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Abstrakt 
 
Bakalářskou práci jsem zpracovával na základě absolvování odborné individuální praxe ve firmě 
CTSE Servis, s.r.o. Ve své práci popisuji odbornou praxi a zabývám se zde zadaným individuálním 
úkolem od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., kterým je připojení 24 nově budovaných bytových domů 
k elektrické energii, z nichž každý obsahuje 11 bytových jednotek, společné prostory a výtah. Řešením 
úkolu se rozumí zpracování projektové dokumentace včetně zakreslení situace stavby, přeložky 
kabelového vedení vysokého napětí, kabelové přípojky vysokého napětí, návrh nové kompaktní 
kioskové trafostanice a provedení kabelových rozvodů nízkého napětí, které jsou přerušeny 
v rozpojovacích jistících skříních a smyčkují hlavní domovní skříně. Vhodnou manipulací s pojistkami 
v rozpojovacích jistících skříních lze eliminovat výpadky sítě. 
 
Abstract 
 
I have worked out my bachelor project on the basis of the individual professional practice gained in 
the company CTES Service, Ltd. In this project I am describing my practical training experience and 
dealing with the individual task set by ČEZ Distribution, Inc. It covers the connection of 24 newly-
built apartment houses to electricity supply system. Each house consists of 11 housing units, the 
communal premises and an elevator.  
To fulfill the task I was supposed to work out the project documentation, including the building plan, 
design of the underground high voltage line relaying, high voltage service-drop cable, design of a new 
compact kiosk transformer station and layout of low voltage cabled distribution, which is interrupted 
in disconnection protection boxes and which loops the main house boxes. By a proper fuse handling in 
disconnection protection boxes, the power failure can be eliminated.  
 
 
Klíčová slova 
 
Kabelové vedení vysokého a nízkého napětí, kompaktní trafostanice, rozpojovací jistící skříň, hlavní 
domovní skříň, transformátor, smyčkové připojení, jištění, pojistky 
 
 
Key words: 
 
Underground high voltage and low voltage line, compact transformer station, disconnection protection 
box, main house boxes, transformer, loop connection, protection, fuses 



 

Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
BD   -  bytový dům 
ČEZ   -  zkratka společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
ČSN   -  Česká státní norma 
DPS   -  dům s pečovatelskou službou 
DTS  -  distribuční trafostanice 
ERÚ   -  Energetický regulační ústav 
HDS  - hlavní domovní skříň 
Ks   -  kusů 
kNN   -  kabelové vedení nízkého napětí 
kVN   -  kabelové vedení vysokého napětí 
LAN   -  local area network (místní síť) 
NN  - nízké napětí 
Parc. č.  -  parcelní číslo 
Pís.   -  písmene 
R1 – R3  -  rozváděče č. 1 až č.3 
RM6   -  kompaktní vysokonapěťový rozváděč s typovým označením RM6 
Sb.  -  sbírky 
SR   -  skříň rozpojovací 
SW   -  software 
UK   -  univerzální kompaktní 
VN  - vysoké napětí 
WAN   -  world area network (světová síť) 
ZŠ   -  základní škola 
 
 
Ø   -  průměr 
P   -  příkon [kW] 

BP   - příkon jednoho bytu [kW] 

1PP   - příkon jednoho bytového domu [kW] 

SPP   - příkon požadovaný pro společné prostory [kW] 
   - koeficient soudobosti [kW] 

PI   - příkon jednoho bytu [kW] 

BP   - výpočtový proud [kW] 
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Úvod 
 
     V dnešní době si nedokážeme představit svět bez elektrické energie. Tuto energii  odebírá mnoho 
spotřebitelů od velkých průmyslových podniků až po maloodběratele, kterými jsou jednotlivé 
domácnosti, a také nám ulehčuje značnou část vykonané práce a zjednodušuje nám naše každodenní 
povinnosti. 
     Značná část elektrické energie je vyráběna v elektrárnách, nebo ji také můžeme získat 
prostřednictvím zdrojů obnovitelné energie. Postupně je přenášena prostřednictvím soustav vedení a 
pomocí transformátorových stanic transformována, až se dostává do lokálních distribučních sítí 
nízkého napětí, odkud jsou zásobováni touto energií jednotliví odběratelé prostřednictvím elektrických 
přípojek. U připojování větších průmyslových podniků nebo právě zastavovaných lokalit se většinou 
provádí odbočení z distribučních sítí vysokého napětí. Pro tento podnik nebo danou lokalitu je potom 
navržena a vyprojektována vlastní trafostanice, ze které může být lokalita zasíťována sítí nízkého 
napětí, ze které se opět připojují jednotliví odběratelé, nebo odběratelé jsou připojeni přímo 
prostřednictvím přípojky vysokého napětí. Trafostanice může být napájena prostřednictvím nově 
vybudované standardní odbočky, většinou z distribuční sítě vysokého napětí, nebo se nová trafostanice 
tak zvaně „vloží“ do stávající sítě, což znamená, že trafostanice je smyčkována a v případě poruchy 
vedení na jedné ze stran přívodního vedení je dodávka elektrické energie zajištěna pomocí vhodné 
manipulace s ovládacími prvky (například úsekovými odpínači) sítě, pomocí jichž lze různě 
propojovat jednotlivé úseky vedení a tím eliminovat případné výpadky napájení. 
     U maloodběratelů je přípojka tvořena odbočkou z distribuční sítě, přípojkovou skříní, kterou 
označujeme HDS, ve které jsou umístěny přípojnice s pojistkovými spodky a pojistkami nebo hlavní 
jistič. Skříň HDS může být také provedena v kombinaci s elektroměrovým rozváděčem 
maloodběratele v kompaktních pilířích, nebo může být provedena jako zapuštěná do fasády nebo niky 
omítky objektu. Dodavatel elektrické energie zajišťuje ve většině případů montáž kabelů pro skříně 
HDS, montáž samotné skříně HDS včetně osazení skříně jistícími prvky, propoj skříně HDS 
s elektroměrovým rozváděčem a montáž elektroměru. Elektroměrový rozváděč se pak stává 
předávacím místem mezi dodavatelem a odběratelem elektrické energie. Vše záleží na konkrétních 
požadavcích zákazníků a technických možnostech zařízení. 
     Tato práce je stručným pojednáním o vykonané odborné praxi ve firmě CTSE Servis, s.r.o. Ve své 
práci jsem se především zaměřil na vypracování individuálního úkolu, který mně byl ve firmě zadán. 
Zadávací návrh vypracovala firma ČEZ Distribuce, a.s.  
     Jednalo se o vyprojektování připojení nově budovaných bytových domů v lokalitě Ostrava – 
Poruba a všech náležitostí, které s připojením související. Má závěrečná zpráva tedy obsahuje část 
s názvem Přípojka vysokého napětí. Zde jsem řešil odbočení kabelového vedení VN a připojení nové 
kioskové trafostanice. Dále obsahuje část s názvem Přípojka NN, kde jsem řešil připojení bytových 
domů k dodávce elektrické energie. Poslední část tvoří kapitola s názvem Trafostanice 10/0,4 kV, kde 
jsem se zabýval samotnou trafostanicí. Jako přílohu uvádím technické výkresy a elektrická schémata. 
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1. Popis odborného zaměření firmy, realizované stavby 
 
     Individuální praxi jsem vykonával ve firmě CTSE Servis, s.r.o., pod vedením autorizovaného 
inženýra v oboru technika prostředí staveb se specializací na elektrotechnická zařízení pana ing. 
Jaroslava Holáně a jeho bratra pana ing. Miroslava Holáně projektanta elektrotechniky - silnoproudu. 
     Společnost C.T.S.E. Servis, s.r.o. byla založena v březnu roku 1999 na základě dlouhodobé úspěšné 
spolupráce fyzických osob podnikajících v oblasti informačních a telekomunikačních technologií, 
elektromontáží a projektování, za účelem objasnit, zavést a udržovat ve funkčním stavu informační a 
komunikační technologie, elektronické a elektrotechnické systémy a systémy rozvodů elektrické 
energie co největšímu počtu jednotlivců, organizací a firem, a to takovým způsobem, aby jim byly 
prospěšné a umožnily jim dlouhodobou prosperitu.  
     Firma nabízí své služby přímo koncovým zákazníkům z řad jednotlivců, malých i středních firem 
až po velké společnosti jako například Fakultní nemocnice Ostrava, ČEZ Distribuce, a.s. nebo jako 
subdodávku převážně stavebním firmám v oblasti slabo a silnoproudých elektromontáží. 
     Oddělení, do kterého jsem byl zařazen má dlouholeté zkušenosti a výborné výsledky v projektování 
elektrických zařízení do 35 kV. Jako příklad již úspěšně realizovaných staveb jich mohu uvést mnoho, 
ale vyberu jen ty nejvýznamnější.  
Prestižními stavbami tedy jsou 

- stavba areálu domů s pečovatelskou službou na ulici Průběžné v Ostravě – Porubě 
- vyprojektování připojení 60 rodinných domků v Ostravě – Petřkovicích 
- realizace slaboproudých a silnoproudých rozvodů celého oddělení rehabilitace, včetně 

zajištění náhradních prostor, pro Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě – Porubě  
- pro firmu Steel Servis Center – Závod na řezání a lisování plechů byla řešena motorická 

instalace, osvětlení vnitřních a venkovních prostor, vnitřní a strukturovaná kabeláž 
- přeložky VN vedení v Nošovicích  a velké množství menších staveb.  
- projektování elektrických silnoproudých přípojek, včetně zapouzdřené rozvodny, pro 

obchodní dům Kaufland v Bohumíně, pro obchodní dům Penny-market ve Vratimově 
- a velké množství malých projektů připojení rodinných domů a podobně 

 
Firma má dlouholetou zkušenost v níže uvedených specializacích:                                  
 
1. Elektrotechnika – silnoproud   

 Trafostanice venkovní, kioskové, vestavěné, spínací stanice  
 Kabelové rozvody a přeložky VN 
 Návrh a rekonstrukce sítí VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
 Přípojky NN, návrh a rekonstrukce NN sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
 Kabelové rozvody a přeložky NN 
 Veřejné osvětlení 
 Náhradní zdroje 
 Průmyslové areály a parky 
 Návrh elektroinstalace v objektech  
 Návrh hromosvodů a uzemnění v souladu s ustanoveními norem o ochraně před bleskem ČSN 

EN 62305 
 Výpočet denního a umělého osvětlení 
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 Návrhy elektroinstalace a slaboproudých rozvodů základnových stanic GSM mobilních 
operátorů 

 
2. Elektrotechnika – slaboproud 

 Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) 
 Elektrická požární signalizace (EPS) 
 Systémy jednotného času 
 Systémy průmyslové televize (CCTV) 
 Docházkové systémy  
 Přístupové systémy 
 Vyvolávací systémy 
 Montáž kabelážních systémů pro datové a telefonní komunikací 
 Systémy pro příjem televize  
 Konzultace 

 
3. Datové sítě, komunikace a ISP (Středisko Computer & Communication) 

 Prodej, instalace a servis výpočetní a kancelářské techniky 
 Projekce, realizace a provozování sítí LAN a WAN včetně operačních systémů (Microsoft, 

Linux, FreeBSD, Novell) 
 Projekt, instalace a servis komplexních komunikačních systémů na bázi strukturovaných 

kabeláží 
 Projekty, dodávky, instalace a servis pokladních a docházkových systémů 
 Dodávky, instalace a servis SW systémů pro distribuci, obchod, ekonomiku 
 Prodej, instalace a servis telefonních ústředen 
 Poradenství a služby v oblasti komunikačních systémů, kancelářské a výpočetní techniky 
 Zákaznickou podporu při provozu a údržbě datových sítí, telekomunikací a kancelářské 

techniky   (záruční a pozáruční servis, správa sítí a aplikací atd.) 
 Měření kabeláží a analýza datových sítí  
 Projekce, instalace a servis elektronických vyvolávacích systémů 
 Konzultace, HotLine a HelpDesk 
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2. Pracovní zařazení 
 
     Firma CTSE Servis s.r.o. se zabývá projektováním v široké oblasti elektrotechniky, jak jsem již 
uvedl. Na základě osobního pohovoru se spolumajitelem firmy a autorizovaný inženýrem panem ing. 
Jaroslavem Holáněm jsem byl vzhledem k  oboru elektroenergetika, který studuji, zařazen do střediska 
projekce silnoproudu. 
     Toto oddělení se zabývá projektováním kabelových nebo venkovních elektrických silových vedení 
do 35 kV včetně, projekcí elektrických přípojek pro rodinné nebo bytové domy a průmysl. Rovněž se 
zde projektují trafostanice podle konkrétních požadavků investora. Ve stejném oddělení, středisku 
projekce silnoproudu, se také navrhují a projektují vnitřní bytové a průmyslové elektroinstalace, 
požární signalizace a nově také inteligentní ovládací systémy. 
     Na samotném začátku jsem se seznamoval s již vyprojektovanými a realizovanými stavbami, 
prostorovým uspořádáním podzemních sítí a jejich značením. Také jsem neunikl tak zvanému 
vstupnímu procesu, kdy jsem skládal výkresy a kompletoval technické zprávy do jednotlivých paré, 
čímž jsem se zároveň učil tomu, jaké má projektová dokumentace vypadat, jaké má mít náležitosti a 
uspořádání výkresové a textové části. 
     V průběhu mé odborné praxe jsem převážně kreslil pomocí počítačového programu AutoCAD 
trasy kabelových vedení do výkresů koordinačních situací jednotlivých investorů staveb, které nám 
byly dodávány jako podklady k jednotlivým projekčním akcím. Dále jsem také kreslil výkresy 
stavební připravenosti trafostanic, kde jsem vycházel z katalogových údajů a samotných produktů 
firem, především firmy Betonbau a.s., protože její výrobky jsou vedeny v katalogu standardů 
společnosti ČEZ Distribuce a.s. Při použití nestandardizovaných produktů by projekt nebyl 
odsouhlasen a nebylo vydáno pro něj stavební povolení.  
     Jako příklad dalších výkresů, které jsem kreslil, mohu uvést výkresy schémat jištění NN, schémata 
mikrodispečinku NN a mikrodispečinku VN, schéma zapojení trafostanice a širokou škálu částí 
jednotlivých výkresů. Zde jako příklad mohu uvést řez základem stožáru vysokého napětí a samotným 
stožárem, na kterém byl umístěn venkovní svislý úsekový odpínač, omezovače přepětí, kabelový svod 
a zbylá výstroj stožáru. U schémat zapojení trafostanice jsem vycházel především z doporučení, která 
byla uvedena v katalogu výrobce trafostanice v kombinaci se zadáním společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
a pokynů vedoucího projektanta, který mně uděloval rady a dodal podklady potřebné pro navržení 
rozvaděčů strany vysokého a nízkého napětí trafostanice. Otázku jištění strany VN a NN u trafostanice 
jsem raději přenechal odborníkům, protože nemám dostatečné znalosti v programu SICHER 
společnosti OEZ Letohrad s.r.o., který slouží právě ke kontrole navrženého jištění. 
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3. Zadaný individuální úkol 
 
     V průběhu odborné praxe jsem obdržel zadání individuálního úkolu. Jednalo se o stavbu číslo  
IV-12-8002232 s názvem „Ostrava, Poruba, bytové domy Průběžná DTS, kVN, kNN“, kterou dostala 
přidělenou firma CTSE Servis s.r.o. na základě výhry výběrového řízení od společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. 
 
3.1. Popis technického řešení a fyzického rozsahu 
 
     V této části závěrečné zprávy uvádím kopii popisu technického řešení a fyzického rozsahu 
v přesném znění od společnosti ČEZ,Distribuce a.s. 
 
Připojení nových odběrných míst (komplex 24 bytových domů s 264 byty – každý jištění 25A/3f, 
společné prostory 24 x 32A/3f, stupeň elektrizace B) bude možné provést za těchto podmínek: 
V lokalitě výstavby obytných domů vybudovat novou distribuční trafostanici (DTS) (10kV, 2x630 kVA) 
s technologií určenou pro 22 kV, včetně přivedení kabelové smyčky VN kabely 22 kV AXEKVCEY 
3x1x240 (zaústit do kabelové přípojky, která bude vybudována pro novou trafostanici DPS – nutno 
zkoordinovat). Z nové trafostanice provést zasmyčkování jednotlivých obytných domů přes HDS SS 
100 (umístěné u vchodů) a RIS skříně kabely NN AYKY 3x240+120. Kabelové vedení bude uloženo 
v chráničkách mimo komunikace ve vyhrazeném pásu. Veškerá technologie bude dimenzována na 22 
kV! (VN rozvaděč, propoje na trafo)  
 
Trafostanice bude použita kompaktní nepochozí typu Betonbau UK 2548. 
VN rozvaděč bude kompaktní typu RM6 Schneider NE IQIQ – 22kV. 
Transformátory budou použity 630 kVA přepínatelné 22–10 kV/0,4 kV. 
NN rozvaděče budou použity 8-mi vývodové – budou propojeny podélnou spojkou. Délka smyčky VN – 
80m (2x40m). 
Délka kabelových rozvodů NN AYKY 240 – 1840m (trasa 3x240 – 440m, trasa 2x240 – 260m). 
Celkovou stavbu je třeba zkoordinovat s projektantem společností GSP s.r.o. Klimkovická 142, 708 00 
Ostrava. 
 
Vliv stavby na okolí: 
Stavba nemá vliv na okolí. 
 
Zpracoval: Ing. Milan Špacír 
Zadavatel: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
 
3.2. Zpracování projektové dokumentace 
 
     Před samotným zpracováním výše uvedeného zadání společnosti ČEZ Distribuce, a.s., bylo nutno 
si důkladně prostudovat souhrnnou technickou zprávu pro projekt s názvem  „Výstavba bytových 
domů v lokalitě ul. Průběžná“, kterou vypracovala firma GSP s.r.o, geografické systémy, projekce 
Ostrava. Zejména bylo důležité zaměřit se na údaje, jakými jsou počet domů a bytových jednotek 
připadajících na jeden dům, instalovaný příkon jednotlivých bytů a bytových jednotek a požadované 
hodnoty jističů. V zadání společnosti ČEZ Distribuce a.s. jsem si vyhledal tato důležitá technická data  
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typy kabelů, výkon transformátoru, typ trafostanice, typy hlavních domovních skříní HDS a 
rozpojovacích skříní SR.  
Přibližný nákres umístění bytových domů a jejich podoba je vykreslena na obrázku 1 v příloze. 
     Tato technická data jsem považoval za výchozí podklady podle kterých byl celý projekt 
zpracováván. 
     Před zákresem trasy VN a NN kabelového vedení si firma musela vyžádat podklady od správců 
podzemních inženýrských sítí v dané oblasti, tedy v blízkosti ulice Průběžná na parcelách stavby a 
parcelách přiléhajících. Po obdržení těchto podkladů se mohla zakreslit trasa VN kabelu, protože se 
napojoval v místě, kde se již nacházely stávající podzemní sítě. Trasa původního návrhu, podle 
investora, začínala naspojkováním nových kabelů na stávající kabely VN, které měly procházet pod 
budoucím parkovištěm, a končila kabelovou smyčkou v nové trafostanici. Tato varianta byla v rozporu 
s vnitřními stanovami ČEZu, proto byla vymyšlena trasa přeložky stávajících VN kabelů, která vede 
podél budoucího parkoviště až do nové trafostanice. Technicky to bude provedeno tak, že se oba 
stávající kabely přeruší a jeden nový VN kabel povede podél již zmiňovaného parkoviště až do 
trafostanice a druhý nový VN kabel povede z trafostanice zpět ve stejné trase jako první kabel a napojí 
se na stávající VN kabel vedoucí z trafostanice DTS 8428 „DPS Průběžná“. Kabely musí podle zadání 
tvořit kabelovou smyčku, což zůstalo zachováno. Celé řešení je patrno z výkresů č.01 „Koordinační 
situace stavby“ a č.02 „Situace – přípojka VN a umístění trafostanice“ uvedených v příloze.  
     Dále jsem se rozhodoval, kde umístit novou kioskovou trafostanici pro danou oblast. Z prostotu 
vymezeného stavbou se jako nejvhodnější varianta jevilo umístit trafostanici do zelené plochy před 
bytový dům označený BD – A3, protože zde bude respektováno požární ochranné pásmo trafostanice, 
které činí 2,5 metru podle ČSN 73 0802, a v těsné blízkosti trafostanice se nebudou nacházet stávající 
ani nově budované inženýrské sítě. Celá situace je znázorněna na výkrese č.02 „Situace – přípojka VN 
a umístění trafostanice“.  
     Typ trafostanice jsem zvolil podle zadání společnosti ČEZ a její vnitřní výzbroj a výstroj 
konzultoval s akreditovaným odborníkem panem ing. Jaroslavem Holáněm. Konkrétní technické 
provedení, včetně navrženého jištění, je popsáno v kapitole  
3.5. Trafostanice 10/0,4 kV. 
     Z trafostanice budou vyvedeny z každého rozváděče NN 3 kabely, které budou smyčkovat 
jednotlivé bytové domy. Trasa kabelů NN byla kreslena tak, aby respektovala ostatní nově navržené 
inženýrské sítě s přihlédnutím k faktu, že budou dodrženy nejmenší dovolené svislé a vodorovné 
vzdálenosti křížení a souběhu podzemních řádů dané normou ČSN 33 2000-5-52 a  ČSN 73 6005 
(stručný přehled těchto vzdáleností je uveden v příloze tabulka č.1). Zejména bylo nutné dodržet 
uspořádání inženýrských sítí, což znamenalo, že přípojka NN musela být kreslena jako první od 
budovy, v minimální vzdálenosti od líce stěny 600mm – vnitřní stanova společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s., následovalo telekomunikační a sdělovací vedení, vodovodní a kanalizační potrubí. ČEZ vyžaduje 
vedení uložené v plastových chráničkách, ovšem ostatní správci sítí nepovažují toto vedení za 
dostatečně chráněné, proto se uvažují tabulkové hodnoty uložení nechráněného kabelového vedení. 
     Jakmile byl výkres koordinační situace hotov, odeslal se spolu s žádostí o vyjádření k existenci sítí 
a projektované stavbě v dané lokalitě správcům sítí. K výkresům musí být přiloženy vzorové řezy 
uložení kabelů ve výkopu volným terénem a pod komunikací, dále řezy jednotlivých křížení a souběhů 
s ostatními sítěmi. Tyto řezy jsou nakresleny v měřítku a umístěny na výkrese koordinační situace.  
Správci sítí, jakými jsou například RWE Distribuční služby, s.r.o, Dalkia Česká republika, a.s., Region 
Severní Morava, OVANET a.s., OVaK s.r.o., Ostravské komunikace, správa silnic a mostů a další, 
odesílají zpět vyjádření spolu s podrobnou mapou, ve které jsou zakresleny sítě v jejich správě, 
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popřípadě předepisují podmínky, za kterých může dojít ke křížení či souběhu. Podle těchto vyjádření 
se výkres může dodatečně upravit. V mém případě nebylo úprav zapotřebí. 
Poté jsem mohl začít kreslit schéma mikrodispečinku VN, které je uvedeno v příloze č.07 
„Mikrodispečink VN“ a které slouží pro snadné zorientování v prováděných změnách v elektrizační 
soustavě, hledání tras, čísel trafostanic a čísel jednotlivých vývodů z rozvodny.  
     Schéma mikrodispečinku NN, které je uvedeno v příloze č.08 „Mikrodispečink NN“, slouží 
především k snadnému zjištění délek jednotlivých kabelových tras a obsazenosti pojistek nebo jistících 
prvků. Ve své podstatě se jedná o překreslení koordinační situace do elektrického schématu.  
     Podle zvoleného typu trafostanice a katalogových údajů jsem nakreslil výkres stavební 
připravenosti a uzemnění trafostanice, které jsou uvedeny v příloze č.03 „Trafostanice - stavební 
připravenost“ a č.04 „.Trafostanice - uzemnění“. Přehledové schéma trafostanice jsem raději kreslil 
pod dohledem a s častými konzultacemi, protože má kvalifikace nedosahuje patřičných znalostí. Toto 
schéma je uvedeno v příloze č.05 „Trafostanice – přehledové schéma“ a samotná trafostanice je 
popsána v kapitole  
3.5. Trafostanice 10/0,4 kVtéto zprávy.  
     Dokumentace a celý projekt byl podle firmy GSP rozdělen do několika stavebních částí, které 
budou následně přidány k celkové souhrnné technické zprávě celé stavby technické infrastruktury.  
 
3.3. Přípojka VN 
 
     V této kapitole se řeší připojení nové kompaktní betonové trafostanice 10/0,4 kV, typ UK 3048 
firmy Betonbau, na stávající distribuční síť společnosti ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím zemní 
kabelové přípojky VN 10 kV. Přípojka VN bude vybudována společností ČEZ Distribuce, a.s. a 
investor výstavby bytových domů se bude na výstavbě podílet dle § 10 vyhlášky ERÚ č.51/2006 Sb 
(podle velikosti požadovaných hlavních jističů). Vlastníkem kabelové přípojky VN včetně trafostanice 
a kabelových rozvodů NN se stane společnost  ČEZ Distribuce, a.s. 
 
3.3.1. Technické řešení přípojky VN 
 
     Kompaktní trafostanice bude napojena novou kabelovou smyčkou na stávající zemní kabelové 
vedení VN 10 kV, které je majetkem společnosti ČEZ Distribuce a.s.. Jedná se o vedení mezi 
trafostanicemi DTS 8409 „ZŠ Sekaniny“ a DTS 8428 „DPS Průběžná“ (vývod č. 1007 Rozvodna 
Martinov). Stávající kabelové vedení VN 10 kV je provedeno jednožilovými kabely typu 22-
AXEKVCE 1x240. Tyto jednožilové kabely se na pozemku parc.č. 3655/70 (v místě budoucího 
parkoviště) přeruší a pomocí kabelových spojek Raychem typu POLJ 24/1x95-240 se na ně napojí 
nové jednožilové kabely 22-AXEKVCE 1x240, které se ukončí vnitřními koncovkami Raychem 
POLT-24D/1XI a pomocí T-konektorů typu RICS 5143 se napojí do VN rozváděče nové kompaktní 
trafostanice.  
     Stávající i nové  kabely VN jsou určeny pro napětí 22 kV, avšak budou dočasně provozovány 
v napěťové hladině 10kV. 
     Trasa přípojky VN je vyznačena v příloze na výkrese č.01 „Koordinační situace stavby“. 
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3.3.2. Uložení kabelů  
 
     Jednožilové VN kabely budou zasvazkovány do těsného trojúhelníka a uloženy do plastové 
dvouplášťové chráničky  160 mm. Kabely v chráničce budou uloženy v kabelovém výkopu 
v hloubce minimálně 100 cm pod úrovní terénu. 
     Do výkopu se kabely v chráničce kladou na srovnané dno výkopu nebo vrstvu přesáté zeminy, 
které se před ukládáním kabelů vyčistí od pevných částic a kamenů a pokryje se vrstvou 
jemnozrnného písku nebo přesáté zeminy.  Po uložení se chráničky s kabely zasypou vrstvou stejného 
materiálu o tloušťce alespoň 10-14 cm nad povrch chráničky. Před zásypem zeminou se provede 
označení kabelové trasy výstražnou fólií uloženou 30 cm pod povrchem definitivního terénu. Při 
pokládce budou konce kabelů uzavřeny proti vniknutí vlhkosti smršťovací čapkou a konce chrániček 
se utěsní montážní pěnou proti vniknutí vody a nečistot. Na kabely se připevní označovací štítky, na 
které se vyznačí měsíc a rok montáže, dále napětí a druh kabelu a směry kabelu (název vedení, 
trafostanice, rozvodny ve zkratkách). Značení se musí umístit na obou koncích kabelů.  
     Před zásypem kabelové rýhy vyzve dodavatel stavby správce nebo majitele dotčených sítí ke 
kontrole provedení křížení nebo souběhu Trasa kabelu musí být před záhozem geodeticky zaměřena 
pro digitalizaci provozních map a místa křížení kabelů VN s ostatními inženýrskými sítěmi budou 
označena markerem, což je pasivní elektronická značka s laděným obvodem. Dále bude markerem 
označeno umístění kabelových spojek a lomy trasy.  
     Před uvedením do provozu musí být na kabelech provedena napěťová zkouška a potom výchozí 
revize ve smyslu ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, včetně dodání revizní zprávy. Na základě 
provedené výchozí revize bude zařízení  uvedeno do trvalého provozu. 
 
3.4. Přípojka NN 
 
     V této kapitole je řešeno připojení nových bytových domů na distribuční síť NN 0,4 kV. Připojení 
bude provedeno zemním kabelovým vedením, které bude napojeno z již zmiňované nové kioskové 
trafostanice 10/0,4kV. Kabelové rozvody NN vybuduje společnost ČEZ Distribuce, a.s. Investor 
výstavby bytových domů se bude na výstavbě podílet dle § 10 vyhlášky ERÚ č.51/2006 Sb. podle 
velikosti požadovaných hlavních jističů.  
 
3.4.1. Stručná charakteristika připojovaných bytových domů a výpočet energetické bilance 
 
Popis bytových domů 
     Bytové domy budou čtyřpodlažní se zvýšeným technickým suterénem, ve kterém bude 5 
garážových stání, technická místnost a sklepní boxy. V každém domě bude 11 bytových jednotek a 
výtah.  
 
Energetická bilance: 
     Pro tuto stavbu je požadováno připojit 24 bytových domů po 11 bytových jednotkách, což znamená 
264 bytů, každý s hodnotou hlavního jističe 25A/3f., stupeň elektrizace B a společné prostory 24x 
jistič 32A/3f. 
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Energetická bilance pro 1 bytový dům 
     V bilanci bylo uvažováno pro jeden bytový dům 11 bytových jednotek, z toho každá bytová 
jednotka má odběr 11kW a společné prostory s odběrem 17,5kW. 
 
Výpočet příkonu                      

kWPPP SPB 5,1385,17111111        (1.1) 

 
Uvažovaná soudobost 44,0       
 
Soudobý příkon               

kWPPP 6144,05,138          (1.2) 
 
Výpočtový proud 
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        (1.3) 

    
Energetická bilance pro 24 bytových domů 
Zde bylo uvažováno 24 domů s výše vypočtenou energetickou bilancí 
 
Výpočet příkonu 

kWPP P 1464612424 1         (1.4) 
 
Uvažovaná soudobost 36,0   
 
Soudobý příkon 

kWPPP 52736,01464          (1.5) 
 
3.4.2. Technické řešení přípojky NN 
 
     Připojení jednotlivých bytových domů bude provedeno kabely 1-AYKY-J 3x240+120, vedenými 
v zemi a smyčkovanými v hlavních domovních skříních HDS umístěných ve fasádách jednotlivých 
domů, v blízkosti vstupních dveří do objektů.  Spodní okraje skříní HDS budou osazeny do 
obvodového zdiva ve výšce 0,6 m nad definitivním terénem a před těmito skříněmi musí být volný 
prostor minimálně 0,8 m k bezpečnému provádění obsluhy a prací. 
     Skříně HDS budou přípojkové pro smyčkové připojení, typ SS 101 (katalogové číslo PVF1W-C). 
Do skříní HDS se umístí nožové pojistky 3x PLN1/100 A pro jištění a odpojování hlavního domovní 
vedení.   
    Hlavní domovní skříně HDS budou předávacím místem mezi rozvody NN realizovanými 
společností ČEZ Distribuce a.s. a elektroinstalací vlastních bytových domů realizovanou investorem 
stavby bytových domů.  
 
3.4.3. Provedení rozvodů NN  
 
    Stavbou kabelových rozvodů NN budou dotčeny parcely 3655/28, 3655/40, 365/42 a 3655/63 
v katastrálním území Poruba – Sever. 
     Trasa kabelových rozvodů NN je vyznačena na výkrese č.01 „Koordinační situace stavby“. 
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Kabelové rozvody NN budou rozděleny na dvě samostatné větve, kde na jeden rozvaděč NN připadá 
12 bytových domů a na druhý rozvaděč NN připadá rovněž 12 bytových domů, které lze vhodnou 
manipulací v rozpojovacích jistících skříních propojit v případě poruchy kabelového vedení. Z obou 
rozvaděčů NN budou vyvedeny vždy 3 kabely 1-AYKY-J 3x240+120. 
    První větev rozvodů NN bude vedena kolem levé strany nově budované komunikace. Jeden kabel 
bude smyčkově propojovat skříně HDS bytových domů BD-A3 až BD-A6. Druhý kabel bude 
smyčkově propojovat skříně HDS bytových domů BD-A7 až BD-A10. V nice boční stěny bytového 
domu BD-A10 bude osazena rozpojovací jistící skříň R1 (typ SR502), do které budou zaústěny oba 
smyčkované kabely. Třetí kabel bude smyčkově propojovat skříně HDS bytových domů BD-A11 až 
BD-A14 a bude ukončen v rozpojovací jistící skříň R2 (typ SR502) umístěné v nice boční stěny 
bytového domu BD-A15. 
     Druhá větev rozvodů NN bude vedena kolem pravé strany nově budované komunikace. Jeden kabel 
bude smyčkově propojovat skříně HDS bytových domů BD-A2, BD-A1, BD-A24 až BD-A22. Druhý 
kabel bude smyčkově propojovat skříně HDS bytových domů BD-A21 až BD-A18. V nice boční stěny 
bytového domu BD-A18 bude osazena rozpojovací jistící skříň R3 (typ SR302), do které budou 
zaústěny oba smyčkované kabely. Třetí kabel bude smyčkově propojovat skříně HDS bytových domů 
BD-A17 až BD-A15 a bude ukončen v rozpojovací jistící skříň R2 (typ SR502) umístěné v nice boční 
stěny bytového domu BD-A15. 
     Kabely NN budou vedeny v souběhu s novými telekomunikačními kabelovými rozvody – tj. 
telefon, kabelová televize nebo internet, proto při jejich souběhu nebo křížení musí být dodrženy 
normy ČSN 34 1050 a ČSN 73 6005. 
 
3.4.4. Uložení kabelů  
 
     Kabely NN budou vedeny celou svou trasu v plastových kabelových chráničkách uložených v zemi 
a uloží se do rýhy hlubší o 20 cm než je nejmenší dovolené krytí podle ČSN 73 6005, z důvodu nabytí 
rozměrů vlivem chráničky. Jednotlivé kabely budou vedeny v ohebných kabelových chráničkách 
minimálního  160/136 mm uložených v hloubce min. 50 cm pod úrovní terénu (volný terén). V místě 
křížení budoucích komunikací  a pojížděných chodníků budou kabely uloženy v hloubce min.100 cm. 
Podmínkou ČEZ Distribuce a.s. je, aby v případě uložení kabelů pod budoucí komunikací v delším 
úseku (např. u BD-A1, A2, A24) byla komunikace z rozebíratelného povrchu. Těmto kritériím 
odpovídá provedení komunikace ze zámkové dlažby, popřípadě z betonových dlaždic. Vzdálenost 
krajního kabelu od stavebních objektů musí být minimálně 60 cm. 
     Do výkopu se kabely v chráničkách uloží na srovnané dno výkopu, které se před ukládáním kabelů 
vyčistí od pevných částic a kamenů, a pokryje se vrstvou jemnozrnného písku nebo přesáté zeminy. Po 
uložení se chráničky s kabely zasypou vrstvou stejného materiálu o tloušťce alespoň 8 cm nad povrch 
chráničky. Před zásypem zeminou se provede označení kabelové trasy červenou výstražnou fólií 
uloženou 20 až 30 cm nad chráničkou. Konce chrániček se utěsní proti vniknutí vody a nečistot. Při 
pokládce budou konce kabelů uzavřeny proti vniknutí vlhkosti smršťovací čapkou. Na kabely se 
připevní označovací štítky, na které se vyznačí měsíc a rok montáže, napětí a druh kabelu a směry 
kabelů (název vedení, trafostanice, přípojková skříň). Značení se musí umístit na obou koncích kabelů. 
Místa křížení kabelů NN s ostatními inženýrskými sítěmi a jejich lomy tras budou rovněž označeny 
markerem. 
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3.4.5. Uzemnění  
 
     Hlavní domovní skříně HDS a rozpojovací jistící skříně R1 až R3 budou propojeny zemnícím 
drátem FeZn 10 mm se zemnícím páskem FeZn 30x4 mm uloženým v kabelovém výkopu přívodních 
kabelů NN a se zemnící soustavou nově budovaných bytových domů.  
Jednotlivá uzemnění vodiče PEN mají mít odpor uzemnění nejvýše 15Ω. 
 
3.5. Trafostanice 10/0,4 kV 
 
     Podle zadání společnosti ČEZ Distribuce a.s. jsem použil kompaktní transformátorovou stanici UK 
3048, firmy Betonbau, s.r.o., která je navržena tak, aby mohla být v budoucnu provozována na napětí 
22 kV a je určena pro trvalý provoz ve venkovním prostředí, které je charakterizováno v normě ČSN 
33 2000-3. Trafostanici nelze stavět v blízkosti objektu s nebezpečím výbuchu nebo požáru a je určena 
k částečnému zapuštění do země, bez možnosti vstupu obsluhy. Obsluha může být prováděna  zvenku 
a to z čelní nebo boční strany.  
Základní vnější rozměry trafostanice jsou 4780x2980x2555 mm (d x š x v) a dosahuje krytí IP 20. 
Hmotnost trafostanice (bez transformátoru) činí 28 t. 
 
3.5.1. Technické řešení  
 
    Trafostanice bude umístěna na parcele č. 3655/42, v budoucí zelené ploše mezi novým parkovištěm 
a novým bytovým domem BD-A3, dle výkresu č.01 „Koordinační situace stavby“ a bude napojena 
novou kabelovou smyčkou na stávající zemní kabelové vedení VN 10 kV. 
 
3.5.2. Stavební část 
 
     Základ stanice tvoří monolitické železobetonové stavební těleso skládající se ze základové desky a 
svislých stěn, které jsou odlity monoliticky jako jedna jednotka ve zvláštní formě (zvonové lití) a 
prefabrikovaného střešního dílu. Těleso je absolutně nepropustné pro vlhkost (nebo plyny), má 
výbornou stabilitu a otvory pro dveře, ventilační prvky a kabelové průchodky lze vytvořit na 
libovolném místě.  Stanice se usazuje na urovnané dno výkopu, na zhutněnou 15 cm silnou vrstvu 
štěrku zrnitosti 16 mm, které je hluboké 98 cm. 
    Příčky oddělující prostor transformátorů od rozváděčů VN a NN jsou provedeny z nepropustného 
betonu tloušťky 100 mm a mají požární odolnost REW/I 90 D1.  
    Dveře a ventilace jsou vyrobeny z vysoce pevné eloxované hliníkové slitiny. Jsou navrženy a 
vyrobeny tak, že spolehlivě odolávají působení vnitřního obloukového zkratu. Dveře jsou připraveny 
pro montáž cylindrické jednostranné vložky. Dveře mají západku pro aretaci v otevřené poloze a 
prostor rozvaděčů je automaticky osvětlen po otevření dveří. 
    Stanice má dveře z čelní strany před rozvaděčem VN a NN a z boční strany jsou ventilace 
k transformátorům, přičemž vždy jedna z ventilací ke každému transformátoru musí být otvírací. 
    Vstupy kabelů VN jsou osazeny 2 ks průchodek se třemi samostatnými otvory Ø 60 mm pro každou 
fázi trojsvazku kabelu.  Součástí kabelových průchodek jsou i utěsňovací manžety. Vstupy kabelů NN 
jsou osazeny 2 ks průchodek s devíti otvory Ø 60 mm včetně utěsňovacích manžet a 8 ks záslepek. 
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3.5.3. Elektrická část 
 
3.5.3.1. Jištění proti zkratu 
 
    Strana vysokého napětí bude jištěna vysokonapěťovými pojistkami 10 kV velikosti 63A a na straně 
nízkého napětí bude jištění proti zkratu a přetížení zajištěno podle ČSN 33 3051 trojfázovými jističi 
s nadproudovou spouští nastavitelnou na 1000A. Jednotlivé vývody nízkého napětí budou jištěny 
nožovými pojistkami velikosti 2 (02) osazenými do lištových třífázových jednopólově ovládaných 
pojistkových odpínačů. Kabely budou připojeny pomocí „V“ svorek, do kterých lze namontovat 
kabely o maximálním průřezu 240 mm2. 
 
3.5.3.2. Transformátor 
 
     Stanice bude osazena 2 kusy hermetických olejových transformátorů o jmenovitém výkonu 630 
kVA s přepínatelným převodem napětí 22-10/0,4kV firmy BEZ Bratislava typ TOHn 378/22.1, 
plněných inhibovaným transformátorovým olejem neobsahujícím PCB látky.  
     Vizuální podoba transformátoru je umístěna v příloze jako Obrázek 6. 
Navržené transformátory mají hlučnost LWA max.63dB. Pod transformátory budou umístěny tlumiče 
vibrací a hluku EK 290, které sníží hlučnost minimálně o 20 dB. Trafostanice nepodléhá 
hygienickému dozoru a splňuje nařízení vlády ze dne 15. března 2006 „o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací“ č. 148/2006 sb. 
 
3.5.3.3. Rozváděče NN 
 
    Trafostanice bude osazena dvěma rámovými rozvaděči NN. Jeden z nich bude s propojovacím 
polem s odpínačem 1000A, z toho každý rozváděč bude osazen hlavním třífázovým jističem 
BL1000SE305 pro jištění transformátoru s elektronickou nadproudovou spouští SE-BL-J1000-DTVE 
nastavitelnou na 1000A, pojistkovými lištovými odpínači pro 8 vývodů s napojením pomocí „V“ 
svorek, kondenzátorem 6,25 kVAr pro kompenzaci chodu transformátoru naprázdno a měřícími 
transformátory proudu pro nepřímé distribuční měření s převodem 1000A/5A, 5VA s třídou přesnosti 
0,5, necejchované, pro univerzální monitor MEg 40. Dále budou rozváděče osazeny pojistkovými 
odpínači a jističi pro jištění vnitřního osvětlení a jednofázových zásuvek 10/16A, 230V. 
     Rozvaděče budou vybaveny měděnými Cu přípojnicemi pro maximální proud 1000A a propojení 
transformátorů s rozváděči NN bude provedeno kabely pro přenášený výkon 630 kVA ukončenými na 
straně transformátorů plnými kabelovými oky s přetažením smršťovacími trubičkami, v rozváděčích 
NN na hlavních jističích přímo v přívodních svorkách „V“.  
 
3.5.3.4. Rozváděč VN 
 
     Bude použit bezúdržbový kompaktní zapouzdřený VN rozváděč se dvěma kabelovými přívody a 
dvěma vývody pro transformátory jištěné VN pojistkami. Odpínače budou umístěny v plynotěsné 
skříni, plněné plynem SF6. Připojení přívodních kabelů VN bude provedeno konektory 400A. 
Jmenovité napětí rozvaděče bude 25kV, jmenovitý proud 630A. Pro napětí 10kV bude použit 
rozvaděč s úpravou signalizace napětí.  
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     Propojení transformátorů s rozváděčem VN bude provedeno pomocí kabelů 2x 3x22-CXEKCY 
1x35/16. Na straně rozváděče budou kabely zakončeny násuvnými konektory 200A, na straně 
transformátorů budou připojeny pomocí vnitřních koncovek. 
 
3.5.3.5 Uzemnění a ochrana proti nebezpečnému dotyku 
 
     Uzemnění trafostanice bude provedeno v souladu s ČSN 33 3201 a bude společné ochranné i 
pracovní jak pro stranu VN, tak stranu NN a bude připojeno na stejný šroub jako neživé části 
trafostanice.  
Kolem trafostanice tedy bude provedeno uzemnění – obvodový zemnič zemnícím páskem FeZn 30x4 
mm ve vzdálenosti 1 m od pláště trafostanice v hloubce 30 až 40 cm pod definitivním terénem.  
Připojení na vnější uzemňovací soustavu se provede přes 2 body a to tak, že jeden bod tvoří zemnící 
průchodka  vybavená svorníkem a druhý bod tvoří připojovací místo v prostoru pod rozvaděči NN a 
propoj se provede otvorem pro NN kabely. 
     Celkový odpor uzemnění vodičů PEN odcházejících z trafostanice včetně uzemněného středu 
zdroje, nesmí být větší než 2 ohmy. Pokud nepostačí pro dosažení této hodnoty uzemnění pásek kolem 
trafostanice,  bude v trase VN kabelů uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm délky cca 20 m, který bude 
napojen na uzemnění trafostanice. 
     Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude provedena v souladu s PNE 33 0000-1. Všechny neživé 
části stanic (ocelová výztuž betonového skeletu, kovové součásti stanic) jakož i transformátor, 
rozváděč NN a rozváděč VN budou navzájem vodivě spojeny na obvodový ochranný vodič FeZn 30x4 
mm a šroubem skrze stěnu stanice připojeny na vnější uzemnění (dle ČSN 33 20 00-5-54). 
 
3.5.3.6. Požární bezpečnost, ochranné pásmo a montáž trafostanice 
 
     Kompaktní trafostanice tvoří jeden požární úsek. Požárně bezpečnostní odstupová vzdálenost od 
budov se určí výpočtem podle ČSN 73 0802 a kritérií uvedených v ČSN 33 3240, čl. 4.2.4. Podle 
tabulky č. 1 ČSN 33 3240 není třeba pro venkovní distribuční stanice hasicích přístrojů. Stěny stanice 
bez otvorů (bez dveří) mají požární odolnost REW/I 90 D1 (90 min odolnost proti ohni) a odstupová 
vzdálenost od střech není žádná, pro čelní stěny s dveřmi je odstupová vzdálenost 2,5 m a pro boční 
stěny s ventilací je odstupová vzdálenost 2,2 m. Obsluha stanice a případní chodci jsou jejím 
provedením a konstrukcí dveří účinně chráněni proti obloukovému zkratu vzniklým uvnitř 
trafostanice. 
     Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2 m od stěn 
stanice podle zákona č. 458/2000 Sb., § 46, čl. 6c. 
     Trafostanice se zakládá do nezámrzné hloubky na zhutněné štěrkové lože pomocí mobilního jeřábu 
a je ji možno dopravovat nákladním autem s patřičnou nosností. 



 

   14 

4. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné v průběhu 
odborné praxe 
 
V průběhu odborné praxe jsem uplatňoval zejména znalosti získané na vysoké škole, především 
z kurzu s názvem Projektování v elektrotechnice. Ač byl tento kurz velmi rychlým průřezem v oblasti 
projektování, seznámil mě například s problematikou kreslení kabelových tras, prostorovou normou 
ČSN 33 2000, kterou jsem používal téměř každý den v praxi, návrhem jištění obytných budov, 
kreslením elektroinstalací v obytných a průmyslových objektech, podmínkách připojení obytných 
budov k distribuční síti a kreslením přehledových a ovládacích schémat rozvaděčů. Také jsem uplatnil 
poznatky z oboru elektrických strojů a přístrojů, zejména při navrhování nové kompaktní trafostanice.  
 
5. Znalosti či dovednosti scházející v průběhu odborné praxe 
 
     Největším handicapem pro mě byla především neznalost kreslení v počítačových programech, 
konkrétně programu AutoCAD, v kterém se postupně zdokonaluji ještě teď. Samotný program není 
složitý, jen vyžaduje čas a osobu znalou tohoto programu, aby mohla zodpovědět případné dotazy a 
názorně předvést, jak se s ním pracuje. Jestliže zmiňuji počítačové programy a jejich neznalost, 
nesmím opomenout program SICHER společnosti OEZ Letohrad, s.r.o., který je nejznámějším 
programem pro kontrolu jištění. Ale k tomuto programu existují školení, na kterých jsou s tímto 
programem uživatelé seznámeni. 
     Další znalosti, které mně scházely v průběhu odborné praxe, jsou z oblasti výpočtu a návrhu tahů 
vodičů a výpočtu podpěrných bodů venkovních vedení. Ovšem tato problematika se bude vyučovat až 
v průběhu navazujícího studia, proto jsem nemohl o dané problematice vědět podrobné informace a 
metodiku pro dimenzování daných zařízení, kterou bych mohl uplatnit při řešení konkrétních aplikací. 
Ovšem výhoda těchto problémů spočívá v tom, že budu mít o daném problematice vlastní poznatky 
z praxe a samotného projektování.  
     V průběhu studia jsem se seznámil s teoretickými předpoklady a teoretickým způsobem návrhu 
řešení jednotlivých úkolů, ale při vykonávání praxe mně chyběly poznatky o aplikování jednotlivých 
typů zařízení v praxi a také způsoby řešení nemodelových případů. 
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6. Závěr – dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové zhodnocení 
 
     V průběhu odborné praxe jsem řešil několik samostatných projektů, které nebyly jen modelovým 
učebním příkladem a které jsem doposud zpracovával v učebních hodinách, ale navržená zařízení a 
celý projekt bude opravdu sloužit každodenním potřebám. Projektováním muselo být docíleno nejen  
bezporuchového chodu, optimální ceny projektovaného zařízení nebo kabelové trasy, ale muselo být 
také uvažováno například s rostoucím každoročním odběrem elektrické energie a také muselo být 
v podvědomí uvažováno s tím faktem, že v budoucnu se v této lokalitě mohou realizovat další stavby, 
které budou opět vyžadovat napojení na stávající trafostanici. Z tohoto důvodu byla například 
trafostanice navržena jako dvoutransformátorová a s výkonem 2x630 kVA a tak dále.  
     Ač se jednalo vždy o velmi podobné zakázky, přesto každá zakázka měla svá specifika. Proto 
muselo být uvažováno opravdu do hloubky, aby na sebe všechno navazovalo, např. napojování výše 
uvedených úseků kabelového vedení, trafostanice a podobně.  
     Naučil jsem se uvažovat nejen v oblasti silnoproudé elektrotechniky, ale také řešit problémy které 
se týkají katastrů nemovitostí, dopravy projektovaných zařízení, stavebnictví a spousty jiných oborů. 
Nejvyšším dosaženým úspěchem pro mne bylo odsouhlasení vyprojektované stavby IV-12-8002232, 
která je popisována ve výše uvedeném textu. 
     Odborná praxe vykonaná ve firmě CTSE Servis, s.r.o. pod vedením pana ing. Miroslava Holáně a 
pana ing Jaroslava Holáně byla pro mě velkým přínosem a bohatou zkušeností nejen pro další 
studium, ale i pro budoucí zaměstnání a pevně věřím v naši další budoucí spolupráci.
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Obrázek 7 Silový kabel s izolací ze stíněného polyetylenu typu VN 22 AXEKVCE firmy NKT 

Cabels, a.s. 
 
1…Hliníkové jádro 
2…Vnitřní polovodivá vrstva  
3…Izolace ze stíněného polyetylenu 
4…Vnější polovodivá vrstva 
5…Polovodivá vodoblokovací páska 

6…Stínění měděnými dráty s protispirálou 
z meděné pásky 
7…Vodoblokující páska 
8…Vnější plášť polyetylen 

 
 
 


