
 

 

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí  

   
 

 
Hana Klímová, mobil: +420 720 964 876, e-mail: klimova@ceps.cz. 
 
ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, www.ceps.cz 
IČO: 25702556, DIČ: CZ25702556, Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 19-3312670277/0100 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597 
 

 
 

 

 

Tisková zpráva 
16. 3. 2022 

Přenosové sítě Ukrajiny a Moldavska byly úspěšně synchronizovány se 
soustavami kontinentální Evropy  

 
Provozovatelé přenosových soustav kontinentální Evropy dnes úspěšně zahájili 
zkušební synchronizaci přenosových soustav Ukrajiny a Moldavska. Stalo se tak na 
základě naléhavé žádosti tamních provozovatelů přenosových sítí, společností 
Ukrenergo a Moldelectrica, o nouzovou synchronizaci v souvislosti se situací na 
Ukrajině.  
 
O synchronizaci Ukrajiny a Moldavska s kontinentální Evropou se jednalo od roku 2017. 
Realizovala se řada nezbytných kroků, včetně úspěšného odzkoušení ostrovního provozu. 
Dokončení synchronizace se původně plánovalo pro rok 2023, proces se však výrazně 
urychlil na základě žádosti o nouzovou synchronizaci Ukrajiny a Moldavska ze 27. a 28. 
února 2022. 
 
Zkušební synchronizace byla provedena po důkladné analýze asociace ENTSO-E, která 
potvrdila technickou proveditelnost propojení. Posuzovány přitom byly parametry z oblasti 
bezpečnosti provozu, informačních technologií včetně kybernetické bezpečnosti či 
legislativní a regulační aspekty. Přijata byla také řada opatření k zajištění bezpečnosti a 
spolehlivého provozu propojených evropských soustav.  
 
„Je skvělé, že se podařilo sítě synchronizovat tak rychle. Především v případě Ukrajiny 
jsme si v době ruské agrese byli všichni vědomi, jak zranitelná kvůli ostrovnímu provozu 
byla. Také proto jsem synchronizaci sítí podpořil na mimořádné radě ministrů zemí EU pro 
energetiku na konci února,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. 
 
„Jedná se o významný milník pro provozovatele přenosových soustav v kontinentální 
Evropě i společnosti Ukrenergo a Moldelectrica, kterým se daří provozovat své 
energetické systémy v mimořádně obtížných podmínkách,“ uvedl Zbyněk Boldiš, 
viceprezident asociace ENTSO-E a ředitel sekce Zahraniční spolupráce společnosti 
ČEPS. 
 
Další informace o nouzové synchronizaci Ukrajiny a Moldavska si můžete přečíst v této 
tiskové zprávě: https://www.ceps.cz/cs/tiskove-zpravy/novinka/evropska-sit-provozovatelu-
prenosovych-soustav-intenzivne-jedna-o-nouzove-synchronizaci-ukrajiny-a-moldavska.  
 
• Tiskové zprávy ENTSO-E naleznete zde: Latest News (entsoe.eu) 
 
• Kontakt na ENTSO-E: media@entsoe.com 

https://www.ceps.cz/cs/tiskove-zpravy/novinka/evropska-sit-provozovatelu-prenosovych-soustav-intenzivne-jedna-o-nouzove-synchronizaci-ukrajiny-a-moldavska
https://www.ceps.cz/cs/tiskove-zpravy/novinka/evropska-sit-provozovatelu-prenosovych-soustav-intenzivne-jedna-o-nouzove-synchronizaci-ukrajiny-a-moldavska
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ČEPS, a. s. 

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy 

(elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem 

podle Energetického zákona.  

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické 

energie z přenosové do distribuční soustavy, a vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 867 km a 220 kV o délce 

1 824 km.  

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a. s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním 

rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).  

Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. Zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit 

elektrické energie. ČEPS, a. s., se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR 

i v Evropě. Více informací naleznete na www.ceps.cz. 

 

 

Kontakty pro média: 
 
 
Vojtěch Srnka, tiskový mluvčí MPO    Hana Klímová, tisková mluvčí ČEPS 
tel.: 775 129 722                                                          tel.: 720 964 876 
e-mail: srnka@mpo.cz                                                 e-mail: klimova@ceps.cz 
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