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Technická

zpráva:

1.0 Úvod:
Tato projektová dokumentace je zpracovaná na základ Vyhl. .499/2006-ve zn ní vyhlášky
.62/2013 Sb. eší novou elektroinstalaci stávajícího objektu stodoly v obci T ebušín.
P edm tem projektové dokumentace je kompletní návrh rozvod silnoproudé elektroinstalace,
ochrany p ed bleskem a slaboproudých rozvod . Projekt eší instalace kabelových tras a kabeláže,
rozmíst ní silnoproudých prvk , výzbroj rozvád
, bilanci instalovaného výkonu spot ebi .
V rámci regenerace objektu stodoly bude objekt napojen z rozvad e „RS1“ (rozvodnice
v SO-05) p ívodní kabel bude veden p es prostor dvora, m ení spot eby el. energie bude v novém
elektrom rovém rozvad i pro celý areál spole né.
Investorem akce je Obec T ebušín, T ebušín 33, 412 01 Litom ice.
1.1 Všeobecná
- Nap

ást:

ová soustava
3PEN st . 50Hz, 400/230V
TN-C
p ívod ze stávajícího objektu
3NPE st . 50Hz, 400/230V
TN-C-S
v rozvad i R
3NPE st . 50Hz, 400/230V
TN-S
3f rozvody – vývody z R
1NPE st . 50Hz, 230V/50Hz TN-S
1f rozvody – vývody z R
- Ochranná opat ení pro zajišt ní bezpe nosti – Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem
Dle SN 33 2000.4.41 ed.2 Z1

A) Živé ásti:
Ochrana p ed nebezpe ným dotykem živých ástí v elektrické instalaci spl uje
požadavky uvedené v ásti 411.2 SN 33 2000.4.41 ed.2 Z1 P íloha „A“- prost edky
základní ochrany za normálních podmínek:
-A1 – základní izolace
-A2- krytem nebo p epážkou
B) Neživé ásti:
Ochrana p ed nebezpe ným dotykem neživých ástí v elektrické instalaci je
zabezpe ena dle ásti 411.3 SN 33 2000.4.41 ed.2 Z1 požadavky na ochranu p i
poruše.
411.3.1.1 Ochranné uzemn ní (spojení neživých ástí s ochranným vodi em)
411.3.1.2 Ochranné pospojování (hlavní uzem ovací bod)
411.3.2 Automatické odpojení v p ípad poruchy
411.3.3 Dopl ková ochrana – proudovými chráni i jejichž jmenovitý vybavovací
proud nep ekra uje 30mA (dle l. 415.1.1)
-

Pod rozvodnicí „RS3“ bude umíst na p ípojnice hlavního pospojení
dle SN 33 2000.4.41 l. 413.1.2.1, pro vyrovnání potenciálu budovy,
ochranná p ípojnice bude propojena na obvodovou zemnící soustavu pomocí
vodi e FeZn φ 10/13mmPVC.

-

S p ípojnicí HOP budou vodiv propojeny tyto ásti:
ochranný vodi (uzemn ní) svodi
p ep tí v rozvodnicích
vodovodní potrubí ( v p ípad provedení z kovového materiálu)
potrubí plynovodu, rozvod topení, stín ní sd l. kabelu
nutno vodiv p eklenout vodom r a plynom r
Ochranný vodi v rozvodnicích rozd len na samostatný pracovní N (sm) a
samostatný ochranný PE (z-ž), za místem rozd lení je nep ípustné
op tovné spojení

-

-

-

Stupe d ležitosti dodávky
Dle SN 34 1610 je dodávka za azena do 3.stupn . Posta uje napájení
z jednoho zdroje.
Kompenzace ú iníku vzhledem k charakteru odb ru není požadována
(cos ϕ ≥ 0,95)
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- Použité podklady
•
•
•

Projektová dokumentace stavební ásti – pracovní verze
Podklady místní šet ení a požadavky investora
Platné normy SN a p edpisy, a to zejména:

SN EN 60038 (330120)
SN EN 60445 ed. 4
SN 33 2000-1 ed. 2
SN 33 2000-4-41 ed. 2
SN 33 2000-4-43 ed. 2
SN 33 2000-4-473
SN 33 2000-5-51 ed. 3
SN 33 2000-5-52 ed. 2
SN 33 2000-5-54 ed. 3
SN 33 2000-5-534

SN 33 2000-5-537
SN 33 2000-5-54 ed. 3
SN 33 2130 ed. 3
SN EN 12464-1 (360450)
SN EN 1838 (360453)
SN EN 62305-1 ed. 2
SN EN 62305-2 ed. 2
SN EN 62305-3 ed. 2
SN EN 62305-4 ed. 2
SN 34 2300 ed.2
SN 73 6005

Prost edí dle

Jmenovitá nap tí CENELEC
Základní a bezpe nostní zásady pro rozhraní lov k-stroj,
zna ení a identifikaci - Identifikace svorek p edm t ,
konc vodi a vodi
Elektrické instalace nízkého nap tí – ást 1:
Základní hlediska, stanovení základních charakteristik,
definice
Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 4-41:
Ochranná opat ení pro zajišt ní bezpe nosti –
Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem
Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 4-43:
Bezpe nost - Ochrana p ed nadproudy
El.technické p edpisy - El. za ízení. ást 4: Bezpe nost
Kapitola 47: Použití ochr. opat ení pro zajišt ní bezp.
Oddíl 473: Opat ení k ochran proti nadproud m
Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 5-51:
Výb r a stavba elektrických za ízení - Všeobecné p edpisy
Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 5-52:
Výb r a stavba elektrických za ízení - Elektrická vedení
Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 5-54:
Výb r a stavba elektrických za ízení - Uzemn ní a ochranné
vodi e
Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 5-53:
Výb r a stavba elektrických za ízení - Odpojování, spínání a
ízení
Oddíl 534: P ep ová ochranná za ízení
Elektrotechnické p edpisy - Elektrická za ízení - ást 5:
Výb r a stavba elektrických za ízení - Kapitola 53: Spínací a
ídicí p ístroje - Oddíl 537: P ístroje pro odpojování a spínání
Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 5-54: Výb r a
stavba
elektrických za ízení - Uzemn ní a ochranné vodi e
Elektrické instalace nízkého nap tí - Vnit ní elektrické rozvody
Sv tlo a osv tlení - Osv tlení pracovních prostor - ást 1:
Vnit ní pracovní prostory
Sv tlo a osv tlení - Nouzové osv tlení
Ochrana p ed bleskem - ást 1: Obecné principy
Ochrana p ed bleskem - ást 2: ízení rizika
Ochrana p ed bleskem - ást 3:
Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
Ochrana p ed bleskem - ást 4:
Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
P edpisy pro vnit ní rozvody sd lovacích vedení
Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení
a s nimi související normy a p edpisy.

SN 33 2000.1 ed.2;

SN 33 2000.5.51ed.3:

Vnit ní prostory:
P sobení dle vn jších vliv :
a) Teplota okolí
b) Nadmo ská výška
c) Výskyt vody:
d) Výskyt cizích t les

AA 5
AC 1
AD 1
AD 2
AE 1
3

o

o

(+ 5 C - + 40 C)
(≤ 2000 m )
(zanedbatelný)
(voln padající kapky)
(zanedbatelný)

prostor
prostor
prostor
prostor
prostor

B
B
B
ZN
B
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e) Výskat koroz. nebo zne iš uj. látek
f) Mechanické namáhání
g) Vibrace
h) Výskat rostlinstva nebo plísní
ch) Výskyt živo ich
i) Elektromagnetická p sobení
j) Slune ní zá ení
k) Seismické ú inky
l) Bou ková innost
m) Pohyb vzduchu

AF 1
AG1
AH 1
AK 1
AL 1
AM 1
AN 1
AP1
AQ 1
AR1

(zanedbatelný)
(mírný)
(mírné)
(bez nebezpe í)
(bez nebezpe í)
(zanedbatelné)
(zanedbatelné)
(zanedbatelné)
(zanedbatelné)
(pomalý)

prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor

BA 1
BC 2

(nepou ené osoby)
(výjime ný)

prostor B
prostor B

c) Podmínka úniku v p ípad
nebezpe í

BD 1

prostor B

d) Povaha zpracovávaných látek

BE 1

( malá hustota obsazení
snadné podmínky úniku)
(bez význam. nebezpe í)

prostor B

CA 1
CB 1

(neho lavé)
(zanedbatelné nebezpe í)

prostor B
prostor B

Ur ení prostor podle využití:
a) Schopnost osob
b) Dotyk osob s potenciálem

Ur ení prostor dle konstrukce budovy:
a) Stavební materiály
b) Konstrukce budov

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Dle SN 2000-4-41-ed.2 Z1 z uvedených vn jších vliv vyplývá, že se jedná z hlediska
nebezpe í úrazu el. proudem
o prostor normální
Venkovní prostory:
P sobení dle vn jších vliv :
a) Atmosférické podmínky
AB3 – AB8
b) Nadmo ská výška
AC 1
c) Výskyt vody:
AD 3
d) Výskyt cizích t les
AE 2
e) Výskat koroz. nebo zne iš uj. látek AF 3
f) Mechanické namáhání
AG 1
g) Vibrace
AH 1
h) Výskat rostlinstva nebo plísní
AK 1
ch) Výskyt živo ich
AL1
i) Elektromagnetická p sobení
AM 1
j) Slune ní zá ení
AN 1
k) Seismické ú inky
AP1
l) Bou ková innost
AQ 1
m) Pohyb vzduchu
AR1

o

o

(-25 C - + 40 C)
(≤ 2000 m )
(vodní t íš )
(malé p edm ty)
(ob asný,p íležitostný)
(mírný)
(mírný )
(bez nebezpe í)
(bez nebezpe í)
(zanedbatelné)
(zanedbatelné)
(zanedbatelné)
(zanedbatelné)
(pomalý)

prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor
prostor

ZN
B
ZN
N
N
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Dle SN 2000-4-41-ed.2 Z1 z uvedených vn jších vliv vyplývá, že se jedná z hlediska
nebezpe í úrazu el. proudem
o prostor zvláš nebezpe ný
Instalovaný p íkon:
Elektroinstalace

Pi
30,- kW
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2.0 Technické

ešení:

2.1 P ípojka NN:
Z nového rozvad e „RS1“ bude proveden kabelový p ívod p es dv r podél chodníku,
2
2
je navržen kabel CYKY-J 4x16mm spole n s rezervním impulsním kabelem CYKY-O 3x1,5mm ,
2
spole n bude v trase veden rezervní kabel pro p ípadné tepelné erpadlo (CYKY-J 4x10mm
2
spole n s impulsním kabelem CYKY-O 3x1,5mm ). Ukon ení v rozvodnici „RS3“ umíst né
v místnosti .1.04 sklad. Kabely budou uloženy v zemi v rýze 35x70cm v ochranné PVC trubce φ
40mm v pískovém loži krytí PVC fólií.
2.2 M ení el. energie:
M ení spot eby el. energie bude v novém elektrom rovém rozvad i, který je sou . SO-05 a
slouží pro celý areál.
Proti neoprávn nému odb ru el. energie bude elektrom rová ást zaplombovaná.
2.3 Elektroinstalace všeobecn :
Vlastní elektroinstalace rekonstruovaného objektu bude provedena v soustav TN-S,
napojena z rozvad e „RS3“ umíst ní v m. . 1.04 (sklad), je navržena oceloplechová zapušt ná
rozvodnice 650x550x110 krytí IP30 96 modul s náplní dle výkresu .:6. Vlastní rozvody
elektroinstalace jsou navrženy pod omítkou, v prostoru skladu mobiliá e uloženy na povrchu
2
v ochranných elektroinstala ních trubkách po trámových konstrukcích CYKY-J 3x1,5mm respektive
2
2
5x1,5mm pro sv tlo. Zásuvkové rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5 mm pod omítkou
s p ípadným využitím v podlahové konstrukci podél obvodových st n.
Barevné ozna ení vodi
musí respektovat
SN 33 0165 ed.2. Pro p ipojení spot ebi
budou použity kabely v provedení J , p ipojení vypína v provedení O.
Vypína e budou umíst ny u vstupních dve í do místností ve výši 1,2 – 1,3m nad podlahou,
zásuvky se umístí do výše 0,2m nad podlahu, v umývárn do výšky 1,5m mimo umývací prostor
umyvadla.
2.4 Osv tlení:
Osv tlení vnit ních prostor objektu je navrženo p isazenými a záv snými LED svítidly
s intenzitou osv tlení Em v souladu s SN EN 12464-1. s hodnotu osv tlenosti dle tabulky místností
jednotlivých podlaží :
Charakteristika osv tlovaného prostoru : Prostory uvažovaných místností jsou za azeny jako
sklad, klubovna s barem , sociální za ízení, komunika ní prostory.
Osv tlení místností je navrženo celkové, sv teln technické parametry vyhovují v celém
p dorysu jednotlivých místností.
Pro um lé osv tlení je použito stropních a nást nných LED svítidel, pro osv tlení prostoru
barpultu budou v rámci elektroinstalace p ipraveny vývody pro místním osv tlení dle interiéru baru
(bude up esn no p i realizaci stavby dle návrhu architekta) prostorové rozmíst ní pro jednotlivé
prostory je patrné z výkresové ásti projektové dokumentace (legenda svítidel).
Ovládání bude provedeno místní pomocí sériových a st ídavých p epína
v kombinaci
s pohybovým automatickým idlem (venkovní svítidla). Rozvod bude proveden kabely CYKY-J
2
2
2
3x1,5mm respektive CYKY-J 4x1,5mm pro vypína e CYKY-O 3x1,5mm , uložení pod omítkou ve
st nách a v prostoru nad podhledy.
Nouzové osv tlení je navrženo v kombinaci s osv tlením prostor pomocí svítidel s nouzovým
modulem dopln no o nouzová svítidla umíst ná nad dve e. Nouzové osv tlení se zapíná automaticky
p i ztrát nap tí.
Údržba osv tlovací soustavy bude provád na dle pot eby provozu, vým na sv telných zdroj
bude provád na p ed doho ením. išt ní bude provád no dle provozních p edpis budovy 2-3x
ro n .
2.5 Vytáp ní, TUV a VZT:
Bude pomocí kotle na pelety umíst n v koteln (1.PP objektu). Oh ev TUV je sou ástí
dodávky topení. Provoz topení bude ízen pomocí jednotky (sou . dodávky topení) umíst né
v prostoru baru s rozvad em topení propojení pomocí kabelu UTP 4x2x0,8mm a kabel JYTY
4x1mm uložení v ochranných elektroinstala ních trubkách.
5
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Odv trání prostoru baru je navrženo pomocí VZT jednotky umíst né v 2.NP v technické
místnosti . 1.02. Ovládání bude pomocí ídící jednotky, která je sou ástí dodávky technologie VZT
propojení bude pomocí kabelu UTP 4x2x0,8mm a kabel JYTY 4x1mm uložení v ochranných
elektroinstala ních trubkách..
.
2.6 Slaboproudé rozvody:
V rámci rozvod elektroinstalace bude proveden p ívod telefonní linky do prostoru baru
s ukon ením ú astnickou zásuvkou, napojení ze svorkovnicové krabice MIS1b umíst né v pilí i
s elektrom rovým rozvad em.
P ívodní kabel UTP 4x2x0,8mm bude uložen v ochranné PVC trubce ve spole né trase
s p ívodním kabelem. Vlastní rozvod v objektu bude proveden kabelem UTP v PVC trubce φ 16mm
pod omítkou.
Ve spole né trase bude veden sd lovací kabel pro SO-01, který bude ukon en v prostoru
baru.
2.7 Ochrana p ed bleskem :
Vn jší ochrana p ed úderem blesku a p ep tím je ešena v souladu se souborem norem EN
62305-ed.2 je tvo ena jímacím vedením na st eše spojeným svody se zemni em. Pro návrh soustavy
je objekt za azen do t ídy ochrany III, pro níž se uvažuje s bleskovým proudem 100 kA, polom rem
bleskové koule 45 m a požadavkem na ú innost soustavy 91 %.
Vlastní ochrana p ed úderem blesku je pak dána krycím úhlem jíma e, hustotou jímacích ty í
a pomocných jíma
je zvolena tak, aby st echa byla v krycím úhlu t chto jíma . Na jímací
soustavu nebudou p ímo p ipojeny žádné kovové sou ásti objektu, které z vn jšího prostoru vstupují
dovnit objektu. Vzdálenost S1 od vnit ní kovové ásti objektu (vnit ního vedení elektroinstalace) je
min. 0,45m, vzdálenost S2 pro oddálený pomocný jíma od za ízení VZT je 0,5m Objekt bude chrán n
novou h ebenovou hromosvodovou soustavou provedenou pomocí vodi e AlMgSi φ 8 mm s t emi
kusy jíma
JR2,0 AlMgSi osazenými na h ebeni st echy, na komínové t leso bude osazen jíma
JR1,0 AlMgSi. Propojení na obvodový zemni bude provedeno pomocí p ti svod a svodu na komín
, které budou ukon eny na zkušebních svorkách ve výši 1,7m nad terénem, od kterých bude propojení
na zemnící soustavu vodi em FeZn φ 10/13mm PVC, mezi zemí a zkušební svorkou ochrana pomocí
ochranné trubky do zdiva. Vývod od VZT technologie na st echu bude chrán n pomocí oddáleného
jíma e (p ipevn n pomocí izola ních držák ).
Obvodový zemni je navržen pomocí pásku FeZn 30x4mm uloženým do rýhy 35x70cm po
obvodu budovy s propojením na zemnící soustavu sousedních objekt (SO-02 a SO-05).
Veškeré zemní spoje obvodového zemni e opat it antikorozní ochrannou, vodi e vyvedené
z betonového základu budou rovn ž ochrán ny proti korozi (min. 10cm v beton. základu a 30cm nad
terén).
Celkový odpor uzemn ní bude menší jak 2 Ohmy. Spodní okraje okapových svod budou
vodi em FeZn φ 10/13mm PVC rovn ž propojeny na obvodový zemni . Hromosvod bude proveden
dle souboru SN EN 62305 ed.2, základový zemni provést dle SN 33 2000.5.54 ed.3.
V objektu bude provedeno hlavní pospojení, kde bude navzájem spojen ochranný vodi PE,
hlavní ochranná p ípojnice HOP, uzem ovací svody od svodi
p ep tí, kovové konstrukce uvnit
budovy (potrubí, technologické spot ebi e, ventilátory, všeobecn velké kovové hmoty v dosahu
el.za ízení). Na pospojení bude použito na vodi e CYY.
3.0 Záv r:
Ochrana p ed nebezpe ným dotykem bude provedena dle
Normální: – prostory normální
Automatické odpojení od zdroje
Dvojitá neb zesílená izolace

SN 33 2000.4.41 ed.2 Z1 tab. NA2

Dopln ná – prostory zvláš nebezpe né
Automatické odpojení od zdroje
Dvojitá neb zesílení izolace
Veškeré montážní práce je t eba provád t dle platných SN a za dodržení bezpe nostních
p edpis . P ipadnou zm n nu typu svítidel a p ístroj je t eba konzultovat se zpracovatelem
projektové dokumentace. Po skon ení montážních prací se provede záv re né m ení na základ ,
6
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kterého bude vydána revizní zpráva. Odb rateli bude p edáno 1 paré výkresové dokumentace
skute ného provedení elektroinstalace.
Bezpe nost práce:
Postup prací musí být koordinován se z etelem na možnosti provozu a bezpe nost a ochranu
zdraví p i práci. P i montážních pracích elektro provád ných pod nap tím nebo v jeho blízkosti se
musí postupovat v souladu s p íslušnými SN. Osoby pracující na el. za ízení musí rovn ž dodržet
místní pracovní, provozní a bezpe nostní p edpisy a používat vždy náležité ochranné a pracovní
pom cky.
Za ízení na kterých je provád na pracovní innost musí mít všechny živé ásti spolehliv
odpojeny a ozna eny bezpe nostními sd leními (nap .”Nezapínej - na za ízení se pracuje”), pokud
není povolena práce pod nap tím.
El. za ízení uvád ná do provozu po ástech musí mít nehotové ásti spolehliv odpojeny a
zabezpe eny proti nežádoucímu zapojení, pop ípad musí být jinak zajišt ny, aby ve stavu pod
nap tím nedošlo k ohrožení osob. Elektrické za ízení musí být revidováno p ed uvedením do provozu.
El. za ízení musí být pravideln kontrolováno a udržováno v takovém stavu, aby byla zajišt na
jejich správná innost a aby byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpe nosti a
požadavky ostatních p edpis a norem. Všechny poruchy a závady musí být neprodlen odstran ny.
Obsluhu el. za ízení mohou vykonávat jen osoby s kvalifikací nejmén pro osoby pou ené ve
smyslu §4 vyhlášky ÚBP a BÚ .50/78 Sb.
Údržbu el. za ízení je nutno provád t podle provozního ádu. Údržbu elektrické instalace a
ostatních el. za ízení p i otev ených dve ích nebo sejmutých krytech mohou vykonávat osoby
s kvalifikací nejmén pro osoby znalé ve smyslu §5 vyhlášky ÚBP a BÚ .50/78 Sb.

7

