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1.    Obecné údaje 

1.1. Předmět a rozsah projektu 

Předmětem projektu je vypracování projektové dokumentace, tj. technické zprávy v projektovém 

stupni prováděcího projektu. Projekt řeší elektroinstalaci kůru a nástroje s mechanickou trakturou, tzn. 

silnoproudý rozvod, osvětlení a ovládací obvody. 

Tento projekt neřeší instalaci ostatních částí kostela, hromosvod a nouzové osvětlení. 

1.2. Výchozí podklady 

Projekt je zpracován podle stavebních podkladů a podle poţadavků investora. 

1.3. Předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s normami ČSN a předpisy platnými v době 

jejího zpracování, zejména pak: 
 

- ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní poţadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k uţívání 

osobami bez elektrotechnické kvalifikace 

 

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 

 

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 

- ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před 

účinky tepla 

 

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 

nadproudy 

 

- ČSN 33 2000-4-473 Z1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 

47: Pouţití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti 

nadproudům 

 

- ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 

48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti poţáru v prostorách se 

zvláštním rizikem nebo nebezpečím 

 

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Všeobecné předpisy 

 

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Elektrická vedení 

 

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
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- ČSN 33 2000-5-551 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení 

 

- ČSN 33 2000-5-559 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace 

 

- ČSN 33 2000-7-713 Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 

objektech - Oddíl 713: Nábytek 

 

- ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí 

ustanovení 

 

- ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 

 

- ČSN 33 2312 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 

 

- ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 

 

- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní 

prostory 

 

- ČSN 73 0848 Poţární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 

 

V případě, ţe v době mezi skončením tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací 

dojde ke změnám norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah úprav projektové 

dokumentace, je nutné, aby investor zajistil revizi této dokumentace. 

2.    Technické údaje 

2.1. Napěťová soustava 

3+N+PE AC 50 Hz 400/230 V síť TN-S 

2.2. Instalované a výpočtové výkony 
 

Zařízení Instalovaný příkon (kW) Soudobý příkon (kW) 

Osvětlení 0,36 0,36 

Zásuvky 5,6 3,9 

Motor ventilátoru 0,35 0,35 

Celkem 6,31 kW 4,61 kW 

 

2.3. Vnější vlivy 

Určení vnějších vlivů je stanoveno protokolem o určení vnějších vlivů, který je součástí této 

zprávy. 
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2.4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí 

elektrických zařízení 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neţivých částí elektrických zařízení je řešena 

v souladu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a její změny Z1 v rozvodné soustavě 3+N+PE AC 50 Hz 

400/230V síť TN-S jako normálním automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle čl. 411.4. 

U zásuvek, jejichţ proud nepřesahuje 20 A a jsou pouţívány osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace, je řešena doplňková ochrana proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem 

nepřesahující 30 mA podle čl. 415.1. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neţivých částí elektrických zařízení ovládání 

LED pásku osvětlujícího pedálovou klaviaturu je řešena v souladu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a její 

změny Z1 malým napětím SELV. 

2.5. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí elektrických zařízení  

Ochrana před nebezpečným dotykem ţivých částí elektrických zařízení je dána jejich 

konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena některou z těchto ochran: základní izolací ţivých 

částí dle čl. A.1, přepáţkami nebo kryty podle čl. A.2, zábranami v souladu s čl. B.2 a ochrana 

polohou na základě čl. B.2. 

2.6. Ochrana před účinky tepla 

Ochrana před účinky tepla je řešena normy ČSN 33 2000-4-42 ed.2 a ČSN 33 2000-4-482, které 

nařizují podle čl. 422.3.9 a čl. 482.1.7 pro soustavu rozvodu TN a TT s pouţitými kabely jinými neţ 

s minerální izolací pouţít proudový chránič s rozdílovým proudem menším či rovným 300 mA. 

V tomto případě, kdy je pouţito topení s tenkovrstvými topnými články, je pouţit chránič 

s rozdílovým proudem 30 mA. Také přístupné části elektrického zařízení nesmí dosáhnout teploty, 

která by mohla způsobit popáleniny a nesmí být iniciátorem vzniku poţáru. Elektrické motory musí 

být chráněny před přehřátím tepelnou ochranou na základě čl. 422.3.7 a čl. 482.1.13.  

2.7. Ochrana proti nadproudům  

Ochrana před nadproudy řeší normy ČSN 33 2000-4-43 ed.2 a ČSN 33 2000-4-473. Pracovní 

vodiče musí být chráněny proti přetíţení a zkratovým proudům. Ochrana vedení proti 

přetíţení a zkratu je provedena jističi. 

2.8. Krytí elektrického zařízení 

Krytím elektrického zařízení, těsnost instalace a volba vedení odpovídá danému prostředí, 

podkladům a stupni kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení. Ochrana elektrických zařízení 

bude provedena polohou, popřípadě zákrytem. 
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3.    Ochrana a bezpečnost zdraví při práci 

3.1.  Předpoklady pro uvedení do provozu a podmínku pro provoz 

- Souhlasný stav s projektovou dokumentací 

- Provedení výchozí revize elektrického zařízení 

- Provedení komplexního vyzkoušení 

- Povinnost seznámit osoby bez elektrotechnické kvalifikace o správném a bezpečném 

pouţívání elektrické instalace 

3.2. Práce na elektrickém zařízení 

Při realizaci stavby je nutno dodrţovat veškeré platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení 

k zajištění bezpečnosti práce. 

Je třeba se zejména řídit ustanoveními: 
 

- Nařízením vlády 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a strojů. 

- Zákon 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další poţadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní 

vztahy. 

- Zákon 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. 
 

Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou 

elektrotechnickou kvalifikací. Pro práce na elektrických zařízeních platí především ustanovení ČSN 

EN 50110-1 ed.2 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních), ČSN EN 50110-1 ed.3 (Činnost 

na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné poţadavky), TNI 34 3100 (Obsluha a práce na 

elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed.2) a ČSN 33 1310 ed.2 (Bezpečnostní 

poţadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k uţívání osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace). 

3.3. Revize 

Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi elektrického zařízení podle 

ČSN 33 2000-6 a vydat revizní zprávu. Za provozu musí být zajišťovány revize elektrického zařízení 

v pravidelných termínech na základě normy ČSN 33 1500. 

4.    Životní prostředí a odpady 

Rekonstrukcí a provozem zařízení uvnitř objektu nevzniknou škodlivé ekologické vlivy na okolí 

objektu. Při demontáţi a rekonstrukci dojde ke vniku odpadů. Tyto odpady budou vytříděny. 

Likvidace nebezpečného odpadu proběhne odbornou firmou dle zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek. Evidenci a odpovědnost za likvidaci odpadu bude mít 
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zhotovitel stavby na základě smluvního vztahu s investorem. Tuto evidenci je třeba uchovávat dle 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. 

5.    Projekční řešení 

5.1. Rozsah projektu 

V objektu bude provedena kompletní demontáţ stávajících elektroinstalačních rozvodů, včetně 

veškerého materiálu s nimi spojeného. Původní elektroinstalace je provedena v napájecí soustavě  

TN-C, pouţité kabely mají hliníkové vodiče. Stejně jako jištění a osvětlení, rovněţ ovládání motoru 

nevyhovuje současným poţadavkům a normám. 

Nově bude elektroinstalace provedena v napájecí soustavě TN-S, počítá se s výměnou přívodního 

kabelu, rozvodnice a jistících prvků. Plánována je také výměna osvětlení, ovládacích a zásuvkových 

obvodů.  

Projekt nezahrnuje elektroinstalace věţe, tj. obvody kostelních hodin a zvonů, audio a návrh 

vytápění lavic. S tímto se počítá aţ v další etapě rekonstrukce. 

5.2. Podružný rozváděč 

Kostelní kůr bude mít jeden podruţný rozváděč, který bude napájen kabelem CYKY-J 5x4 mm
2
 

z hlavního rozváděče umístěného v zákristii. Jedná se o nástěnnou, 24 modulovou rozvodnici firmy 

Moeller, typ BC-O-2/24-ECO s neprůhlednými dvířky, stupněm krytí IP 40 a rozměry 

303x406x98 mm. Skříň rozváděče bude umístěna vedle vchodu na kůr ve výšce 1200 mm od podlahy 

ke dnu krabice. Před rozvodnicí musí být dodrţen manipulační prostor 0,8 m po celé jeho šířce.  

5.3. Světelné obvody 

Umělé osvětlení bude řešeno kompaktními zářivkami a LED páskem. Při návrhu osvětlení byla 

respektována ustanovení ČSN EN 12464-1, dle kterého byla stanovena hodnota udrţované 

osvětlenosti na schodišti a chodbě 200 lx a na kůru 500 lx.  

Na schodišti budou pouţita přisazená svítidla značky MODUS, typ BRKL160KO300 se 

světelnými zdroji OSRAM Dulux Superstar Stick 30 W/840 E27. V případě kůru kostela je zamýšleno 

pouţití svítidel MODUS BRKL260KO480/E27 se světelnými zdroji téhoţ výrobce s označením DSST 

Stick 23 W/840 E27. Všechna svítidla budou instalována na stropě. Díky nízkému stropu je instalace 

svítidla nad hracím stolem z hlediska osvětlenosti plně dostačující, není tedy nutné pouţít 

doplňkových světelných zdrojů. 

Obvody osvětlení jsou napájeny a zabezpečeny jističi a proudovým chráničem z podruţného 

rozváděče a budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 mm
2
 vedené stropní konstrukcí, popřípadě půdou 

a původními „husími krky“. Původní krabice budou nahrazeny novými - KOPOS KU 68. Ovládání 

bude provedeno od vstupů do jednotlivých prostor schodišťovými (č.6) a jednopólovými (č.1) 

vypínači ABB Tango instalovanými tak, aby byl jejich střed ve výši 1200 mm nad podlahou. Tam, kde 

jsou dva ovládače vedle sebe, se počítá s jejich umístěním do jednoho dvojrámečku. 
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LED pásek namontovaný pod manuálovou klaviaturou bude napájen pomocí stejnosměrného 

zdroje 12 V umístěného v hracím stole s moţností ovládání kulatým kolébkovým vypínačem 

situovaným napravo od manuálu. Pro přívod je plánován kabel CYKY-J 3x1,5 mm
2
, od trafa pak CYH 

2x0,5 mm
2
. Přívodní kabel povede od rozváděče lištou a pod prkennou podlahou v elektroinstalační 

ohebné trubce KOPOS. 

5.4. Silové obvody 

Zásuvkové obvody budou chráněny jističi a proudovým chráničem s vybavovacím proudem 

30 mA. Pro rozvod se pouţije kabel CYKY-J 3x2,5 mm
2
. Do zásuvek umístěných pod okny budou 

kabely, pokud moţno, trasovány původními „husími krky“, k ostatním zásuvkám povedou pod 

prkennou podlahou, vnitřkem stolu a zábradlím. Od rozváděče k podlaze budou uloţeny v liště 

KOPOS LHD 40x20 mm, dále pak v trubkách KOPOS SUPER MONOFLEX HFPP. 

Ve zdivu budou nahrazeny původní instalační krabice typem KOPOS KU 68. Pro uloţení 

zásuvek do dřevěného zábradlí a pódia varhanní lavice je nutné pouţít krabice, které jsou vhodné do 

lehce zápalných podkladů - stupeň hořlavosti C3. V tomto případě se počítá s pouţitím instalačních 

krabic KOPOS KI 68 L/1. 

Zásuvky budou umístěny ve výšce 300 mm od podlahy ke středu přístrojové krabice, výjimkou 

jsou zásuvky zapuštěné v základně lavice plánované ve výši 150 mm od podlahy. 

5.5. Motor s ventilátorem 

Ventilátor LVM 008-120/400 firmy KÖNYVES és FIA KFT bude uloţen v tlumicí bedně 

vyloţené molitanem. Jedná se o asynchronní motor s příkonem 0,35 kW napájený třífázovým napětím 

3x400 V se zabudovanou tepelnou ochranou proti přehřátí. Motor bude také předřazen třífázovým 

spínačem se signalizační doutnavkou pro případné vypnutí kvůli plánované opravě. 

Pro motor ventilátoru bude v podruţném rozváděči pouţit motorový spouštěč firmy Moeller 

PKZM01-1,6 se zkratovou a tepelnou nadproudovou spouští a bude ovládán stykačem OEZ RSI-25-

40-A230 s napětím ovládací cívky 230 V. Od něj v liště a pak pod podlahou v elektroinstalační trubce 

povede kabel CYKY-O 4x1,5 mm
2 

k dvojtlačítku umístěného napravo od manuálové klaviatury. 

Napájení motoru bude provedeno kabelem CYKY-J 4x1,5 mm
2
 
 
vedeným pod podlahou.  

5.6. Topidlo 

Topidlo firmy KRES Tábor s vestavěným termostatem bude umístěno přímo pod sedací plochu 

lavice varhaníka. Bude připojeno síťovou vidlicí se spínačem a signálkou zapnutého 

stavu k jednonásobné zásuvce instalované v základně varhanní lavice. Pro přívod bude pouţit kabel 

CYSY 3x1 mm
2
, který bude trasován vnitřkem pódia lavice nebo uloţen v elektroinstalační trubce. 

5.7. Dálkově ovládaný displej 

Pro zobrazování  čísla  písně či sloky se plánuje  pouţití bezdrátově  ovládaného  číselníku, který 

bude zavěšen na zdi v přední části kostelní lodě a napájen ze zdroje umístěného v hlavním rozváděči. 

Varhaník bude volit čísla písně dálkovým ovladačem přímo od nástroje.
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- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 
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- ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 

48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti poţáru v prostorách se 

zvláštním rizikem nebo nebezpečím 
 

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Všeobecné předpisy 
 

- ČSN 33 2000-7-713 Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 

objektech - Oddíl 713: Nábytek 
 

- Stavební dokumentace objektu 
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Popis objektu, zařízení, činnosti: 

Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace kostelního kůru a varhan. Objekt je několik století starý, 

dřevěný. Stupeň hořlavosti C3, třída reakce na oheň F. Nespalné jsou pouze obvodové zdi 

z kamene a pálených cihel. 

Rozhodnutí: 

Druhy prostředí jsou určeny podle působení vnějších vlivů ve vztahu poţadavků na správnou 

funkci pro určené uţití v instalaci a přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům 

v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy) a na 

podkladě jejich určení jsou prostory posouzeny z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 

Pro vnitřní prostory byly stanoveny tyto vnější vlivy: 

AA5 Teplota okolí: + 5 °C aţ + 40 °C. Normální. 
 

AB5 Atmosférické podmínky v okolí: + 5 °C aţ + 40 °C, relativní vlhkost: 5 % - 85 %, absolutní 

vlhkost: 1 g/m
3
 - 25 g/m

3
. Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. 

 

AC1 Nadmořská výška: ≤  2000 m. Normální. 
 

AD1 Výskyt vody: Zanedbatelný. Normální. Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná. 

Prostory na jejichţ stěnách se voda většinou nevyskytuje, i kdyţ se na krátkou dobu můţe 

objevit např. jako pára, kterou dobré větrání rychle vysuší. IP x0. 
 

AE3  Výskyt cizích pevných těles: Velmi malé předměty (1 mm). Přítomnost cizích pevných těles, 

jejichţ průměr není menší neţ 1 mm. IP 4X. 
 

AF1 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek: Zanedbatelný. Normální. Mnoţství a povaha 

korozivních látek nejsou významné. 
 

AG1 Mechanické namáhání - Ráz: Mírný. Normální, například domácí a obdobné zařízení. 
 

AH1 Vibrace: Mírné. Normální. Domácí a obdobné zařízení, u něhoţ obecně nedochází 

k nepříznivým vibracím. 
 

AK1 Výskyt rostlinstva nebo plísní: Bez nebezpečí. Normální. Není váţné nebezpečí růstu 

rostlin/plísní. 
 

AL1 Výskyt ţivočichů. Bez nebezpečí. Normální. Není váţné nebezpečí výskytu ţivočichů. 
 

AM1 Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení. Kontrolovaná. Normální 

úroveň. 
 

AN1 Intenzita slunečního záření: Nízká. Normální. Intenzita ≤ 500 W/m
2
. 

 

AP1 Seizmické účinky: Zanedbatelné. Normální. Zrychlení ≤ 30 Gal (1 Gal = 1 cm/s
2
). 
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AQ1 Blesková úroveň (Nk) a blesková hustota (Ng) (viz HD 60364 -4-443): Zanedbatelný. 

Normální. Ng ≤ 2,5 a Nk ≤ 25 bouřkových dní nebo výpočet nebezpečí v souladu s HD 

60364-4-443. 
 

AR1 Pohyb vzduchu: Pomalý. Normální. Rychlost ≤ 1 m/s. 
 

AS1 Vítr: Malý. Normální. Rychlost ≤ 20 m/s. 
 

BA1 Schopnost osob: Běţná. Normální. Nepoučené osoby (laici). 
 

BC1 Kontakt osob s potenciálem země: Ţádný. Osoby v nevodivém prostředí. Povolené zařízení 

třídy ochrany I, II, III dle EN 61140:2002. 
 

BD1 Podmínky uniku v případě nebezpečí: Mala hustota/snadný unik. Normální. Malá hustota 

obsazení, snadné podmínky pro únik. 

 

BE2 Povaha zpracovaných nebo skladovaných materiálů: Výroba, zpracování nebo skladování 

hořlavých materiálů, včetně výskytu prachu. Zařízení musí být vyrobeno z materiálu, který 

zpomaluje šíření plamene. Provedou se takové úpravy, ţe podstatné oteplení nebo jiskra 

v elektrickém zařízení nemohou způsobit poţár. Více v ČSN 33 2000-4-482. 
 

BE2N1 Nebezpečí poţáru hořlavých hmot. Elektrická zařízení musí být umístěna nebo zajištěna tak, 

aby za předepsaného provozního stavu nemohla zapálit přítomné hořlavé hmoty obloukem, 

jiskrou nebo ţhavými částicemi uniklými ze zařízení, případně působením povrchové 

teploty. Trvalý styk hořlavých hmot s elektrickým zařízením, které pro tento styk není 

určeno, není dovolen. Tam, kde tuto podmínku není moţno zajistit polohou, musí být zřízena 

ochranná přepáţka z nehořlavého materiálu. 
 

CA2 Konstrukce budov. Stavební materiál: Hořlavý. Budovy konstruované z hořlavých materiálů. 

Dřevěné budovy. Pro elektrická zařízení umístěná na hořlavých podkladech a v nich platí 

ČSN 33 2312 a ČSN 33 2000-4-482. 
 

CB2 Šíření poţáru. Budovy, jejichţ tvar a rozměry usnadňují šíření ohně.  

 

Poznámka: 

 

V případě jakýchkoliv změn v určení uţití uvedených prostorů, změně technologie, změn ve 

stavební konstrukci, materiálu a podobně je nutno tento protokol přepracovat. 

Vypracoval:   

Lukáš Zemánek 

                          V Brně 19.3.2014 ................................................. 

                     podpis předsedy 
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1.    Obecné údaje 

1.1. Předmět a rozsah projektu 

Předmětem projektu je vypracování projektové dokumentace, tj. technické zprávy v projektovém 

stupni prováděcího projektu. Projekt řeší elektroinstalaci kůru a nástroje s elektrickou trakturou, tzn. 

silnoproudý rozvod, osvětlení a ovládací obvody. 

Tento projekt neřeší instalaci ostatních částí kostela, vytápění, hromosvod a nouzové osvětlení. 

1.2. Výchozí podklady 

Projekt je zpracován podle stavebních podkladů a podle poţadavků investora. 

1.3. Předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s normami ČSN a předpisy platnými v době 

jejího zpracování, zejména pak: 
 

- ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní poţadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k uţívání 

osobami bez elektrotechnické kvalifikace 

 

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 

 

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 

- ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před 

účinky tepla 

 

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 

nadproudy 

 

- ČSN 33 2000-4-473 Z1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 

47: Pouţití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti 

nadproudům 

 

- ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 

48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti poţáru v prostorách se 

zvláštním rizikem nebo nebezpečím 

 

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Všeobecné předpisy 

 

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Elektrická vedení 

 

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
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- ČSN 33 2000-5-551 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení 

 

- ČSN 33 2000-5-559 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace 

 

- ČSN 33 2000-7-713 Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 

objektech - Oddíl 713: Nábytek 

 

- ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí 

ustanovení 

 

- ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 

 

- ČSN 33 2312 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 

 

- ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 

 

- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní 

prostory 

 

- ČSN 73 0848 Poţární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 

 

V případě, ţe v době mezi skončením tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací 

dojde ke změnám norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah úprav projektové 

dokumentace, je nutné, aby investor zajistil revizi této dokumentace. 

2.    Technické údaje 

2.1. Napěťová soustava 

3+N+PE AC 50 Hz 400/230 V síť TN-C-S 

2.2. Instalované a výpočtové výkony 
 

Zařízení Instalovaný příkon (kW) Soudobý příkon (kW) 

Osvětlení 0,35 0,35 

Zásuvky 5,6 2,8 

Motor ventilátoru 0,35 0,35 

Topidlo 0,25 0,25 

Transformátor 12 V 0,36 0,36 

Celkem 6,91 kW 4,11 kW 
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2.3. Vnější vlivy 

Určení vnějších vlivů je stanoveno protokolem o určení vnějších vlivů, který je součástí této 

zprávy. 

2.4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí 

elektrických zařízení 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neţivých částí elektrických zařízení je řešena 

v souladu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a její změny Z1 v rozvodné soustavě 3+N+PE AC 50 Hz 

400/230V síť TN-C-S jako normálním automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle čl. 411.4. 

U zásuvek, jejichţ proud nepřesahuje 20 A a jsou pouţívány osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace, je řešena doplňková ochrana proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem 

nepřesahující 30 mA podle čl. 415.1. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neţivých částí elektrických zařízení ovládání 

motoru ventilátoru, topidla a osvětlení hracího stolu je řešena v souladu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a její 

změny Z1 malým napětím PELV. 

2.5. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí elektrických zařízení  

Ochrana před nebezpečným dotykem ţivých částí elektrických zařízení je dána jejich 

konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena některou z těchto ochran: základní izolací ţivých 

částí dle čl. A.1, přepáţkami nebo kryty podle čl. A.2, zábranami v souladu s čl. B.2 a ochrana 

polohou na základě čl. B.2. 

2.6. Ochrana před účinky tepla 

Ochrana před účinky tepla je řešena normy ČSN 33 2000-4-42 ed.2 a ČSN 33 2000-4-482, které 

nařizují podle čl. 422.3.9 a čl. 482.1.7 pro soustavu rozvodu TN a TT s pouţitými kabely jinými neţ 

s minerální izolací pouţít proudový chránič s rozdílovým proudem menším či rovným 300 mA. 

V tomto případě, kdy je pouţito topení s tenkovrstvými topnými články, je pouţit chránič 

s rozdílovým proudem 30 mA. Také přístupné části elektrického zařízení nesmí dosáhnout teploty, 

která by mohla způsobit popáleniny a nesmí být iniciátorem vzniku poţáru. Elektrické motory musí 

být chráněny před přehřátím tepelnou ochranou na základě čl. 422.3.7 a čl. 482.1.13.  

2.7. Ochrana proti nadproudům  

Ochrana před nadproudy řeší normy ČSN 33 2000-4-43 ed.2 a ČSN 33 2000-4-473. Pracovní 

vodiče musí být chráněny proti přetíţení a zkratovým proudům. Ochrana vedení proti 

přetíţení a zkratu je provedena jističi, v případě napájecího zdroje 12V DC a 24 V AC je ochrana 

řešena integrovanou pojistkou. 
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2.8. Krytí elektrického zařízení 

Krytím elektrického zařízení, těsnost instalace a volba vedení odpovídá danému prostředí, 

podkladům a stupni kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení. Ochrana elektrických zařízení 

bude provedena polohou, popřípadě zákrytem. 

3.    Ochrana a bezpečnost zdraví při práci 

3.1.  Předpoklady pro uvedení do provozu a podmínku pro provoz 

- Souhlasný stav s projektovou dokumentací 

- Provedení výchozí revize elektrického zařízení 

- Provedení komplexního vyzkoušení 

- Povinnost seznámit osoby bez elektrotechnické kvalifikace o správném a bezpečném 

pouţívání elektrické instalace 

3.2. Práce na elektrickém zařízení 

Při realizaci stavby je nutno dodrţovat veškeré platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení 

k zajištění bezpečnosti práce. 

Je třeba se zejména řídit ustanoveními: 
 

- Nařízením vlády 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a strojů. 

- Zákon 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další poţadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní 

vztahy. 

- Zákon 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. 
 

Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou 

elektrotechnickou kvalifikací. Pro práce na elektrických zařízeních platí především ustanovení ČSN 

EN 50110-1 ed.2 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních), ČSN EN 50110-1 ed.3 

(Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné poţadavky), TNI 34 3100 (Obsluha a práce na 

elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed.2) a ČSN 33 1310 ed.2 (Bezpečnostní 

poţadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k uţívání osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace). 

3.3. Revize 

Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi elektrického zařízení podle 

ČSN 33 2000-6 a vydat revizní zprávu. Za provozu musí být zajišťovány revize elektrického zařízení 

v pravidelných termínech na základě normy ČSN 33 1500. 
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4.    Životní prostředí a odpady 

Rekonstrukcí a provozem zařízení uvnitř objektu nevzniknou škodlivé ekologické vlivy na okolí 

objektu. Při demontáţi a rekonstrukci dojde ke vniku odpadů. Tyto odpady budou vytříděny. 

Likvidace nebezpečného odpadu proběhne odbornou firmou dle zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek. Evidenci a odpovědnost za likvidaci odpadu bude mít 

zhotovitel stavby na základě smluvního vztahu s investorem. Tuto evidenci je třeba uchovávat dle 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. 

5.    Projekční řešení 

5.1. Rozsah projektu 

V objektu bude provedena kompletní demontáţ stávajících elektroinstalačních rozvodů včetně 

osvětlení a veškerého materiálu s nimi spojeného. Původní elektroinstalace je provedena v napájecí 

soustavě TN-C, pouţité kabely mají hliníkové vodiče. Stejně jako jištění a osvětlení, také ovládání 

motoru nevyhovuje současným poţadavkům a normám. 

Nově bude elektroinstalace provedena v napájecí soustavě TN-C-S, která bude napájena 

původním přívodním kabelem. Je plánována nová rozvodnice s jistícími prvky, dále kompletní 

výměna osvětlení, zásuvkových a ovládacích obvodů.  

Projekt nezahrnuje elektroinstalace věţe, tj. obvody kostelních hodin a zvonů, audio a návrh 

vytápění lavic. Původní přívod na kůr bude vyměněn v další etapě rekonstrukce. 

5.2. Rozváděč RS1 

Podruţná rozvodnice bude napájena původním kabelem z hlavního rozváděče AYKY 4x6 mm
2
 

umístěného v zákristii. Jedná se o nástěnnou rozvodnici pro 36 modulů firmy ABB, typ MISTRAL65 

s průhlednými dvířky, stupněm krytí IP 65 a rozměry 430x435x155 mm. Skříň rozváděče bude 

umístěna vedle vchodu na kůr ve výšce 1200 mm od podlahy ke dnu krabice. Před rozvodnicí musí být 

dodrţen manipulační prostor 0,8 m po celé jeho šířce.  

5.3. Rozváděč RS2 

Rozvodnice RS2, která je napájena z rozváděče RS1 kabelem 2xCYA 50 mm
2
, bude obsahovat 

jištění slaboproudých rozvodů, napájení pro ovládací prvky nástroje a výkonové moduly pro řízení 

elektromagnetů v nástroji. Bude umístěna do vnitřku varhanní skříně a upevněna na nosný sloupek co 

nejblíţe hracímu stolu.  

5.4. Světelné obvody 

 Umělé osvětlení schodů, chodby a kůru bude řešeno kompaktními zářivkami. Nasvícení 

hracího stolu pak provedeno úspornými LED zdroji. Při návrhu osvětlení byla respektována 

ustanovení ČSN EN 12464-1, dle které byla stanovena hodnota udrţované osvětlenosti na 

schodišti a chodbě 200 lx a na kůru 500 lx.  
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Na schodišti, chodbě a kůru budou instalována přisazená svítidla Greenlux CETUS 2E27W, 

2x18 W, s krytím IP 54 a světelnými zdroji OSRAM Dulux Superstar Stick 17 W/840 E27. Osvětlení 

notového pultu a manuálové klaviatury je zamýšleno pomocí dvou reflektorových svítidel DIREZZA 

R10388, 1x35 W umístěných na stropě nad hracím stolem opatřených LED ţárovkami Bitco 6 W/840 

GU10. Pedál pak bude osvětlen LED páskem namontovaným pod klávesami.  

Světelné obvody jsou napájeny a jištěny z rozváděče RS1 a budou provedeny kabely CYKY-J 

3x1,5 mm
2
 vedenými v ohebných trubkách stropní konstrukcí, popřípadě půdou a původními „husími 

krky“. Přívod ke zdroji pro LED pásek a ovládací obvod osvětlení hracího stolu povede od rozváděče 

lištou, pod prkennou podlahou a vnitřkem stolu pak v elektroinstalační trubce. Napájení od 

transformátoru T-LED TLPZ-12-12, 12 W umístěného uvnitř stolu bude uskutečněno kabelem 

CYH 2x0,5 mm
2
. 

Ovládání je navrţeno u kaţdého vstupu do jednotlivých prostor a bude realizováno jednopólovým 

(č.1) a schodišťovými (č.6) vypínači ABB Tango instalovanými tak, aby byl jejich střed ve výši 

1200 mm nad podlahou. Tam, kde jsou dva ovládače vedle sebe, se počítá s jejich umístěním do 

jednoho dvojrámečku. Spínání osvětlení hracího stolu je plánováno pomocí relé OEZ RPR-08 

situovaného v rozváděči RS1. O ovládací napětí instalačního relé se postará transformátor COMATEC 

TBD2/24 V AC. Jako přívod ke kolébkovému vypínači připevněnému napravo od manuálu bude 

pouţita dvojlinka CYH 2x0,5 mm
2
. 

5.5. Silové obvody 

Zásuvkové obvody budou chráněny jističi a proudovým chráničem s vybavovacím proudem 

30 mA. Pro rozvod se pouţije kabelu CYKY-J 3x2,5 mm
2
. Do zásuvek umístěných pod okny budou 

kabely, pokud moţno, nataţeny původními „husími krky“, k ostatním zásuvkám povedou pod 

prkennou podlahou, vnitřkem stolu a zábradlím. Od rozváděče k podlaze budou uloţeny v liště 

KOPOS LHD 40x20 mm, dále pak v elektroinstalačních trubkách. 

Ve zdivu budou nahrazeny původní instalační krabice typem KOPOS KU 68. Pro uloţení 

zásuvek do dřevěného zábradlí a pódia varhanní lavice je nutné pouţít krabice, které jsou vhodné do 

lehce zápalných podkladů - stupeň hořlavosti C3. V tomto případě se počítá s vyuţitím instalačních 

krabic KOPOS KI 68 L/1. 

Zásuvky budou umístěny ve výšce 300 mm od podlahy ke středu přístrojové krabice, výjimkou 

bude zásuvka zapuštěná v soklu varhanního stolu, ta je plánována ve výši 150 mm od podlahy. 

5.6. Slaboproudý rozvod 

Pro slaboproudý rozvod se počítá se spínaným napájecím zdrojem DEHOR NES SZ 20 24/230.1 

A30 B12 s napájecím napětím 230 V. Trafo musí mít podle výrobce předřazen jistič C10 A. Všechny 

tyto prvky budou připevněny na DIN liště v rozváděči RS1. Z něj pak povede pod podlahou 

v elektroinstalační trubce KOPOS modrý (-) a červený kabel (+) do podruţného rozváděče RS2, kde 

budou umístěny jisticí a výkonové prvky, od kterých povedou vodiče k jednotlivým ovládačům nebo 

elektromagnetům. V závislosti na parametrech magnetů se potom určí vhodné jištění a průřezy vodičů. 
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5.7. Motor s ventilátorem 

Ventilátor LVM 008-120/400 maďarské firmy KÖNYVES és FIA KFT bude uloţen v tlumicí 

bedně vyloţené molitanem v zadní části nástroje. Jedná se o asynchronní motor s příkonem 0,35 kW 

napájený třífázovým napětím 3x400 V a se zabudovanou tepelnou ochranou proti přehřátí. 

Pro motor ventilátoru bude v rozváděči RS1 pouţit motorový spouštěč Schneider Electric 

GV2ME06 se zkratovou a tepelnou nadproudovou spouští a bude ovládán stykačem Z-SCH24/25-40 

s napětím ovládací cívky 24 V AC. Jako zdroj ovládací cívky je vybrán transformátor COMATEC 

TBD2/24 V AC instalovaný na DIN liště v rozvodnici. 

Napájení motoru bude provedeno kabelem CYKY-J 4x1,5 mm
2
 vedeným v trubce pod podlahou. 

Ovládací kolébkový vypínač s kontrolkou upevnit napravo od manuálové klávesnice. Z rozvodnice 

k němu povede pod podlahou v ohebné trubce kabel CYH 3x0,5 mm
2
. 

5.8. Topidlo 

Lavicové topné těleso SH firmy Sefen bude instalováno pod sedací plochu lavice varhaníka. Jako 

přívodní kabel vedený pod podlahou v elektroinstalační trubce KOPOS se pouţije CYKY 3x1,5 mm
2
. 

K ovládání poslouţí instalační relé RPR-08 s ovládacím napětím 24 V AC, jako zdroj poslouţí spínací 

transformátor COMATEC TBD2/24 V AC. Ke kolébkovému vypínači s kontrolkou zapuštěného 

napravo od manuálové klávesnice bude trasován v trubce pod podlahou třívodičový kabel 

CYH 3x0,5 mm
2
. 

5.9. Dálkově ovládaný displej 

Pro zobrazování  čísla  písně či sloky se plánuje  pouţití bezdrátově  ovládaného  číselníku, který 

bude zavěšen na zdi v přední části kostelní lodě a napájen ze zdroje umístěného v hlavním rozváděči. 

Varhaník bude volit čísla písně dálkovým ovladačem přímo od nástroje.
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PROTOKOL 

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí 

 

Datum sepsání protokolu: 19.3.2014 

Složení komise: 

předseda komise: Lukáš Zemánek 

členové komise: Ing. Michal Prádlo 

   Ing. Hubert Stavil 

 

Název stavby: 

Elektroinstalace kůru a varhanního nástroje  

s elektrickou trakturou 

Místo stavby:  

Kostel sv. Ducha, Benešov 

 

 

Podklady pro protokol: 

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 
 

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 

- ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 

48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti poţáru v prostorách se 

zvláštním rizikem nebo nebezpečím 
 

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Všeobecné předpisy 
 

- ČSN 33 2000-7-713 Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 

objektech - Oddíl 713: Nábytek 
 

- Stavební dokumentace objektu 
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Popis objektu, zařízení, činnosti: 

Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace kostelního kůru a varhan. Objekt je několik století starý, 

dřevěný. Stupeň hořlavosti C3, třída reakce na oheň F. Nespalné jsou pouze obvodové zdi 

z kamene a pálených cihel. 

Rozhodnutí: 

Druhy prostředí jsou určeny podle působení vnějších vlivů ve vztahu poţadavků na správnou 

funkci pro určené uţití v instalaci a přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům 

v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy) a na 

podkladě jejich určení jsou prostory posouzeny z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 

Pro vnitřní prostory byly stanoveny tyto vnější vlivy: 

AA5 Teplota okolí: + 5 °C aţ + 40 °C. Normální. 
 

AB5 Atmosférické podmínky v okolí: + 5 °C aţ + 40 °C, relativní vlhkost: 5 % - 85 %, absolutní 

vlhkost: 1 g/m
3
 - 25 g/m

3
. Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. 

 

AC1 Nadmořská výška: ≤  2000 m. Normální. 
 

AD1 Výskyt vody: Zanedbatelný. Normální. Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná. 

Prostory na jejichţ stěnách se voda většinou nevyskytuje, i kdyţ se na krátkou dobu můţe 

objevit např. jako pára, kterou dobré větrání rychle vysuší. IP X0. 
 

AE3  Výskyt cizích pevných těles: Lehká prašnost. Přítomnost prachu, jestliţe pronikání prachu 

není pro funkci zařízení škodlivé. IP 5X. 
 

AF1 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek: Zanedbatelný. Normální. Mnoţství a povaha 

korozivních látek nejsou významné. 
 

AG1 Mechanické namáhání - Ráz: Mírný. Normální, například domácí a obdobné zařízení. 
 

AH1 Vibrace: Mírné. Normální. Domácí a obdobné zařízení, u něhoţ obecně nedochází 

k nepříznivým vibracím. 
 

AK1 Výskyt rostlinstva nebo plísní: Bez nebezpečí. Normální. Není váţné nebezpečí růstu 

rostlin/plísní. 
 

AL1 Výskyt ţivočichů. Bez nebezpečí. Normální. Není váţné nebezpečí výskytu ţivočichů. 
 

AM1 Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení. Kontrolovaná. Normální 

úroveň. 
 

AN1 Intenzita slunečního záření: Nízká. Normální. Intenzita ≤ 500 W/m
2
. 

 

AP1 Seizmické účinky: Zanedbatelné. Normální. Zrychlení ≤ 30 Gal (1 Gal = 1 cm/s
2
). 
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AQ1 Blesková úroveň (Nk) a blesková hustota (Ng) (viz HD 60364 -4-443): Zanedbatelný. 

Normální. Ng ≤ 2,5 a Nk ≤ 25 bouřkových dní nebo výpočet nebezpečí v souladu s HD 

60364-4-443. 
 

AR1 Pohyb vzduchu: Pomalý. Normální. Rychlost ≤ 1 m/s. 
 

AS1 Vítr: Malý. Normální. Rychlost ≤ 20 m/s. 
 

BA1 Schopnost osob: Běţná. Normální. Nepoučené osoby (laici). 
 

BC1 Kontakt osob s potenciálem země: Ţádný. Osoby v nevodivém prostředí. Povolené zařízení 

třídy ochrany I, II, III dle EN 61140:2002. 
 

BD1 Podmínky uniku v případě nebezpečí: Mala hustota/snadný unik. Normální. Malá hustota 

obsazení, snadné podmínky pro únik. 
 

BE2 Povaha zpracovaných nebo skladovaných materiálů: Výroba, zpracování nebo skladování 

hořlavých materiálů, včetně výskytu prachu. Zařízení musí být vyrobeno z materiálu, který 

zpomaluje šíření plamene. Provedou se takové úpravy, ţe podstatné oteplení nebo jiskra 

v elektrickém zařízení nemohou způsobit poţár. Více v ČSN 33 2000-4-482. 
 

BE2N1 Nebezpečí poţáru hořlavých hmot. Elektrická zařízení musí být umístěna nebo zajištěna tak, 

aby za předepsaného provozního stavu nemohla zapálit přítomné hořlavé hmoty obloukem, 

jiskrou nebo ţhavými částicemi uniklými ze zařízení, případně působením povrchové 

teploty. Trvalý styk hořlavých hmot s elektrickým zařízením, které pro tento styk není 

určeno, není dovolen. Tam, kde tuto podmínku není moţno zajistit polohou, musí být zřízena 

ochranná přepáţka z nehořlavého materiálu.  
 

BE2N2 Nebezpečí hořlavých prachů. Podmínky pro elektrická zařízení s hořlavým prachem sou 

určeny v ČSN EN 50281-2-1. 
 

CA2 Konstrukce budov. Stavební materiál: Hořlavý. Budovy konstruované z hořlavých materiálů. 

Dřevěné budovy. Pro elektrická zařízení umístěná na hořlavých podkladech a v nich platí 

ČSN 33 2312 a ČSN 33 2000-4-482. 
 

CB2 Šíření poţáru. Budovy, jejichţ tvar a rozměry usnadňují šíření ohně.  

Poznámka: 

V případě jakýchkoliv změn v určení uţití uvedených prostorů, změně technologie, změn ve 

stavební konstrukci, materiálu a podobně je nutno tento protokol přepracovat. 

Vypracoval:   

Lukáš Zemánek 

         V Benešově 19.3.2014    ................................................. 

                     podpis předsedy  
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1.    Všeobecné údaje 

1.1. Předmět a rozsah projektu 

Projekt řeší novou elektroinstalaci kůru a nástroje s elektrickou trakturou tak, aby odpovídala 

požadovanému standardu budovy, počínaje úpravou rozváděčů, návrhem nových vnitřních 

instalací a nového osvětlení. Navržené řešení odpovídá v současnosti platným předpisům a normám.  

Tento projekt neřeší instalaci ostatních částí kostela, vytápění, hromosvod, nouzové 

osvětlení a elektroinstalaci věže, tj. obvody kostelních hodin a zvonů.  

1.2. Projekční podklady 

Projekt je zpracován podle stavebních podkladů, požadavků investora a norem platných v době 

zpracování projektové dokumentace. 

1.3. Předpisy a normy 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN a související 

legislativou, platnou v době jejího zpracování. Elektrická zařízení, elektrické instalace a jejich montáž 

musí odpovídat platným normám a předpisům, zejména pak: 
 

ČSN 33 1310 ed.2  Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k 

užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace 
 

ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní 

hlediska 
 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 

ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana 

před účinky tepla 
 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 

před nadproudy 
 

ČSN 33 2000-4-473 Z1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. 

Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. 

Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům 
 

ČSN 33 2000-4-482  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 

482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo 

nebezpečím 
 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Elektrická vedení 
 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
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ČSN 33 2000-5-551 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová 

zdrojová zařízení 
 

ČSN 33 2000-5-559 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace 
 

ČSN 33 2000-7-713  Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek 
 

ČSN 33 0165  Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. 

Prováděcí ustanovení 
 

ČSN 33 2130 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
 

ČSN 33 2312  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v hořlavých 

látkách a na nich 
 

ČSN 33 2180  Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických 

přístrojů a spotřebičů 
 

ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní 

pracovní prostory 
 

ČSN EN 50274  Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana 

před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí 
 

ČSN EN 60439-3 Z1 Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn 

určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice 
 

ČSN EN 60529  Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 
 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
 

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
 

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 

 

V případě, že v době mezi skončením tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací 

dojde ke změnám norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah úprav projektové 

dokumentace, je nutné, aby investor zajistil revizi této dokumentace. 

2.    Základní technické údaje 

2.1. Napěťová soustava 

3/N/PE AC, 50 Hz, 400/230 V / TN-C-S 

2.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Obecně bude ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících 

opatření stanovených v ČSN EN 61140 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Ochrana za normálních 

podmínek bude zajištěna základní ochranou dle ČSN EN 61140 ed. 2, čl. 4.1 pomocí prostředků dle 

kap. 5.1. Ochrana za podmínek jedné poruchy bude zajištěna ochranou při poruše dle ČSN EN 61140 

ed. 2, čl. 4.2 pomocí prostředků uvedených v kap. 5.2. V jednotlivých napěťových soustavách bude 
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ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí provedena TN automatickým odpojením od zdroje 

v síti TN s dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.1 až 411.3 a 411.4 a proudovými chrániči dle 

požadavku čl. 411.3.3.  

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí elektrických zařízení je dána jejich 

konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena některou z těchto ochran: základní izolací živých 

částí dle čl. A.1, přepážkami nebo kryty podle čl. A.2, zábranami v souladu s čl. B.2 a ochrana 

polohou na základě čl. B.2. 

2.3. Vnější vlivy 

Vnější vlivy v dotčených prostorách jsou určeny v protokolu o určení vnějších vlivů, který je 

nedílnou součástí dokladové části této dokumentace. 
 

2.4. Ochrana před účinky tepla 

Ochrana před účinky tepla je řešena normy ČSN 33 2000-4-42 ed.2 a ČSN 33 2000-4-482, které 

nařizují podle čl. 422.3.9 a čl. 482.1.7 pro soustavu rozvodu TN a TT s použitými kabely jinými než 

s minerální izolací použít proudový chránič s rozdílovým proudem menším či rovným 300 mA. 

V tomto případě, kdy je použito topení s tenkovrstvými topnými články, je použit chránič 

s rozdílovým proudem 30 mA. Elektrické motory musí být chráněny před přehřátím tepelnou 

ochranou na základě čl. 422.3.7 a čl. 482.1.13.  

2.5. Ochrana proti nadproudům  

Ochrana před nadproudy řeší normy ČSN 33 2000-4-43 ed.2 a ČSN 33 2000-4-473. Pracovní 

vodiče musí být chráněny proti přetížení a zkratovým proudům. Ochrana vedení proti 

přetížení a zkratu je provedena jističi, v případě napájecího zdroje 12V DC a 24 V AC je ochrana 

řešena integrovanou pojistkou. 

Typy, průřezy a jištění vodičů jsou navrženy v návaznosti na způsob provozování jednotlivých 

zařízení. Posuzování průřezu bylo provedeno ze všech hledisek požadovaných ČSN, z nichž nejvyšší 

požadavky vykazuje hledisko, aby výpočtové zatížení nebylo vyšší, nežli je trvalé proudové zatížení 

vodičů, stanovené se zřetelem k jejich dovolené provozní teplotě, způsobu uložení a druhu jištění. 

2.6. Energetická bilance 

Zařízení Instalovaný příkon (kW) Soudobý příkon (kW) 

Osvětlení 0,35 0,35 

Zásuvky 5,6 2,8 

Motor ventilátoru 0,33 0,33 

Topidlo 0,25 0,25 

Transformátor 2x12 V 0,3 0,3 

Celkem 6,83 kW 4,03 kW 
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3.    Ochrana a bezpečnost zdraví při práci 

Veškeré změny, včetně případných náhrad navržených typů přístrojů oproti této projektové 

dokumentaci během realizace musí být písemně odsouhlaseny zodpovědným projektantem.  

Dle požadavku Vyhlášky č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních 

mohou být veškeré montáže, opravy, revize a zkoušky prováděny pouze právnickými nebo fyzickými 

podnikajícími osobami s příslušným oprávněním dle Zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném 

dozoru nad bezpečností práce, vydaným organizací státního odborného dozoru.  

Bezpečnost práce a ochrana zdraví musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními 

opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Tato projektová dokumentace musí být před 

zahájením elektroinstalačních prací ze strany zhotovitele doplněna a upřesněna konkrétními 

technologickými a pracovními postupy ve smyslu ČSN EN 50110 ed. 2. Během elektroinstalačních 

prací a při následném provozu, obsluze a údržbě zařízení je nutno dodržovat zejména:  
 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;  

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon);  

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech;  

 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon;  

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví;  

 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky;  

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí;  

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně;  
 

 Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce;  

 Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu;  

 Vyhlášku č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 

požární ochrany staveb;  

 Vyhlášku č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody;  

 Vyhlášku č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních;  

 Vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby;  

 Vyhlášku č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb;  

 Vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci;  

 Vyhlášku č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení;  

 Vyhlášku č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice;  
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 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení;  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích;  

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při nebezpečí pádu;  

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí;  

 Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 

nízkého napětí;  
 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky;  

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů;  

 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky;  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů;  

 předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zhotovitele;  

 předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví provozovatele.  
 

Musí být respektovány technické popisy, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní 

předpisy pro příslušná zařízení uvedené v dokumentaci výrobce. Zařízení budou umístěna tak, 

aby k nim byl umožněn bezpečný přístup, a aby byly zachovány potřebné prostory pro 

obsluhu a opravy technologického a elektrického zařízení.  

3.1. Revize 

Před uvedením zařízení do provozu musí být ze strany zhotovitele zpracována dokumentace 

skutečného provedení stavby, provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a vydána revizní zpráva. 

Revizní zpráva je právním dokladem pro uvedení elektrického zařízení do trvalého provozu. Pro 

kolaudaci musí být doloženy atesty všech instalovaných zařízení. 

3.2. Provoz a údržba zařízení 

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být užívány pouze k účelům, pro které byly 

vyrobeny. Uživatel je povinen zajistit dodržování provozních podmínek, uvedených na štítcích všech 

instalovaných zařízení. Pro provoz, údržbu, obsluhu a práci na zařízení platí základní ustanovení 

předpisů a norem, zejména ČSN EN 50110 ed. 2, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a dalších.  

Pro provoz zařízení musí být provozovatelem vypracován provozní a požární řád, který musí 

obsahovat i bezpečnostní ustanovení uvedená v této technické zprávě a závěry z protokolu o určení 

vnějších vlivů. Při zpracování tohoto dokumentu je třeba vycházet z místních poměrů, charakteru 
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vykonávané činnosti, ze vzájemných vazeb zařízení a ze základních ustanovení výše uvedených 

předpisů a norem. Tyto zásady musí být k dispozici na pracovišti a provozovatel je povinen 

zabezpečit, aby s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena. Pro zajištění správné funkce proudových 

chráničů je nutno provádět test jejich funkce testovacím tlačítkem „T“ v daném časovém období dle 

doporučení výrobce.  

Zjistí-li uživatel v elektroinstalaci nebo spotřebiči závadu nebo poruchu je povinen zajistit její 

posouzení popř. její odstranění osobou odborně způsobilou. Uživatel je povinen jako nedílnou součást 

pravidelné (preventivní) údržby zajišťovat i pravidelné revize, zkoušky a prohlídky elektrických 

zařízení ve lhůtách a v rozsahu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a dalších souvisejících 

norem a předpisů a zajistit odstranění zjištěných nedostatků. 

4.    Životní prostředí a odpady 

Rekonstrukcí a provozem zařízení uvnitř objektu nevzniknou škodlivé ekologické vlivy na okolí 

objektu. Při demontáži a rekonstrukci dojde ke vniku odpadů. Tyto odpady budou vytříděny. 

Likvidace nebezpečného odpadu proběhne odbornou firmou dle zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek. Evidenci a odpovědnost za likvidaci odpadu bude mít 

zhotovitel stavby na základě smluvního vztahu s investorem. Tuto evidenci je třeba uchovávat dle 

vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. 

5.    Projekční řešení 

5.1. Rozsah projektu 

Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace kůru a varhanního nástroje s elektrickou trakturou. 

Stávající elektroinstalace elektroinstalace je provedena v napájecí soustavě TN-C, použité kabely 

mají hliníkové vodiče. Jištění je provedeno zastaralými jistícími prvky. 

Nově se počítá s elektroinstalací provedené v soustavě TN-C-S, která bude napájena původním 

přívodním kabelem AYKY-4x6 mm
2
. Je plánována nová rozvodnice s jistícími prvky, dále kompletní 

výměna osvětlení, zásuvkových a ovládacích obvodů. S výměnou přívodního kabelu se počítá v další 

etapě elektroinstalace. 

5.2. Umístění rozváděčů 

Rozvodnice RS1, umístěná vedle vchodu na kůr ve výšce 1200 mm od podlahy ke dnu krabice, 

bude napájena původním kabelem AYKY-4x6 mm
2
 z hlavního rozváděče umístěného v zákristii. 

Nástěnný rozváděč pro 13 modulů firmy OEZ Letohrad s neprůhlednými dvířky, stupněm krytí IP 54 

má rozměry 304 x 214 x 114 mm. Před ním musí být dodržen prostor minimálně 0,8 m po celé jeho 

šířce.  
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Plastový rozváděč RS2 napájený z rozvodnice RS1 kabelem CYKY-J 5x2,5 mm
2
 je nutné 

připevnit na nosné sloupky uvnitř varhanní skříně. Musí být ale k němu dodržen volný přístup. 

Jde o rozvodnici OEZ Letohrad ECO-26P, stupeň krytí IP 54 a rozměry 304x408x148 mm. 

5.3. Provedení elektrických rozvodů 

Veškerá elektroinstalace bude provedena měděnými kabely s celoplastovou izolací. Při pokládce 

kabelových vedení do hořlavé látky musí být respektována ČSN 33 2312. 

Světelné obvody budou napájeny z rozváděče kabely CYKY-J 3x1,5 mm
2 

trasovanými stropní 

konstrukcí, popřípadě půdou a původními „husími krky“.  Napájecí kabel LED pásku a ovládací 

obvod osvětlení hracího stolu povede pod prkennou podlahou. Pro ovládání bude použit dvojlinkový 

kabel CYH 2x0,5 mm
2
. 

Pro zásuvkový rozvod se použije kabel CYKY-J 3x2,5 mm
2
. Do zásuvek umístěných pod okny 

budou kabely, pokud možno, nataženy stávajícími „husími krky“, k ostatním zásuvkám povedou pod 

prkennou podlahou, vnitřkem stolu a zábradlím.  

Napájení motoru bude provedeno kabelem CYKY-J 4x1,5 mm
2
. Ovládací kolébkový vypínač 

s kontrolkou upevnit napravo od manuálové klávesnice. Z rozvodnice k němu povede pod podlahou 

kabel CYH 3x0,5 mm
2
. 

Topidlo bude připojeno kabelem CYKY 3x1,5 mm
2
. Jako ovládací prvek poslouží kolébkový 

vypínač s kontrolkou zapuštěný napravo od manuálové klaviatury s přívodním třívodičovým kabelem 

CYH 3x0,5 mm
2
. 

Všechny napájecí a ovládací obvody, které povedou stropem, pod podlahou kůru či vnitřkem 

varhanní nebo hrací skříně a zábradlím, musí být uloženy v elektroinstalačních trubkách, aby nedošlo 

k mechanickému poškození. Od rozváděče RS1 k podlaze budou uloženy v liště KOPOS LHD 

40x20 mm.  

Je také nutné dostát požadavkům norem ČSN 33 2000-4-42 ed.2 a ČSN 33 2000-4-482 použitím 

proudového chrániče a tepelné ochrany proti přehřátí. 

5.4. Světelné obvody 

 Umělé osvětlení schodů, chodby a kůru bude řešeno kompaktními zářivkami. Nasvícení 

hracího stolu pak provedeno úspornými LED zdroji. Při návrhu osvětlení byla respektována 

ustanovení ČSN EN 12464-1, dle které byla stanovena hodnota udržované osvětlenosti na schodišti a 

chodbě 200 lx a na kůru 500 lx.  

Na schodišti, chodbě a kůru budou instalována přisazená svítidla Greenlux CETUS 2E27W, 

2 x 18 W, s krytím IP 54 a světelnými zdroji OSRAM Dulux Superstar Stick 17 W/840 E27. Osvětlení 

notového pultu a manuálové klaviatury je zamýšleno pomocí dvou reflektorových svítidel DIREZZA 

R10388, 1 x 35 W umístěných na stropě nad hracím stolem opatřených LED žárovkami Bitco 

6 W/840 GU10. Všechna svítidla budou upevněna na stropě. Pedálová klaviatura bude osvětlena LED 

páskem namontovaným pod klávesami.  

Ovládání bude provedeno od vstupů do jednotlivých prostor šedými vypínači ABB Tango 

č.1 a č.6 instalovanými tak, aby byl jejich střed ve výši 1200 mm nad podlahou. Tam, kde jsou dva 
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ovládače vedle sebe, se počítá s jejich umístěním do jednoho dvojrámečku. V případě transformátoru 

Greenlux GXLD003/12 V DC pro LED pásek, který bude upevněn uvnitř hracího stolu, povede 

napájecí kabel pod podlahou. Spínání osvětlení hracího stolu je plánováno pomocí relé OEZ RPR-08 

zasazeného na DIN liště v rozváděči RS2. Jako pomocný zdroj pro ovládací napětí instalačního relé 

bude použit toroidní transformátor 2x12 V.  

5.5. Silové obvody 

Zásuvky budou umístěny ve výšce 300 mm od podlahy ke středu přístrojové krabice, výjimkou 

bude zásuvka zapuštěná v soklu varhanního stolu, ta je plánována ve výši 150 mm od podlahy. 

Ve zdivu budou nahrazeny původní instalační krabice typem KOPOS KU 68. Pro uložení 

zásuvek do dřevěného zábradlí a pódia varhanní lavice je nutné použít krabice, které jsou vhodné do 

lehce zápalných podkladů - třída reakce na oheň F. V tomto případě se počítá s použitím instalačních 

krabic KOPOS KI 68 L/1. 

5.6. Slaboproudý rozvod 

Pro slaboproudý rozvod se počítá s toroidním transformátorem INDEL TST300/02 2x12 V AC 

s napájecím napětím 230 V. Trafo musí mít předřazeno elektronické relé TS1211 a jistič B16. 

Všechny tyto přístroje budou připevněny v rozváděči RS2. V druhé části rozvodnice jsou plánovány 

usměrňovací, jisticí a výkonové prvky, od kterých pak povedou vodiče k jednotlivým ovládačům či 

elektromagnetům. V závislosti na parametrech magnetů se potom určí vhodné jištění a průřezy vodičů. 

5.7. Motor s ventilátorem 

Motor s ventilátorem Ventus 6 008 12 německé firmy Aug. Laukhuff Orgelteile bude uložen 

v zadní části varhanní skříně v tlumicí bedně. Jedná se o asynchronní motor s příkonem 0,33 kW 

napájený třífázovým napětím 3x400 V s tepelnou ochranou proti přehřátí. 

Pro motor ventilátoru bude v rozváděči RS2 použit motorový spouštěč MS116-1,6 firmy ABB se 

zkratovou a tepelnou nadproudovou spouští, který bude ovládán stykačem OEZ RSI-24-40-A024 

s napětím ovládací cívky 24 V AC.  

5.8. Topidlo 

Topidlo firmy KRES Tábor s vestavěným termostatem bude umístěno přímo pod sedací plochu 

lavice varhaníka. K ovládání poslouží instalační relé RPR-16 s ovládacím napětím 24 V AC upevněné 

v rozváděči RS2. 

5.9. Dálkově ovládaný displej 

Pro zobrazování  čísla  písně či sloky se plánuje  použití bezdrátově  ovládaného  číselníku, který 

bude zavěšen na zdi v přední části kostelní lodě a napájen ze zdroje umístěného v hlavním rozváděči. 

Varhaník bude volit čísla písně dálkovým ovladačem přímo od nástroje.
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PROTOKOL 

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí 

 

Datum sepsání protokolu: 19.3.2014 

Složení komise: 

předseda komise: Lukáš Zemánek 

členové komise: Ing. Michal Prádlo 

   Ing. Hubert Stavil 

 

Název stavby: 

Elektroinstalace kůru a varhanního nástroje  

s elektrickou trakturou 

Místo stavby:  

Kostel sv. Ducha, Benešov 

 

 

Podklady pro protokol: 

ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní 

hlediska 
 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
 

ČSN 33 2000-4-482  Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 

Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 

482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo 

nebezpečím 
 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
 

ČSN 33 2000-7-713  Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek 
 

Dokumentace Normy ČSN, stavební dokumentace objektu 
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Popis objektu, zařízení, činnosti: 

Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace kostelního kůru a varhan. Objekt je několik století starý, 

dřevěný. Stupeň hořlavosti C3, třída reakce na oheň F. Nespalné jsou pouze obvodové zdi z kamene a 

pálených cihel. 

Rozhodnutí: 

Druhy prostředí jsou určeny podle působení vnějších vlivů ve vztahu požadavků na správnou 

funkci pro určené užití v instalaci a přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům 

v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy) a na 

podkladě jejich určení jsou prostory posouzeny z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 

Pro vnitřní prostory byly stanoveny tyto vnější vlivy: 

AA5, AB5, AC1, AD1, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, 

BC1, BD1, BE2, BE2N1, BE2N2, CA2, CB2.   
 

Poznámka: 

 

V případě jakýchkoliv změn v určení užití uvedených prostorů, změně technologie, změn ve 

stavební konstrukci, materiálu a podobně je nutno tento protokol přepracovat. 

Vypracoval:   

Lukáš Zemánek 

          

V Benešově 19.3.2014         ................................................. 

                     podpis předsedy  


