přerušení dodávky 
      
odvod splaškových vod  není plánované přerušení  
(kanalizace)  
  
tlakový vzduch odstávka 29.7. od 6:00 do 22:00 dne 31.7.2022  
  
teplo odběratelé nepožadují, v letním období se nedodává 
  
teplá (užitková) voda od  18.7 do  1.8. jsou  možné větší rozdíl teploty TUV v průběhu dne a 

noci ve srovnání s   běžným stavem,  
 možné kratší odstávky v řádu hodin během 30. týdne   

Upozornění: pokud je  odstavena pitná voda  nepoteče ani teplá 
voda.   
 

zemní plyn přerušení před  CZD, během CZD není plánované přerušení dodávky 
 
  
elektrická energie     

 
do 24.7.   obvyklý  provoz     
 

    rozvodna, trafo  vypnuté úseky, subjekty, dílny, objekty  
 
25.7       
Po 6:15 -  13:00 hod.   TS 2b  Nate   těžká obrobna dílna, karusely, OTS???, … 
       Zámečnictví Oulický, NTT  
 

TS 2a  Tenez   st. pastery, kanceláře bílý dům, 
       výměníky, Svaros 

     
 11:30 - 14:15 hod. TS 8  CHS   jídelna Losenka, p. Tunheber, p. Kopecký 

 
 
26.7.    6.15 -  13:00 hod.  TS 6      Nate                 IVU montážní dílny vrátnice č.3.  
Út       přístavky, expedice, hutní sklad, IVU, ...  
       stavební údržba CHS, INCO, SOU škola 
 
           11:15 - 14:00 hod.           TS 10    CHS stará kompresorovna  
 
 
27.7.    6:15 – 13:45 hod.           TS 4      Tenez  Tenez I. smaltovny, bývalý HS, plechárna, … 
St                                   

TS 12    Tenez  celý areál za silnicí,   
nezbytná součinnost Tenezu – zajištění 
přístupu 

 
           8:00 – 11:00 hod. TS 9  CHS  p. Stejskal, p. Dejl, p. Tringl (zahrádky), 
 

ČRS domek hrázný (p. Málek), CHS čerpačka 
vody  
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28.7.    6.15 - 13.45 hod. TS 7  CHS   „stará budova“, nástrojovna, nová hala,     
Čt       Galvanovna, Pali, ubytovna, hutní 
         sklad, vrátnice č. 2, lisovna plastů,  
       p. Doležálek, MUDr. Ordelt, SOU dílny,  
 
           6.15 -  10.00 hod.    TS 13  CHS  lisovna plastů I. a  II., plus kalírna, kovárna 
 
         
29.7.   6.15 - 14.15 hod. TS 1/1 až 3 CHS hlavní trafa a VN rozvodna 35/6 vč.          
Pá       přívodních linek 35 kV 
       Celý průmyslový areál a navazující OPM 
     
  
Po dobu odstávky  VN rozvodny a vypnutí přívodních linek společností ČEZ Distribuce  dne 29.7.2022 
upozorňujeme, že  kromě EE je přerušena dodávka  tlakového vzduchu. Teplo, TUV omezeně z  
kogenerační jednotky.  
 
Ve smyslu zák. 458/2000 Sb.  § 25, odst. 1, 6, § 76, odst. 4 Vám  oznamujeme  výše uvedená 
omezení, resp. přerušení dodávek. Žádáme Vás o pochopení a disciplinovanost v dodržování  termínů 
přerušení dodávek. Pokud plánujete práce na svých rozvodech a zařízeních EE v době vypnutí, 
je nezbytné pracoviště zabezpečit stejným způsobem jako by bylo pod napětím. Obdobně se 
přiměřeně týká i ostatních energií. Pokud takové akce připravujete, neváhejte je s energetikou CHS 
konzultovat. 
 
Touto cestou Vás zároveň žádáme o spolupráci při umožnění přístupu do objektů odběratelů (jedná 
se převážně o rozvodny) v době CZD. 

 
Odběry EE pro Nordic Telecom, Vodafone, Recycling, server GCE, stavba haly za tratí dne 29.7.2022 
od cca 6.30 hod. do cca 13.30 hod. předpokládáme pokrýt z vlastní výroby EE na záložním zdroji.  
Na začátku a konci naplánované údržby  v  hlavní VN rozvodně a centrální trafostanici  je 
pravděpodobné kratší  vypnutí  všech  odběrů elektřiny (odhad délky vypnutí  do  30 minut) k zajištění   
nezbytných manipulací. 
 
Sledujte aktuální informace o průběhu údržby a odstavení jednotlivých energií během dovolené na 
webových stránkách CHS http://chss.cz.  
 

 
Přejeme   příjemné prožití  letní  dovolené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Flejberk 
ředitel a. s. 
   
 
 


