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ELEKTROINSTALACE
TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. VŠEOBECNĚ
1.1 Rozsah řešení
Tato dokumentace je zpracovaná v rozsahu odpovídajícímu stupni DSP a řeší profesi
ELEKTROINSTALACE pro stavební úpravu a modernizaci bytu č. 3 domu za bytovým
rozváděčem.
Řešení akceptuje příslušné normy, zákony a vyhlášky, jakož i požadavky investora
a navazujících profesí.

1.2 Podklady
Podkladem pro vypracování dokumentace pro stavební řízení byly:
stavební dispozice v měřítku 1:50, tj. půdorys bytu, požadavky investora stavby,
konzultace s dalšími profesemi, platné normy a předpisy.

1.3 Použité normy a předpisy
Při návrhu byly použity normy a předpisy platné v době zpracování návrhu, zejména
soubor ČSN 33 2000, ČSN 33 2130, soubor ČSN EN 62305, ČSN 34 2300, soubor
ČSN EN 60332, soubor ČSN EN 61000, soubor ČSN IEC 60331, ČSN 73 4301
a ČSN 73 6005.

2 . S I L O V Á Z AŘ Í ZE N Í
2.1 Základní technické údaje
2.1.1 Napájecí rozvod
Připojení bytu na distribuční síť je provedeno ze stávajícího elektroměrového rozváděče, který je umístěn v přízemí domu.

Použité napěťové soustavy
3PEN 50Hz AC, 3x230/400V, TN-C - před RB (přívod z RE domu do každého bytu)
3NPE 50Hz AC, 3x230/400V, TN-S - veškeré rozvody nn za RB
Přechod ze soustavy TN-C na soustavu TN-S je navržen v bytové rozvodnici RB.
2.1.2 Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie
Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610:1963 se týká pouze
průmyslových objektů. Přesto je možné s přihlédnutím k dělení dle výše uvedené normy
označit celý objekt za objekt se stupněm důležitosti dodávky elektrické energie 3 – bez
zajišťování zvláštními opatřeními.
2.1.3 Způsob měření spotřeby
Ve stávajícím elektroměrovém rozváděči je osazen třífázový elektroměr
Investor bude žádat:
- hl. jistič 3 x 20A pro byt
2.1.4 Způsob kompenzace účiníku
U bytových rozvodů se kompenzace účiníku nevyžaduje, neboť u těchto rozvodů se
uvažuje s účiníkem cos φ ≅ 1.
2.1.5 Ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí a úrazu elektrickým proudem
Jednotlivé obvody a elektrická vedení budou proti zkratu a přetížení chráněna nadproudovými a zkratovými články jistících zařízení, umístěných v bytové rozvodnici.
Výši odebíraných příkonů v rozvodu omezí hlavní jistič v elektroměrovém rozváděči.
Ochrana proti přepětí – viz část 3.3.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN EN 61140 a ČSN 33 2000-4–41:
Základní ochrana za normálních podmínek – bezporuchový stav (původně ochrana
před dotykem živých částí): izolací, kryty.
Ochrana při poruše – za podmínek jedné poruchy (původně ochrana před dotykem neživých částí): samočinným odpojením od zdroje, zvýšená u vybraných okruhů proudovými chrániči s jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem In nepřesahujícím 30mA
a v koupelně místním doplňujícím pospojováním.

2.1.6 Celkový instalovaný příkon
byt - celkem
účel

Pi

ks

Ps

myčka (předpoklad)
kotel
mikrovlnka
Zásuvky
Kuchyňská linka
Lednice
Pračka

1,8
0,1
2

0,3
1
0,4

0,54
0,10
0,80

2,2
0,1
2

0,2
0,5
0,3

0,44
0,05
0,60

zásuvky - odahd osatních spotřeb
Osvětlení S1
Osvětlení S2
rezerva

1,5
0,3
0,3
4

0,5
0,5
0,5
1

0,75
0,15
0,15
3,00

jednotka - celkem

14,3

Ijm [A] – výpočtový jmenovitý proud / byt

12,8 A

IHLJ [A] navrhovaná hodnota Hl.jističe
bytu

20A

Počet bytů

6,58

1

Bude upřesněno v realizační dokumentaci dodavatele montážních prací elektro.

2.1.7 Druh prostředí
Vzhledem k tomu, že se nejedná o prostory výrobní nebo prostory, ve kterých by se používaly nebo skladovaly nebezpečné látky, je prostředí určené pro potřeby tohoto projektu bez stanovení komise projektantem dle ČSN 33 2000-3:2000 a ČSN 33 2000-5-51
ed.3:2010 takto:
AB4 Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti
společné vnitřní prostory objektů bez vytápění nebo temperování jako garáž,
technická místnost
AB5 Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty
ostatní vnitřní prostory objektu
AD1 Výskyt vody zanedbatelný
vnitřní prostory objektu, v koupelnách a sprchách - zóny dle ČSN 33 2000-7-701
a ČSN 33 2130
Z hlediska bezpečnosti práce a obsluhy elektrických zařízení a ochrany před úrazem
elektrickým proudem se jedná o prostory normální.

2.2 Osvětlení
2.2.1 Umělé vnitřní osvětlení bytu
Vnitřní umělé osvětlení objektu bude navrženo na hodnoty udržované osvětlenosti Ēm v
souladu s ČSN 73 4301/Z1:2005, příloha B a ČSN EN 12 464-1/Z1:2005. Umělé osvětlení musí být v každém vnitřním prostoru. Nejnižší přípustné hodnoty udržované osvětlenosti na srovnávací rovině Ēm, indexu oslnění UGRL a indexu podání barev Ra jsou
uvedeny v následující tabulce. Ve vnitřních prostorech bytu, kde není celkovým, či od-

stupňovaným osvětlením zajištěno dosažení požadovaných hodnot podle této tabulky,
je nutno zajistit místní osvětlení, či možnost jeho připojení.
Prostor
Celkové osvětlení obytné místnosti
(které se ještě doplňuje místním osvětlením)
Komunikace v bytě
Obytné kuchyně, šatny, spíže
Koupelna
Kuchyňská pracovní linka, varná deska sporáku

Ēm [lx]

URGL

Ra

Výška [m]

50

22

80

0,85

75
100
200
300

22
22
22
22

80
80
80
90

0
0,85
0,85
-

Uživatelé bytu si zřizují, udržují a užívají celkové i místní osvětlení obytných místností
sami podle vlastní úvahy. Pro svítidla celkového osvětlení jsou zpravidla podle projektu
rozmístěny vývody světelného obvodu, pro místní osvětlení se využívají zásuvky.
Osvětlovací soustavy ve vnitřních prostorech bytu musí být variabilní a umožňovat více
kombinací pro různé aktivní činnosti i pro pasivní odpočinek. Osvětlovací soustavy v
jedné místnosti by měly zajistit vyhovující osvětlení pro časté případy, kdy uživatelé vykonávají současně odlišné činnosti a potřebují každý jiné osvětlení, přičemž nesmí jeden druhého svým osvětlením rušit (úroveň osvětlení, jasy a úhly clonění svítidel a usměrnění světelného toku). Svítidla v koupelně a v kuchyni nad pracovní plochou s umývacím dřezem musí splňovat požadavky ČSN 33 2000-7–701. Požadavky na zrakově
náročnější činnosti budou zajištěny doplněním celkového osvětlení o místní osvětlení.
Ve všech prostorách budou připraveny vývody pro připojení svítidel, ukončené svítidlovou svorkou. Tam, kde je více ovládacích prvků umístěno vedle sebe, případně
v kombinaci se zásuvkami, bude pro všechny přístroje použit společný vícenásobný
rámeček.

2.3 Technické řešení
2.3.1 Rozváděče
Bytová rozvodnice RB bude umístěna v předsíni vstupu do bytu, odtud budou napájena
veškerá zařízení bytu. Rozvodnice RB budou osazeny jistícími prvky pro jednotlivé vývody. Všechny vývody budou osazeny jističi, okruhy pro napájení obecných zásuvek a
osvětlení budou zapojeny přes proudový chránič. Alespoň pro jeden okruh osvětlení
doporučuji instalovat samostatný chránič.
2.3.2 Osvětlení a zásuvky
Rozmístění svítidel a zásuvek je navrženo projektantem ELEKTRO podle zakreslení
zařizovacích předmětů v podkladech. Rozmístění zásuvek v prostoru kuchyní jakož i
dalších v prostorách objektu může doznat změn, bude upřesněno na místě investorem
nebo architektem dle konečného řešení kuchyně a nábytku. Standardně se počítá s
umístěním zásuvek do výšky 200 mm nad podlahou osově, není-li ve výkresu uvedeno
jinak. Zásuvky kuchyňské liny budou umístěny alespoň 150 mm nad pracovní deskou,
zásuvky u umyvadel budou umístěny mimo půdorys umývacího prostoru alespoň 1200
mm nad podlahou.
Ovládání osvětlení bude převážně místní, ovládacími prvky umístěnými u vstupů do
osvětlovaných prostorů. Ovladače doporučuji umístit ve výši 900 mm nad podlahou. Ve
vstupní chodbě doporučuji ovládat osvětlení pohybovým spínačem.

2.3.3 Kabelové rozvody a trasy
Veškeré instalace musí být provedeny dle platných místních norem a ostatních předpisů. Kabelové trasy budou provedeny odděleně pro silnoproud a slaboproud a vybaveny
příslušnými rezervami.
Pro ukládání kabelů v soubězích s jinými zařízeními a kabely slaboproudů musí být dodrženy příslušné ČSN.
Pro uložení kabelů v obytných částech doporučuji přednostně využít kabelové zóny dle
ČSN 33 2130. Při výběru tras kabelů v odpočinkových částech bytů by mělo být ve zvýšené míře dbáno na EMC a ochranu před účinky magnetického a elektromagnetického
pole.
Kabelové rozvody pro osvětlení a zásuvky budou provedeny zásadně vodiči a kabely
Cu ve třívodičovém a pětivodičovém provedení.
Kabely budou uloženy ve zdech pod omítkou, v podlaze, rozvody pro osvětlení ve stropě – využít stávající trubkování.
2.3.4 Kabeláž pro oststní profese - příprava
Pro technologii ÚT bude provedena následující příprava:
− pro plynový kotel bude připravena zásuvka 230V, 16A
− pro digestoř bude připravena zásuvka 230V, 16A
− od plynového kotle do obývacího pokoje bude veden čtyřžilový měděný kabel s
průřezem vodiče 0,5..0,8mm2 pro prostorový ovladač a snímač teploty.
2.3.5 Prostupy požárně dělícími konstrukcemi
Byt tvoří jeden požární úsek, žádné prostupy požárně dělícími konstrukcemi se v něm
nevyskytují.

3 . U V E D E N Í D O P R O V O Z U A B OZ
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu této zprávy. Doplněna je potřebnými
výkresy, případně specifikacemi. Všechny části jsou nedílnou částí celkové dokumentace. Dokumentace slouží také pro ověření úplnosti, správnosti a realizovatelnosti navrhovaného řešení.
Dokumentace není dokumentací dodavatele, dodavatel si zpracuje vlastní dodavatelskou dokumentaci.
Firma provádějící dodávku a montáž je zodpovědná při převzetí zakázky za kontrolu
kompletnosti projektové dokumentace a to zejména s ohledem na své možnosti a specifické zvyklosti při realizaci obdobných staveb.
Práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající k této činnosti náležitá
oprávnění. Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět a odchylek na
stavbě.
Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi zařízení ve smyslu
příslušných platných norem a dalších zákonných ustanovení vč. vypracování příslušných revizních zpráv.
Pro dodržení předepsané intenzity osvětlení je nutné provádět čištění svítidel
v přiměřených intervalech a dbát na včasnou výměnu vyhořelých světelných zdrojů.
Rovněž je nutné provádět obnovu povrchů osvětlovaných prostorů v přiměřených intervalech.
Realizace a montáž zařízení v rámci tohoto projektu nevyžaduje zvláštních speciálních
montážních postupů. Provádějící firma musí své zvyklosti koordinovat, především tech-

nologické postupy montáže a uchycení vedení, tras a prvků ke stavební konstrukci.
Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda
projektové řešení odpovídá skutečnosti a stavební připravenosti na stavbě a zařízení
lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do tohoto prostoru umístit.
Veškeré interiérové prvky, které nejsou přesně v projektu uvedeny (svítidla, zásuvky,
spínače, …) je nutno si nechat po estetické i barevné stránce schválit investorem (architektem).
Pro dodávku a montáž je nutno používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném
technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití
v České republice.
Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností
a správností dodávek a montáže formou technických a autorských dozorů. Jedná se
zejména o části zakryté stavebními konstrukcemi.
Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.
Po skončení montáže je nutno provést individuální zkoušky zařízení a to i v případě
provizorního napojení na energie. Výsledky zkoušek se zapíšou do stavebního deníku
nebo bude dodán protokol a provedení zkoušky s jejími výsledky. Následně se provedou komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení v celém rozsahu všech návazných zařízení.
Zařízení je navrženo tak, aby při řádném provozu a dodržování podmínek provozu nebylo příčinou ohrožení zdraví a majetku. Nutné úkony související se servisními pracemi
musí být prováděny podle podmínek výrobce zařízení. Pracovníci provádějící opravy
a servisní práce musí být řádně proškoleni a prokázat se potřebnými zkouškami pro
pracovní úkony.
Vypracoval :

Ing. P. Pejsar

