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Abstrakt 
 
 V této práci se zaobírám návrhem rekonstrukce vnit�ní elektrické instalace rodinného domu a 
elektrickou p�ípojkou nízkého nap�tí. S tím související technické normy, vyhlášky, na�ízení vlády 
vztahující se k silovým rozvod�m nn. 
  Návrhem využití inteligentní instalace Xcomfort pro �ást objektu a porovnání s konven�ní instalací. 
  Návrhem vlastního náhradního energetického zdroje s ekonomickým výhledem na po dobu jeho 
životnosti. 
 
 
Klí�ová slova:   

 elektrická instalace, vedení, silové rozvody, proud, nap�tí, elektrické za�ízení, distributor, zásuvkové 
obvody, sv�telné obvody, Xcomfort, rozvad��, klasická instalace, inteligentní instalace, zdroj. 
 
 
 
Abstrakt 
 
 This bachelor thesis focuses on design reconstruction of the internal electric installation in the house 
and low voltage electrical connection. And the related technical standards, regulations and government 
orders relating to power low-voltage distribution systems. 

 Furthermore deals with the design uses for smart Xcomfort installation of a building and comparison 
with  conventional installations.   

 Finally, I propose own alternative energy source with economic outlook during his lifetime 
 
 
 
Key words: 

 electrical installation, conduction, power distribution, current (to nevím jist�), voltage, electrical 
equipment, distributor, socket circuits, lightning circuits, Xcomfort, switchgear, classical installation, 
intelligent installation, generator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam použitých symbol� a zkratek 
 
�SN �eská státní norma 
EP elektrická p�ípojka 
EPS elektronická požární signalizace 
ER elektrom�rový rozvad�� 
EZ elektrické za�ízení 
EZS elektronická zabezpe�ovací signalizace 
FVP fotovoltaický panel (�lánek) 
HBR hlavní bytová rozvodnice (rozvad��) 
I elektrický proud [A] 
LEMP elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem (lightning electromagnetic impulse)  
LPL hladina ochrany p�ed bleskem (lightning protection level) 
LPMS systém ochranných opat�ení proti LEMP (LEMP protection  measures system) 
LPS systém ochrany p�ed bleskem (lightning protection system) 
LPZ zóna ochrany p�ed bleskem (lightning protection zone) 
NP nadzemní podlaží 
N [ks] po�et kus�  
OP obytný prostor 
P výkon [W] 
PC osobní po�íta� 
PS pojistková sk�í� 
R odpor [�] 
RD rodinný d�m 
S  pr��ez [mm2] 
SPD p�ep��ové ochranné za�ízení (surge protective device) 
nn nízké nap�tí 

�   konduktivita - m�rná vodivost [s . m . mm-2] 
l délka [m] 

�   m�rný odpor [� . mm2. m-1] 
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1. Úvod 

 Tématem bakalá�ské práce je navrhnout rekonstrukci elektrické instalace rodinného domu o dvou 
odlišných systémech. Jedná se o klasickou elektroinstalaci a inteligentní instalaci Xcomfort, spl�ující 
všechny požadavky, které vyplývají s technických norem, vyhlášek a zákon�. Dále je tématem 
navrhnout elektrickou p�ípojku nízkého nap�tí a náhradní pomocný zdroj elektrické energie. 
 V této práci bych cht�l ud�lat komplexní náhled na celou problematiku vyplývající dle zadání 
bakalá�ské práce a na související �innosti.  

 Vlastní obsah práce je rozd�len do 7 kapitol.  

 V druhé kapitole je stru�n� charakterizován rodinný d�m (dále jen RD) s dispozi�ním �ešením obou 
NP. 

   Ve t�etí kapitole je stru�n� popsáno projektové �ízení. Nejzákladn�jší požadavky z hlediska 
legislativy, organiza�ní struktury projektu a požadované dokumentace. 

 �tvrtá kapitola je v�nována základním požadavk�m na elektrická za�ízení, elektrická vedení nízkého 
nap�tí vyplývajících z technických norem a vyhlášek. Ochran� p�ed úrazem elektrickým proudem 

 a ochran� p�ed ú�inky blesku.  

 V páté kapitole je návrh elektrické p�ípojky nn (dále jen EP), vnit�ních silových rozvod�, 
dimenzování vodi��. Výpo�ty úbytku nap�tí na vedení. 

 V šesté kapitole je stru�n� popsán systém inteligentní instalace Xcomfort. Návrh pro �ást RD.  

 V sedmé kapitole je návrh náhradního pomocného zdroje elektrické energie. Ekonomická bilance 
pro rok 2011. Návratnost po�izovacích náklad� po dobu životnosti fotovoltaických panel� (dále jen 
FVP).   

2. Dispozi�ní �ešení 

 RD je �ešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený v individuální zástavb� z roku 1956. Objekt je 
napojen na p�ípojku vodovodu, plynu, kanalizaci a elektrickou p�ípojku nn. 
 St�echa je sedlová se stropní konstrukcí z d�ev�ných trám� a opat�ena krytinou z pálené tašky.  
Na st�eše je instalována vn�jší ochrana proti blesku s jedním jíma�em. Objekt je rozm�r� 14,5 m x 16 
m x 7,2 m, zrealizován st�novým konstruk�ním materiálem pálené cihly. D�m je situován rovnob�žn� 
s ve�ejnou komunikaci. Hlavní vstup je sm��ován na jižní stranu a vede do zádve�í, ze kterého je vstup 
do hlavní chodby I. NP viz obr. 1.  

 Druhé nadzemní podlaží je p�ístupné po kamenném schodišti z chodby I.NP. Po výstupu 
schodišt� navazuje chodba II. NP se vstupy do jednotlivých místností viz obr. 2. 
 

Celková kompozice domu je: 

• první nadzemní podlaží je koncipováno na zónu spole�enskou, pracovní, odpo�inkovou 
a hygienickou 

• druhé nadzemní podlaží je koncipováno na zónu odpo�inkovou s pracovnou.  
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Obrázek �. 1 - P�dorys prvního nadzemního podlaží RD 
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Obrázek �. 2 - P�dorys druhého nadzemního podlaží 
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3. Projektové �ízení 

 V minulosti bylo nahlíženo na dílo jako na tzv. „zakázku“ z pouhé fyzické a finan�ní perspektivy,  
p�edevším ze stran živnostník�, �emeslník� a malých firem. V dnešní dob� je nezbytné dívat se na 
„dílo“ komplexn�. Zahrnuje proces, v n�mž jsou složité �innosti vyžadující �ízení, sledování, kontrolu 
a zdokumentování jednotlivých krok� a postup�.  

 Projektová dokumentace jakéhokoliv projektu, je tedy elementárním zdrojem k realizaci zadaného 
díla. Záleží na povaze, obsahu a objemu daného projektu, do jaké podoby rozpracovanosti, fází, 
stup�� bude nutné jej rozd�lit. Vždy se vychází z požadavk� zadavatele. Je tedy nutné, aby projektová 
dokumentace obsahovala všechny náležitosti pro provedení díla a následný bezpe�ný provoz dle 
platných norem. Takový proces se stává projektovým �ízením. 

 Zavedením �ady evropské normy EN ISO 9001. Procesní sjednocení systému má význam pro 
orientaci zam�stnanc� a zm�ny zam�stnání, kde je rozdílem pouze �e�. 

 Postup p�i zpracování jednotlivých projekt� se v�tšinou liší podle typu a náro�nosti projektu. 
 U všech projekt� se dodržují základní fáze projektu. U certifikovaných firem se zavedeným 
systémem managementu kvality popsány v p�íru�ce jakosti. Tu si vytvá�í firma na základ� 
legislativních p�edpis�, norem, doporu�ení a zkušeností. Tímto dokumentem se následn� �ídí všichni 
zam�stnanci a tedy i projektanti firmy [2]. 

 Ve své praxi jsem si ov��il nezbytnost �ízení projektu a není podstatné, v jakém rozsahu je poptávka, 
zda malá nebo velká svým obsahem a objemem. Je vhodné realizovat takové projekty na kterých nám 
záleží a které nejsou v rozporu s našim p�esv�d�ením.  
 D�kladná p�íprava p�ed samotnou realizací je na míst� a znamená víc než samotná instalace 
elektrických za�ízení. 

V první fázi se sbírají data z oblasti: 

• seznámení se s problematikou - požadavky zadavatele a jejich zdokumentování 
• technický stav objektu – stávající stav elektrického za�ízení, stavební technologie. 
• legislativa - zákony, vyhlášky, technické normy, stavební �ízení, technické zprávy. 

Zákon �. 513/1991 Sb.   Obchodní zákoník  
Zákon �. 40/1964 Sb.     Ob�anský zákoník 
Zákon �. 274/2008 Sb.   Živnostenský zákon (455/1991) 
Zákon �. 183/2006 Sb.   Stavební zákon 
Zákon �. 262/2006 Sb.    Zákoník práce 
Zákon �. 500/2004 Sb.   Správní �ád  
Zákon �. 344/1992 Sb.  Katastrální zákon, o katastru nemovitostí �eské republiky   
Zákon �. 100/2001 Sb.   Posuzování vliv� na životní prost�edí   
Zákon �. 13/1997 Sb.   Silni�ní zákon, o pozemních komunikacích  
Zákon �. 22/1997 Sb.    O technických požadavcích na výrobky 
Zákon �. 458/2000 Sb.   Energetický zákon, o podmínkách podnikání a o výkonu  
Zákon �. 185/2001 Sb.    O odpadech 
Zákon �. 309/2006 Sb.  Bezpe�nost zdraví a ochrana p�i práci 
vyhláška �.50/1978 Sb. O odborné zp�sobilosti v elektrotechnice 

• Související �innosti – stavební úpravy, dodavatelské firmy. 
• Dokumentace – výkresová dokumentace, výchozí revize, dokumenty projektu. 
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Ve druhé fázi je realizace projektu podle vlastní metodiky: 

Projekt je �innost, která má jasn� daný cíl, za�átek a konec. Zdroje na jeho realizaci jsou omezené, 
a protože se vymyká b�žné denní praxi, tak není p�edem jistý jeho výsledek. Ten m�že být hmotný 
i nehmotný. Realizace stavby, nová webová stránka a nebo rekonstrukce elektrické instalace, jsou 
p�íklady projekt� r�zného rozsahu [1]. 
 
Projektové �ízení je proces, ve kterém jednotlivci, živnostníci nebo organizace využívají své zdroje 
k realizaci projekt� [1]. 

Metodika projektového �ízení - p�edstavuje zp�sob �ízení projektu. 
� cíle projektu – stanovení rizik projektu, zvážit, zda projekt splní oboustrannou spokojenost. 

Ujasnit si zda je projekt realizovatelný ze strany dodavatele. 
� podpora zadavatele – spolupráce p�i �ešení vzniklých problém� 
� spolupracovníci – lidé, kte�í se budou podílet na projektu a realizaci díla. Rozd�lení pravomocí 

a odpov�dnosti. Ur�ení hlavního projektového pracovníka (koordinátora) 
� sledování kvality – stanovení požadavk� na kvalitu výsledk� a sledování jejich vývoje v pr�b�hu 

celého projektu (pokud jsou kontroly provád�ny pr�b�žn� zadavatelem, je vhodné tyto kontroly 
zdokumentovat a potvrdit podpisem) 

� etapy – rozd�lení projektu na snadno m��itelné a dosažitelné úseky  
� plánování – p�i v�tších, nebo složit�jších projektech je vhodné naplánování celého projektu 
� revize projektu – pravidelná kontrola pln�ní p�vodního plánu. P�i vzniku nových okolností 

projekt p�ehodnotit.  
� sledování souvislostí – sledování soub�žných �inností se všemi zainteresovanými na projektu 
� dokumentace –  celková dokumentace projektu pro lepší p�ehled a budoucímu návratu k projektu 

pro další �innost 
� dokon�ení a p�edání – úsp�šné ukon�ení projektu. P�edání zadavateli se všemi náležitostmi.  
� záv�re�ná rekapitulace – pro vlastní pot�ebu vyhodnocení celého projektu, ur�ení zápor�  
      a klad�. Pou�ení se z chyb pro další projektování [1]. 

4. Elektrotechnika 

 P�i navrhování nebo rekonstrukci elektrických za�ízení nebo instalaci rodinného domu je vhodné 
brát na z�etel níže uvedené:   

1. Elektrickou p�ípojku NN (dále jen EP) k distribu�ní síti (�SN 33 3320) 

2. Odbo�ka k elektrom�ru a odbo�ka za elektrom�rem (�SN 33 2130 ed. 2) 

3. Vnit�ní elektrické silové rozvody (obvody), (zásuvkové a sv�telné obvody) (�SN 33 2130 ed. 2) 

4. P�ípojkovou sk�í� (dále jen PS) (�SN 33 3320) 

5. Elektrom�rový rozvad�� (dále jen ER) (�SN 33 2130 ed. 2) 

6. Hlavní bytovou rozvodnici (dále jen HBR) 

7. Ochranu objektu p�ed elektrickým p�ep�tím (soubor norem �SN EN 62 305) 

8. Ochranu p�ed úrazem elektrickým proudem (�SN 33 2000-4-41 ed. 2; �SN 33 2000-1 ed. 2) 

9. Uzemn�ní (�SN 33 2000-5-54 ed. 2) 

10. Prostory (�SN 33 2000 - 7- 701) 

 I když nejsou n�které �innosti sou�ástí projektu, je t�eba v�d�t, který subjekt danou problematiku má 
v kompetenci. Jedná se o navržení nebo inicializaci zm�ny daného elektrického za�ízení.  
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4.1. Elektrická p�ípojka NN a p�ípojková sk�í� (PS) 

 Realizace elektrické p�ípojky je v kompetenci distributora nebo jim pov��ených osob, jsem toho 
názoru, že je vhodné mít z této problematiky elektrického za�ízení p�ehled (základní informace). Lze 
tak p�edejít nep�íjemným situacím p�i navrhování jišt�ní ER a dimenzování vedení z elektrom�rového 
rozvad��e do HBR.  

 Za druhé se jedná o kvalifikované posouzení stávajícího stavu. Stanovit dle výpo�tu o proudovém 
zatížení, je-li EP vyhovující nebo není. Vyvarovat se tak situaci kdy p�i nesprávném navržení  

a realizaci vedení, nep�ipojí dodavatel elektrickou energii. Um�t zadavateli poradit, co vše 
s rekonstrukcí EP souvisí. 

 V praxi tuto problematiku �eším ve spolupráci s pov��enou osobou distributorem. Konzultace 
probíhají p�ímo na daném míst� za p�ítomnosti majitele. Na základ� požadavk� zadavatele se mu 
p�edloží možnosti �ešení a rozsah práce. V�tšinou pov��ená osoba realizuje instalaci vedení až po ER 
v�etn� [9], [10]. 

 Právním p�edpisem pro provedení EP stanovuje energetický zákon 458/2000 Sb. 
�eskou technickou normou, která �eší uvedenou problematiku je norma �SN 33 3320 - 
Elektrotechnické p�edpisy. Podmínky p�ipojení a dodavek stanovuje vyhláška Energetického 
regula�ního ú�adu �. 51/2006Sb. 
 EP (podle § 16 zákona �. 458/2000 Sb.) slouží k p�ipojení odb�rného elektrického za�ízení pouze 
jednoho odb�ratele k rozvodnému za�ízení dodavatele. 
 EP je definována odbo�ením od distribu�ní sít� (sloupu) k domovní PS nebo kabelové sk�íni 
odb�ratele. Sou�ásti p�ípojky je PS. Provedení EP lze provést vzdušným vedením, nebo kabelovým 
vedením [9], [10]. 

 EP se z�izuje na základ� žádosti k p�íslušnému distributorovi elekt�iny. Zp�sob a místo p�ipojení 
stanoví distributor elekt�iny s ohledem na velikost požadovaného p�íkonu. 
 Podmínky pro z�ízení p�ípojky a vyjád�ení k žádosti zašle odb�rateli (žadateli) do 30 dn� od data 
podání žádosti [9], [10]. 

 P�i projednávání EP je nezbytné vyhotovit projektovou dokumentaci. Tu m�že vypracovat pouze 
autorizovaná osoba ve smyslu zákona �. 360/1992 Sb., p�ípadn� fyzická osoba mající oprávn�ní k 
projektové �innosti v souladu se zákonem �. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� [9], [10]. 

• náklady na z�ízení elektrické p�ípojky hradí ten, v jehož prosp�ch byla z�ízena 
• vlastníkem p�ípojky je ten, kdo uhradil náklady na její z�ízení 
• vlastník elektrické p�ípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala 

p�í�inou ohrožení života a zdraví osob �i poškození majetku 
• provozovatel distribu�ní soustavy je povinen za úplatu elektrickou p�ípojku provozovat, udržovat 

a opravovat, pokud o to její vlastník písemn� požádá [9], [10]. 

4.2. Odbo�ka k elektrom�ru a odbo�ka za elektrom�rem 

 Odbo�ku z PS do ER a z ER do HBR �eší norma �SN 33 2130 ed. 2. 
 U RD se trasa mezi PS a ER považuje za odbo�ku p�ed elektrom�rem (�SN 33 2130 �ást 4.3.2 - do 
t�í odb�ratel� není nutné hlavní domovní vedení a odbo�ky lze provést p�ímo z p�ípojkové sk�ín�).  
 Stanovení pr��ezu vedení vychází z p�edpokládaného soudobého proudového zatížení. Trasa z ER 
do HBR je považována jako odbo�ka za elektrom�rem. Zde se dimenzování vedení navrhuje podle 
zatížení jednotlivých v�tví [3]. 
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4.3. Vnit�ní elektrické silové rozvody (zásuvkové a sv�telné obvody) 

 Veškerou �innost na elektrických za�ízeních (dále jen EZ) a elektrických instalací provádí osoby 
s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky �.50/1978 sb. 

Základní normy 

 Vnit�ní (elektrický) rozvod (elektroinstalace) je elektrický rozvod uvnit� budovy; k t�mto rozvod�m 
pat�í i EZ umíst�ná vn� budovy, avšak sloužící výhradn� této budov�. 
 P�i návrhu vnit�ních rozvod� je t�eba zajistit i vnit�ní ochranu p�ed bleskem v souladu s požadavky 
uvedenými v souboru �SN EN 62305 [3]. 

• základní požadavky na zásuvkové a sv�telné obvody jsou v norm� �SN 33 2130 ed.2 
• zna�ení vodi�� (i p�i styku vodi�� se starým a novým ozna�ením) se provádí podle �SN 33 0166 

ed. 2; �SN EN 60446 ed. 2; �SN 33 0165; �SN 33 2000-5-51 ed. 2 �lánek 514.3 
• silové vedení se klade podle �SN 33 2000-5-52 a �SN 33 2000-5-523 ed. 2, p�i�emž se p�ihlíží k 

vliv�m prost�edí a podklad�m v daných prostorech (Viz �SN 33 2000-3, �SN 33 2000-5-51 ed. 2, 
�SN 33 2312 a �SN 37 5245) 

• pr��ezy vedení a jejich jišt�ní se volí podle �SN 33 2000-5-523 ed. 2 a �SN 33 2000-4-43 pokud 
norma �SN 33 21 30 ed. 2 nestanoví výslovn� jinak [3]. 

Silové rozvody 

 Veškerá elektrotechnická za�ízení, elektrické rozvody v budovách, distribu�ní sít�, elektrické stroje 
a p�ístroje, podléhají p�ísnému posouzení dle platných vyhlášek a norem �SN a norem evropských 
IEC schválených v Evropské Unii. I když se uvádí, že normy jsou pouze doporu�ující, není na míst� je 
nedodržovat. V mnoha p�ípadech, dodržením norem, se dá v budoucnu p�edejít škodám a právním 
spor�m. P�edevším v situacích, kdy dojde k úrazu elektrickým proudem na osobách nebo velkým 
hmotným škodám. 

 P�i realizaci elektroinstalace je nutno p�ihlížet na konkrétní EZ. A to podle toho kdy byla z�ízená 
v dob� platnosti dané normy a zda v sou�asnosti odpovídají povaze a charakteru podle nové platné 
normy. Zda podléhají celkové rekonstrukci, nebo lze je provozovat za jasn� definovaných provozních 
bezpe�nostních podmínek. U nov� z�izovaných EZ je v n�kterých p�ípadech možný soub�h dvou 
norem, staré a nové. Zde je již vhodné p�iklonit se k norm�, vyhlášce nové.  

 P�i dnešních rozvodech nízkého nap�tí v bytech, rodinných domech je napájecí soustava TN-S. 
Proto se veškerá vedení realizují trojžilovým vedením. 
 V normách je p�esn� specifikované jak se mají provád�t zásuvkové a sv�telné obvody. Pr��ez 
vodi��, jišt�ní a ochrana samo�inným odpojením od elektrické energie. Jak se má postupovat u 
za�ízení jednoú�elových a ve zvláštních objektech [3]. 

 Normu �SN 33 21 30 ed. 2 považuji za základní stavební kámen pro projektování, navrhování a rea-
lizaci vnit�ních silových obvod� a jejich rekonstrukce. V norm� jsou stanoveny základní požadavky na 
elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách ob�anské výstavby. Dále v ní najdeme 
odkazy na další normy vztahující se k specifickým elektrickým za�ízením nebo jednotlivým ochranám 
[3]. 

 S touto normou ješt� soub�žn� platí do 1. 9. 2011 norma �SN 33 2130 z 1983-05-26, která se m�že 
používat. Vhodné je navrhovat EZ již podle nového vydání [3]. 

Norma �SN 33 21 30 ed. 2/2009 platí: 

 Pro navrhování, provád�ní a rekonstrukce vnit�ních elektrických rozvod� silových a sd�lovacích v 
objektech bytové a ob�anské výstavby, a v objektech s obdobným provozem, nap�íklad admi-
nistrativního charakteru. V t�chto objektech se p�edpokládá, že základní obsluhu provád�jí osoby bez 
elektrotechnické kvalifikace[3]. 
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Norma �SN 33 21 30 ed. 2/2009 obsahuje:  

 Podrobné požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách ob�anské 
výstavby. Dále zavádí pro ochranu p�ed nebezpe�ným dotykem neživých �ástí EZ zapojeného vidlicí 
do zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A v�etn�, použití proudového chráni�e se jmenovitým 
vybavovacím proudem 30 mA, v p�ípadech, kdy tuto elektroinstalaci používá laická ve�ejnost a u 
zásuvkových obvod� se jmenovitým proudem nad 32 A se doporu�uje použití proudových chráni�� se 
jmenovitým vybavovacím proudem 100 mA [3]. 

Základní požadavky na elektrické rozvody: 

� bezpe�nost osob, chovaných zví�at a majetku za normálního stavu i p�i p�edpokládaných 
poruchových událostech v napájecí distribu�ní soustav� 

� provozní spolehlivost (v daném prost�edí p�i zp�sobu provozu a vlivu prost�edí) 
� p�ehlednost rozvodu, umož�ující rychlou lokalizaci a odstran�ní p�ípadných poruch 
� snadnou p�izp�sobivost rozvodu p�i požadovaném p�emis�ování elektrických za�ízení a stroj� 
� hospodárnost rozvodu (v investi�ních i provozních nákladech) 
� hospodárné použití typizovaných jednotek a celk� (nap�. rozvodnic, rozvád���, transformoven 

apod.) 
� vzhled 
� zamezení nep�íznivých vliv� a rušivých nap�tí p�i k�ižování a soub�hu se sd�lovacím vedením [3]. 

Zásuvkové obvody 

Požadavky na instalaci zásuvkových obvod� jsou: 

	  na jeden zásuvkový okruh m�že být p�ipojené 10 zásuvkových vývod�, nep�esáhne-li p�íkon  
3680 W p�i jišt�ní 16 A a 2300 W p�i jišt�ní 10A 

	  zásuvkové obvody se z�izují pro p�ipojení spot�ebi�� vidlicí do zásuvky. Na zásuvkové obvody 
lze podle pot�eby pevn� p�ipojit jednoú�elové spot�ebi�e pro krátkodobé použití do celkového 
p�íkonu 2 000 W 

	  základní požadavky na umíst�ní, osazení a užití zásuvek jsou uvedeny v �SN 33 2180 a jsou 
dopln�ny požadavky v 5.3.3. až 5.3.10. v �SN 33 2130 ed.2 

	  zásuvky musí mít ochranný kolík p�ipojený na ochranný vodi�. Jednofázové zásuvky se 
doporu�uje p�ipojit tak, aby ochranný kolík byl naho�e a nulový (st�ední) vodi�, aby byl p�ipojen 
na pravou dutinku p�i pohledu zp�edu 

	  zásuvkové obvody do 20 A musí mít dopl�kovou ochranu tvo�enou proudovým chráni�em 
s vybavovacím residuálním proudem nep�ekra�ujícím 30 mA v souladu s �SN 33 2000-4-41 ed. 
2. Toto opat�ení se vztahuje i na trojfázové zásuvky p�ipojené na obvod s jišt�ním do 20 A 

	  trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než 20 A a do 32 A se doporu�uje vybavit 
dopl�kovou ochranu tvo�enou proudovým chráni�em s vybavovacím residuálním proudem 30 mA 
a zásuvky p�ipojené na obvod s jišt�ním 32 A a více dopl�kovou ochranu tvo�enou proudovým 
chráni�em s vybavovacím residuálním proudem 100 mA[3]. 

Jišt�ní spot�ebi�� a p�ístroj� 

	  jišt�ní tepelných spot�ebi�� a jejich p�ívod�. Tepelné odporové spot�ebi�e s vestav�ným 
regula�ním termostatem a tepelnou pojistkou, nebo s regula�ními stupni �i samostatn� spínanými 
jednotkami se zvláš� nejistí a jistí se pouze jejich p�ívodní vedení podle �SN 33 2000-4-43 

	  jišt�ní motor�. Pro jišt�ní motor� platí ustanovení �SN EN 60204-1 ed. 2, a �SN 34 1610[3]. 
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Rozvodnice 

 Rozvodnice je malý rozvád�� nn, který se upev�uje p�ímo na nosný podklad (povrch st�ny), nebo se 
zapustí do st�ny [3]. 

Bytová rozvodnice 

 Bytová rozvodnice je rozvodnice pro napájení bytových obvod� (tato rozvodnice nemusí mít hlavní 
vypína�), v této rozvodnici jsou obvykle i �ásti sd�lovacích rozvod�, bytový zvonek, místo pro 
svorkování elektronických komunika�ních za�ízení (nap�. telefonu apod.) [3]. 

4.6. Ochranu p�ed úrazem elektrickým proudem 

 Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem je základním principem pro všechny �innosti na 
elektrických za�ízeních, p�ístrojích, strojích a spot�ebi��. Tato se skládá z ochrany p�ed nebezpe�ným 
dotykem živých �ástí a z ochrany p�ed nebezpe�ným dotykem neživých �ástí [5]. 

Nejvyšší dotykové nap�tí u za�ízení do 1000 V : 

 Hodnota dovoleného dotykového nap�tí Ud na neživých �ástech závisí na mí�e nebezpe�í úrazu 
v uvažovaném (posuzovaném) druhu prost�edí a na dob� jeho trvání. Nejvyšší dovolená mez trvalého 
dotykového nap�tí je 50 V AC nebo 120 V DC. P�i�azení dovolených mezních nap�tí pro r�zná 
prost�edí je v p�íloze �. 2 [5]. 

 

Ustálený proud je nahromad�ný náboj 

 Ustálený proud mezi �ástmi p�ístupnými dotyku, protékající �inným odporem 2 000 Ohm, nesmí 
p�ekro�it mezní hodnotu 3,5 mA AC nebo 10 mA DC. U �ástí, kterých je možné se za normálního 
provozu dotýkat, lze stanovit nižší hodnotu proudu, ale vždy pod úrove� 1 mA AC nebo 3 mA DC. 
Nahromad�ný náboj mezi sou�asn� p�ístupnými �ástmi za�ízení, chrán�nými ochrannou impedancí, 
nesmí p�ekro�it hodnotu 50 µC. U �ástí, kterých je možné se za normálního provozu dotýkat, lze 
stanovit nižší hodnotu nahromad�ného náboje, ale vždy pod úrove� 0,5 µC. U léka�ských p�ístroj� 
mohou být vyžadovány ob� maximální hodnoty ješt� mnohem nižší [5]. 

 Živá �ást  

 Vodi� nebo vodivá �ást ur�ená k tomu, aby p�i normálním provozu byla pod nap�tím, v�etn� 
st�edního vodi�e, ale podle úmluvy nezahrnuje vodi� PEN nebo PEM nebo PEL [6].  

Neživá �ást 

 Vodivá �ást za�ízení, které se lze dotknout a která není obvykle živá, ale m�že se stát živou v 
p�ípad� poruchy základní izolace.  
Nap�.: u elektrických za�ízení jsou to p�evážn� kovové kryty (pra�ka, my�ka apod.) [6]. 

Tyto dv� ochrany lze provést jedním z následujících zp�sob�: 

♦ zabrán�ním pr�chodu proudu t�lem osoby nebo zví�ete, nebo 
♦ omezením proudu, který m�že t�lem procházet, na bezpe�nou hodnotu 

♦ samo�inným odpojením od zdroje ve stanoveném �ase, jakmile dojde k poruše, která by v p�ípad� 
dotyku neživých �ástí osobami nebo hospodá�skými zví�aty mohla být p�í�inou pr�chodu 
takového proudu jejich t�lem, jehož hodnota by byla rovna nebo v�tší než bezpe�ný proud. [5]. 

Hodnoty nejvyššího dovoleného bezpe�ného proudu jsou v p�íloze �. 2. 

Všeobecné požadavky jsou v norm� �SN 33 2000-1 ed. 2: 

o ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem, ochrana p�ed nebezpe�ným dotykem živých �ástí 
o ochrana p�ed nebezpe�ným dotykem neživých �ástí 



19 
 

o ochrana p�ed tepelnými ú�inky 
o ochrana p�ed nadproudy 
o ochrana p�ed poruchovými proudy 
o ochrana p�ed p�ep�tím [4]. 

 V níže uvedených normách jsou požadavky jak tyto ochrany realizovat na základ� stanovených 
podmínek. 

�SN 33 2000-4-41ed. 2  Ochranná opat�ení pro zajišt�ní bezpe�nosti - Ochrana p�ed úrazem  
 elektrickým proudem. 

�ást 33 2000-4-42  Ochranná opat�ení pro zajišt�ní bezpe�nosti - Ochrana p�ed ú�inky tepla 

�SN 33 2000-4-43  Elektrické instalace budov - �ást 4: Bezpe�nost - Kapitola 43: Ochrana  
 proti  nadproud�m. 

�SN 33 2000-4-442  Elektrotechnické p�edpisy - Elektrická za�ízení - �ást 4: Bezpe�nost –  
 Kapitola 44: Ochrana proti p�ep�tí - Oddíl 442: Ochrana za�ízení nn p�i  
 zemních poruchách v síti vysokého nap�tí.  

�SN 33 200-4-443  Elektrotechnické p�edpisy - Elektrická za�ízeni - �ást 4: Bezpe�nost –   
 Kapitola 44: Ochrana p�ed p�ep�tím - Oddíl 443: Ochrana p�ed atmosfé- 
 rickým nebo spínacím p�ep�tím. 

�SN EN 61140 ed. 2 Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem – Spole�ná hlediska pro  
 instalaci a za�ízení [4] [5] [6]. 

4.7. Ochranu objektu p�ed elektrickým p�ep�tím; soubor norem �SN EN 62 305 

 Ochrana p�ed bleskem dostala mnohých podstatných zm�n oproti minulosti, kdy byla zakotvena 
v jedné norm�. V dnešní dob� se jí v�nuje velká pozornost. Za vše mluví její obsáhlý rozbor ve 
�ty�ech normách �SN EN 62 305 – 1 až 4, o cca 400 stranách. Výchozí normou pro ur�ení zda je 
nutná nebo není ochrana p�ed bleskem je v �SN EN 62 305-2 [7].  
 Blesk vykazuje ve své podstat� vysokou energii o stovkách megajoul�. Proud blesku se udává od 
10kA do 100kA p�i hlavním výboji. 
 Blesk je rázový elektrický výboj, p�i n�mž se vyrovnává náboj jedné polarity s nábojem opa�né 
polarity (mezi mraky, nebo mezi mrakem a zemi) [7]. 

Soubor norem: 

�SN EN 62305-1   Ochrana p�ed bleskem - �ást 1: Obecné principy.  
�SN EN 62305-2   Ochrana p�ed bleskem - �ást 2: 
ízení rizika. 
�SN EN 62305-3   Ochrana p�ed bleskem - �ást 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpe�í života. 
�SN EN 62305-4   Ochrana p�ed bleskem - �ást 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách [7]. 

Hromosvod nebo jiná ochrana p�ed bleskem se z�izuje na objektech a za�ízeních: 

• kde by blesk mohl ohrozit život nebo zdraví v�tšího množství lidí 
• kde by blesk mohl zp�sobit poruchu, kterou by utrp�la velká �ást obyvatelstva 
• kde by blesk mohl zp�sobit v�tší škody hospodá�ské nebo kulturních hodnotách 
• na prozatímních staveništních objektech, 
• na takových objektech, které pro jejich ned�ležitost není nutno chránit, ale jejich požár nebo 

poškození by mohly ohrozit sousední objekty 
• na objektech se zvýšeným nebezpe�ím zásahu blesku 
• u nezast�ešených výrobních nebo provozních za�ízení [7]. 

Možnosti p�sobení bleskového výboje: 

	  úder blesku do zem� 
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	  úder blesku do stavby 
	  úder blesku v blízkosti stavby 
	  úder blesku do inženýrské sít� 
	  úder blesku v blízkosti inženýrské sít� [7]. 

Úderem blesku m�žou vzniknout škody: 

o poškození stavby a jejího obsahu 
o poruchu p�idružených elektrických a elektronických systém� 
o úraz živých bytostí ve stavb� nebo v její blízkosti 
o poškození vlastních inženýrských sítí 
o poruchu p�idruženého elektrického a elektronického za�ízení [7]. 

LEMP (lightning electromagnetic impulse) je elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem, jsou 
elektromagnetické ú�inky bleskového proudu, zahrnuje impulzy p�ivedené po vedení, jakož i ú�inky 
vyza�ovaných impulzních elektromagnetických polí [7]. 

LPZ (lightning protection zone) je zóna ochrany p�ed bleskem ve které je definováno 
elektromagnetické prost�edí, hranice zón LPZ nemusí nutn� být hmotné hranice (nap�íklad st�ny, 
podlaha nebo strop) [7]. 

LPL (lightning protection level) je hladina ochrany p�ed bleskem. Je to �íslo vztažené k souboru 
hodnot parametr� bleskového proudu, odpovídající pravd�podobnosti, že p�íslušné maximální a mini-
mální návrhové hodnoty nebudou u blesku vyskytujících se v p�írod� p�ekro�eny, hladina ochrany 
p�ed bleskem se používá pro návrh ochranných opat�ení podle odpovídajícího souboru parametr� 
bleskového proudu [7]. 

LPS (lightning protection system) je systém ochrany p�ed bleskem. Je to kompletní systém používaný 
pro snížení hmotných škod zp�sobených údery blesku do stavby, sestává jak z vn�jšího tak i z 
vnit�ního systému ochrany p�ed bleskem [7]. 

LPMS (LEMP protection measures system) je systém ochranných opat�ení proti LEMP. Je to 
kompletní systém ochranných opat�ení pro vnit�ní systém ochrany p�ed LEMP [7]. 

SPD (surge protective device) je p�ep��ové ochranné za�ízení, ur�ené k omezení p�echodných p�ep�tí 
a ke svedení impulzních proud�, obsahující alespo� jeden nelineární prvek [7]. 

Vn�jší LPS je ur�en k: 

• zachycení úderu blesku do stavby (jímací soustavou) 
• svedení bleskového proudu bezpe�n� sm�rem do zem� (použitím soustavy svodu) 
• rozptýlení bleskového proudu v zemi (použitím uzem�ovací soustavy) [7]. 

Vnit�ní LPS zabra�uje: 

• nebezpe�ným jisk�ením uvnit� staveb použitím ekvipotenciálního pospojování nebo dostate�né 
vzdálenosti (z d�vodu elektrické izolace) mezi vn�jšími sou�ástmi LPS a jinými elektrickými 
vodivými sou�ástmi uvnit� stavby [7]. 

 Typ a umíst�ní LPS by m�lo být pe�liv� zvažováno od úvodního návrhu nové stavby umož�ující 
maximální využití elektrických vodivých �ástí stavby. To uleh�í návrh a provedení integrovaných 
instalací, které budou zlepšovat estetická hlediska a ú�innost LPS muže být zvýšena minimálními 
náklady a úsilím. Je-li stávající stavba vybavena hromosvodem, m�lo by být zajišt�no, aby hromosvod 
odpovídal této norm�. P�i výb�ru zp�sobu a p�i umíst�ní LPS by m�la být brána v úvahu daná 
skute�nost stávajících staveb. Pro správnou funkci hromosvodu musí být uzemn�ní hromosvodu 
takové, aby p�i všech vlivech prost�edí byl vytvo�en dobrý kontakt se zemí. Zemní odpor zemni�e 
jednoho svodu nemá být za obvyklých p�dních podmínek v�tší než 10 � [5] [7]. 
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4.8. Uzemn�ní 

 Základní definice jsou v p�íloze �. 4  

 Dle normy �SN 33 2000-5-54 ed. 2:  

 Tato norma je ur�ena pro z�izování uzemn�ní, pro ochranné vodi�e, vodi�e ochranného pospojování 
tak, aby elektrická instalace byla bezpe�ná [8]. 

 Tuto podkapitolu považuji za d�ležitou a to z hlediska návaznosti na jiné, výše uvedené ochrany. 
Ve své praxi jsem zažil d�sledky p�i nesprávném uzemn�ní, nebo neuzemn�ní v�bec. A to selháním 
automatického odpojení od sít�, které bylo provedeno pouze jisti�em. Na všech kovových �ástech RD 
se vyskytlo nežádoucí nap�tí. 
  Za druhé považuji spoléhat se na uzemn�ní pouze distribu�ní sít� za nedostate�né. P�i poruše tohoto 
uzemn�ní si musíme uv�domit, že takový objekt není chrán�n. 

5. Návrh elektrická instalace 

5.1. Návrh EP nn 

    EP je v p�íloze �. 8 

P�edpokládaný odebíraný výkon:      PP = 10,18 kW 
Proudové zatížení:                              IP = 18,383 A 
Napájecí nap�tí:                          Us [V] 400 V, cos� = 0,8 
Parametry vedení:                              délka l  = 9,5 m, typ AYKY 4 x 16, uložení D v zemi. 
Materiál:                                        �Al = 0,027  [�·mm2·m-1] 

Výpo�et úbytku nap�tí na vedení: 

                                                           R =  
S

l⋅ρ
  [�]                                                          (1)          

 R =  0,016  
16

0,027.9,5
=   [�] 

 U kabelového vedení m�žeme XL zanedbat, nebo� je velmi malá. Za I  jsem dosadil IP = 18,383 A ze 
vztahu (6) a pro druhý výpo�et jsem použil In jisticího prvku 25 A. 

 

                                                 �U = I (R . cos � + XL · sin �) [V]                                       (2)  

 �U1 = 18,383 ·0,016 · 0,8 = 0,235 V 

                                                      �U2 = 25 ·0,016 · 0,8 = 0,319 V 

. �UDOV = 230 · 0,05 = 11,5 V            

                                                                �UDOV > �U1,2                                                               (3)                 

 

 Úbytek nap�tí �U1,2 je menší než dovolený úbytek �UDOV proto zvolený kabel vyhovuje. Druhý 
kontrolní výpo�et jsem provedl podle vztahu (4) z normy �SN 33 2130 ed. 2: 

  

                                                   �U = 
SU

Pl

⋅⋅γ

⋅⋅

S

P 1000
  [V]                                             (4) 
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V 0,435  
222366,08

5,96795
   

16  400 7447,34

100010,1899,5
==

⋅⋅

⋅⋅
=∆U  

  

I v tomto p�ípad� je �U menší, než �UDOV. Kabel vyhovuje dle úbytku nap�tí.  

Výpo�et soudobého zatížení: 

instalovaný výkon osv�tlení Pio = 2,275 kW    

instalovaný výkon zásuvek Pim = 12,27 kW     

sou�initel náro�nosti �io = 0,7  �im = 0,7 

  PP = Pio . �io + Pim .
 
�im 

                                                   (5) 

  PP = 2,275 . 0,7 + 12,27 . 0,7 = 10,189 kW 

 

 

Výpo�et proudového zatížení: 

                                                     
cos .  . 3 S

P
ϕ

=
 U

P
I  [A]                                                   (6) 

A   18,383  
0,8 . 400 . 3

10189
  P ==I

 
 
 Pro zat�žovací proud IP = 18,383 A jsem zvolil jišt�ní 25 A. 

 P�i realizaci EP kabelovým vedením kde výkopové práce budou zasahovat do ve�ejné komunikace, 

je nutné �ídit se silni�ním zákonem. Za bezpe�nost odpovídá stavebník (zadavatel). 

5.2. Odbo�ka z PS 

 Vedení z PS do ER jsem zvolil kabelem CYKY J 4 x 16. Jak PS, tak i ER jsou v jednom pilí�i 
umíst�ným na hranici pozemku. Délka vedení je 0,8 m.    

5.3. Odbo�ka od ER 

 Jedná se o trasu z ER do HBR1 RD. �ást vedení bude uloženo v zemi cca 7 m a druhá �ást vedení 
bude uložena pod omítku cca 2 m uvnit� RD.  

Parametry vedení: délka l [m] 8,9 m, CZKY J 5 x 16, uložení D a C.  

  

PP soudobý výkon 
S pr��ez vodi�e 

l délka vedení 
� konduktivita m�rná 

vodivost  
h hodnota dovoleného 

US sdružené nap�tí 
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Výpo�et úbytku nap�tí pro trojfázovou odbo�ku: 

 Výpo�et jsem provedl pro Cu vodi�e o pr��ezu 6 mm2 a 16 mm2 podle vztahu (4). 

�U6 = V 0,674  
134527,92

1,90682
   

6 . 400 . 0533,56

100010,1898,9
==

⋅⋅  

�U16 = V 0,2527  
358741,12

1,90682
   

16 . 400 . 0533,56

100010,1898,9
==

××  

�UDOV = Uf  . 5% = 230 . 0,05 = 11,5 V 

 

Dle  oba kabely vyhovují dle úbytku nap�tí, jejich hodnoty jsou nižší než �UDOV.  

Dimenzování vedení: 

 Ke stanovení pr��ezu jsem p�ihlížel ze dvou hledisek: 

a. s výhledem do budoucna, kde je p�edpoklad o z�ízení druhé bytové jednotky v II. NP se stejným, 
nebo podobným odebíraným výkonem jako u I. NP.  

b. na základ� dovoleného zat�žovacího proudu.  

ad. a.   
 Zde je d�ležité mít informaci o budoucím m��ícím míst� (od zadavatele). Pokud budou uvažovány 
dv� m��ící místa (tj. dva elektrom�ry) je �ešením vedení dv�ma kabely o stejném pr��ezu. Jedna 
odbo�ka bude z ER ukon�ena v HBR1 a druhá odbo�ka z ER v HBR2.  
 Pokud bude pouze jedno m��ící místo, potom vedení odbo�ky bude realizováno jedním kabelem. 
 Jedná se o budoucí náklady vzniklé p�i dopln�ní druhé odbo�ky, nebo vým�n� nov� navrhované. 

ad b.  
 Nejd�ív jsem stanovil proudové zatížené pro jedno vedení s IP = 18,383 A. Ur�il jsem k IP jistící 
prvek 20 A.  

 Podle charakteristiky jisti�� jsem stanovil takový násobek In, kdy jistící prvek nevypne do 
požadované hodnoty (0,4 s). P�i násobku 1,5 · In  je �as vypnutí od 1 min. do 10 min. po tuto dobu, 
m�že být vedení namáháno daným proudem a tepelnými ú�inky.   

 P�i daném jišt�ní In = 20 A je 1,5 násobek 30 A, takový proud m�že protékat obvodem po ur�itou 
dobu. Podle zat�žovací proudové tabulky jsem p�i�adil pr��ez vodi�e s p�ihlédnutím na referen�ní 
uložení D a zatížené t�í vodi��. Pro vodi� Cu o ø   4 mm2  je proudové zatížení 31 A a pro vodi� Cu o ø   
6 mm2 je max. zat�žovací proud 39 A. V tomto p�ípad� jsem navrhl kabel CYKY J 5 x 6.  

 U p�edpokládaných dvou bytových jednotek jsem vycházel z dvojnásobku proudu IP = 18,383 · 2 = 
36,766 A. P�i�azený jistící prvek je 40 A. stejným postupem jako výše uvedené jsem navrhl vedení pro 
odbo�ku CYKY J 5 x 16.  
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Tabulka �. 1 - Dovolené zat�žovací proudy pro m�d�né (Cu) vodi�e s PVC izolací. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka �. 2 - Jmenovité proudy pro p�i�azení pojistek a jisti�� 
 
 

5.4. Bytová rozvodnice 

 Pro stanovení vedení mezi HBR1 a HBR2 o délce 4,5 m jsem použil výsledk� z p�edcházející 
kapitoly, nebo� p�edpokládané proudové zatížení je stejné. 

Proto jsem navrhl kabel pro toto vedení CYKY J 5 x 6.  
 

5.5. Ochrana proti p�ep�tí 

   P�ep��ové ochrany jsou v p�íloze �. 3 

V ER bude ochrana typu 1  
v HBR1 bude ochrana typu 2. 
 
 
 

pr��ez 
vodi�� 

Dovolené zat�žovací proudy [A] 
p�i dvou zatížených vodi�ích p�i t�ech zatížených vodi�ích 

zp�sob referen�ního uložení  zp�sob referen�ního uložení  

[mm2] A B C D E A B C D E 
1 11 13,5 15 17,5 17 10,5 12 13,5 14,5 14,5 

1,5 14,5 17,5 19,5 22 22 13 15,5 17,5 18 18,5 
2,5 19,5 24 26 29 30 18 21 24 24 25 
4 26 32 35 38 40 24 28 32 31 34 
6 34 41 46 47 52 31 36 41 39 43 
10 46 57 63 63 71 42 50 57 52 60 
16 61 76 85 81 96 56 68 76 67 80 
25 80 101 112 104 119 73 89 96 86 103 

pr��ez 
vodi�� 

Jmenovité proudy jistícího prvku [A] 
p�i dvou zatížených vodi�ích p�i t�ech zatížených vodi�ích 
zp�sob uložení podle tab.2 zp�sob uložení podle tab.2 

[mm2] A B C D E A B C D E 
1 6 10    6 6 10   

1,5 10 10 10 16 16 10 10 10 10 10 
2,5 16 16 16 20 20 16 16 16 20 16 
4 20 25 25 32 32 20 20 25 25 25 
6 25 32 32 40 40 25 25 32 32 32 
10 32 50 50 50 50 32 50 50 40 50 
16 50 63 63  63 50 50 63 50 53 
25 63 80 60  80 63 63 80 63 80 
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5.6. Klasické zásuvkové obvody I.NP  

 Klasické zásuvkové obvody I.NP jsou v p�íloze �. 10 

 Pro po�et zásuvkových vývod� jsem použil tabulku �. 8 z normy �SN 33 2130 ed. 2. Dále pr��ez 
vodi�� a jejich jišt�ní. Veškeré zásuvkové obvody budou realizovány kabelem CYKY J 3 x 2,5 [3].  
 První nadzemní podlaží je koncipováno na zónu spole�enskou, pracovní, odpo�inkovou 
a hygienickou. 

 V pracovní zón� (kuchy�) jsou umíst�ny elektrické spot�ebi�e o p�íkonu nad 2 000 W.  

Dle �SN 33 2130 ed. 2, jsou pro takové spot�ebi�e doporu�eny samostatné zásuvkové okruhy. 

Navržení jednotlivých okruh� je pro tuto zónu následující: 

♦ dva zásuvkové okruhy s jedním vývodem osazeným jednoduchou zásuvkou (pro zamezení 
p�ipojení dalšího spot�ebi�e) pro sporák a my�ku na nádobí (vycházející z jejich p�íkon� nad 
2 000 Wp) 

♦ dva zásuvkové okruhy s jedním vývodem osazeným dvojitou zásuvkou pro ledni�ku a mikro-
vlnou troubu 

♦ jeden zásuvkový okruh s více vývody pro prostor vymezený jako jídelní kout a �ást kuchy�ské 
linky. Na tento okruh bude p�ipojena i zásuvka pro terasu s krytím IP 43. 

 Na základ� vypínání nepot�ebných spot�ebi�� p�i delší nep�ítomnosti osob (dovolená), jsem zvolil 
samostatný okruh pro ledni�ku. 

 V spole�enské zón� (obývací pokoj) se bude p�evážn� nacházet spot�ební elektronika, vyžadující 
v�tší po�et zásuvkových vývod�. Z tohoto hlediska jsem navrhl šest zásuvkových vývod� osazených 
dvojitou zásuvkou.  

 V hygienické zón� se nacházejí dv� koupelny a jedna toaleta s umyvadlem. V koupeln� OP 1.5 bude 
umíst�na vana, umyvadlo a pra�ka. Koupelna OP 1.6 bude vybavena sprchovým koutem, umyvadlem 
a toaletou.    

 Veškerá elektroinstalace se provede v t�chto místnostech dle �SN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické 
instalace nízkého nap�tí – �ást 7-701: Za�ízení jednoú�elová a ve zvláštních objektech - Prostory s 
vanou nebo sprchou. 

Navržení jednotlivých okruh� pro tuto zónu je následující: 

• jeden zásuvkový okruh s jedním vývodem osazeným jednoduchou zásuvkou pro pra�ku 
• jeden zásuvkový okruh s více vývody osazený dvojitou zásuvkou pro všechny t�i místnosti (OP 

1.5; OP 1.6; OP 1.7).  

  

V odpo�inkové zón� jsou dv� místnosti, ložnice a pokoj pro hosty, komora. 
V t�chto místnostech se p�edpokládá s umíst�ním televize a po�íta�e. Pro každý pokoj byl navržen 
jeden samostatný zásuvkový okruh s více vývody osazený dvojitou zásuvkou. Na zásuvkový okruh 
pro místnost OP 1.4 jsou zásuvky pro komoru a zádve�í. 

 V zádve�í (OP 1.10) je instalovaný plynový kotel a dle manuálu je doporu�ené výrobcem napojit 
toto za�ízení na samostatný zásuvkový okruh.  

5.7. Klasické zásuvkové obvody II. NP 

 Klasické zásuvkové obvody II. NP jsou v p�íloze �. 11 

Druhé nadzemní podlaží je koncipováno na zónu relaxa�n� – spole�enskou, odpo�inkovou a pracovnu. 
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 Proto je principiáln� jednodušší specifikovat jednotlivé zásuvkové okruhy pro toto patro. Neuvažuje 
se zde o náro�ných spot�ebi�ích vyžadující samostatné okruhy, nebo jiné požadavky. Krom� koupelny 
a toalety. 

Navržení jednotlivých okruh� pro toto podlaží je následující: 

	  jeden zásuvkový okruh s jedním vývodem osazeným jednoduchou zásuvkou (pro zamezení 
p�ipojení dalšího spot�ebi�e) pro pra�ku 

	  sedm zásuvkových okruh� s více vývody osazeny dvojitou zásuvkou pro ostatní místnosti. Tyto 
okruhy jsou navrženy tak, že je p�i�azen jeden okruh pro jednu místnost, krom� koupelny a toalety 
kde budou mít spole�ný jeden zásuvkový okruh.  

 V koupeln� OP 2.3 bude umíst�na vana, umyvadlo a pra�ka. Toaleta bude vybavena umyvadlem             

a toaletou. Veškerá elektroinstalace v t�chto dvou místnostech se provede dle �SN 33 2000-7-701 
ed.2. 

5.8. Klasické sv�telné obvody I. NP 

  Klasické sv�telné obvody I. NP jsou v p�íloze �. 12 

 Pro po�et sv�telných vývod� jsem použil tabulku �. 8 z normy �SN 33 2130 ed. 2. Dále pr��ez 
vodi�� a jejich jišt�ní. Veškeré sv�telné obvody budou realizovány kabelem CYKY J 3 x 1,5 [3]. 
 Rozd�lení objektu na více sv�telných okruh� jsem volil z principu  

 Pro první nadzemní podlaží jsem zvolil �ty�i samostatné sv�telné obvody.  

o první obvod je pro pracovní a spole�enskou zónu s devíti sv�telnými vývody 
o druhý obvod jsem p�i�adil p�ístupovým cestám, hlavní vchod, zádve�í, chodba I.NP a schodišt�. 

Na tento okruh je napojeno p�t sv�telných vývod�. 
o t�etí obvod je pro hygienickou zónu s p�ti sv�telnými vývody 
o �tvrtý obvod je pro odpo�inkovou zónu se t�emi sv�telnými vývody. 

 

5.9. Klasické sv�telné obvody II. NP 

 Klasické sv�telné obvody II. NP jsou v p�íloze �. 13 

Pro druhé nadzemní podlaží jsem zvolil �ty�i samostatné sv�telné obvody.  

o první obvod je pro pokoj 1 a 2 (OP 2.1 a OP 2.2)  
o druhý obvod jsem p�i�adil koupeln� a toalet� (OP 2.3 a OP 2.8) 
o t�etí obvod je pro pokoj 3 a 4 (OP 2.4 a OP 2.7) 
o �tvrtý obvod je pro chodbu II. NP a pracovnu (OP 2.5 a OP 2.6). 

 
 

6.   Inteligentní instalace Xcomfort 

6.1.    Obecn� 

 Je sb�rnicový systém ur�ený pro automatizaci budov, rodinných dom� a byt�. Princip tohoto 
systému je založen na sb�rnicích, ovláda�ích - senzorech a �ídicích jednotkách - aktorech. Po 
sb�rnicích se p�edávají povely do �ídících jednotek - aktor� z jednotlivých senzor�, které jsou mezi 
sebou paraleln� propojeny. Aktory vyhodnotí povel a podle nastavení provedou žádaný úkon. Zp�sob, 
množství a p�ípadn� logické podmínky ovládání si stanoví zákazník sám. Toto nastavení se nazývá 
parametrizací systému a d�je se výhradn� softwarov�, bez jakékoliv zm�ny elektroinstalace. 
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 Ovládání je odd�lené od ovládaných spot�ebi��, tím je vytvo�ena flexibilita celého systému. Nejsou 
na sebe vázány. Z uvedeného vyplývá možnost pozd�jších zm�n, zv�tšení po�tu ovládaných 
spot�ebi�� nebo ovládacích míst, což v klasické elektroinstalaci je možné, jen za podmínky v�tších 
zásah�. 
 Výhodou systému Moeller – Xcomfort je jednoduchost parametrizace a široká paleta design� 
ovládacích prvk� p�i zachování možnosti funkcí pro nejnáro�n�jší uživatele. Je tu možnost ovládání 
mobilním telefonem, ovládání p�es PC, nebo v�trná a deš�ová automatika pro osv�tlení a rolety 
a spolupráce s ostatními systémy v dom� (EZS, EPS apod.).  

 Inteligentní instalace Moeller – Xcomfort se d�lí na dv� �ásti a to sb�rnicový systém Nikobus 
 a radiofrekven�ní systém Xcomfort [11]. 

Nikobus 

 Je drátový p�enos informací (sb�rnice). 
 Pod sb�rnicí se rozumí p�enosové médium, ke kterému jsou p�ipojeni r�zní ú�astníci, kte�í si po 
sb�rnici vym��ují informace. U Nikobusu tvo�í sb�rnici dva twistované vodi�e (vedení), které slouží 
pro p�enos informací a zárove� pro napájení p�ipojených ú�astník� – senzor� [11]. 

Xcomfort  

 Je bezdrátový p�enos dat a dálkové ovládaní dopl�ující systém Nikobus [11]. 

Senzory (vstupy) 

 Jsou sb�rnicová tla�ítka, sb�rnicové nebo modulové p�evodníky, pohybová �idla, sv�telné senzory 
apod [11]. 

Aktory (výstupy) 

 
ídící inteligentní jednotky, spínací jednotky, stmívací jednotky, roletové jednotky [11]. 

Sb�rnicové tla�ítko je v p�íloze �. 3 

 Sb�rnicová tla�ítka jsou napájena ze sb�rnice 9V DC SELV, p�ipojena prost�ednictvím BUS 
konektoru a montážní desky ke sb�rnicovému vedení. Jejich provedení je se 2, 4 nebo 8 tla�ítkovými 
body. Funkce zapnutého výstupu m�že být signalizována LED diodami v tla�ítku [11].  

Spínací jednotka je v p�íloze �. 3                                                                

 M�že ovládat sv�telné obvody, zásuvkové obvody a ostatní elektrické za�ízení (nap�. topení) pomocí 
relé / styka��. Na jednu spínací jednotku m�že být p�ipojeno až 256 senzor� [11].  

Stmívací jednotka je v p�íloze �. 3 

 Umož�uje uživatelské nastavení sv�telných scén. Sv�telné scény jsou uloženy v pam�ti �ídící 
jednotky. Uživatel má tak možnost ukládat r�zné sv�telné scény do pam�ti [11].  

 

Roletová jednotka je v p�íloze �. 3 

 Ovládá motorem pohán�né systémy žaluzií, rolet, markýz, vrat, brán atd. Všechny komponenty jsou 
mezi sebou propojeny dvojvodi�ovým vedením – sb�rnicovým kabelem. Každému sb�rnicovému 
tla�ítku, binárnímu vstupu nebo p�evodníku se programováním p�i�adí v systému požadovaná funkce 
[11]. 

 

Inteligentní instalace Moeller – Xcomfort 
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Lze aplikovat pro: 
• osv�tlení  
• centrální ovládací místa 
• vytáp�ní, klimatizace 
• bezpe�nostní funkce 
• centralizovaný systém 
• decentralizovaný systém 
• vizualizace, komunikace [11]. 

Osv�tlení  

 Lze definovat r�zné osv�tlovací skupiny nebo trasy nap�. osv�tlení garáže, chodby a obývacího 
pokoje p�i p�íchodu dom�, nebo zapnutí osv�tlení v noci, osv�tlení chodby a koupelny.  
 Ve spojení s radiofrekven�ním ovládáním lze realizovat funkci dálkového ovládání svítidel.  
 Do systému lze také za�lenit detektory pohybu, p�i�emž se sv�tlo automaticky zapne a po p�edem 
ur�eném intervalu vypne. Detektory pohybu se používají pro ovládání osv�tlení chodeb, sklep�, WC 
pro hosty, sklad�, garáží a podkrovních prostor�. 
 Systém umož�uje vytvá�et i r�zné sv�telné scény. Stiskem spína�e "sledování TV", "stolování", 
"�tení" se osv�tlení nastaví na p�edem nastavenou úrove� - podle požadavk� na osv�tlení pro dané 
�innosti [11].  

Centrální ovládací místa 

 Mají tu p�ednost, že jedním sb�rnicovým nebo RF tla�ítkem lze zapnout nebo vypnout celé skupiny 
spot�ebi��, sv�telné scény nebo všechny ned�ležité elektrické spot�ebi�e.  
 Netýká se to spot�ebi��, které mají z�stat zapnuty. (p�evážn� se jedná o chladící a mrazící spot�ebi�, 
napájecí zdroje).  
 Centrálním spína�em "den" lze nap�íklad zapnout nejen ur�ité skupiny osv�tlení, ale také topení 
zvolených místností. Je-li nap�. zapnuto sv�tlo v ložnici, m�že se topení ostatních místností p�epnout 
na no�ní pokles [11]. 

Ovládání rolet nebo žaluzií  

 M�že být místní, lokální, centrální nebo i dálkové. Rolety lze ovládat i automaticky pomocí 
spínacích hodin nebo signálem z vn�jších senzor�, jako jsou detektory v�tru nebo dešt� nebo 
soumrakové spína�e. Ovládání rolet se m�že kombinovat s ovládáním osv�tlení (p�i zapnutí sv�tla se 
spustí rolety) [11].  

Vytáp�ní, klimatizace 

 Topení lze zapínat a vypínat v závislosti na �ase nebo ru�n�. U termostat� Niko, lze p�epínat no�ní 
pokles teploty automaticky pomocí �asového režimu, manuáln� p�ímo na digitálním termostatu, nebo 
p�es telefonní rozhraní p�ipojené na pevnou linku �i mobilní systém. 
 P�i použití regula�ních ventil� na topných t�lesech lze pomocí detektoru pohybu nebo spínacími 
hodinami ovládat topení jednotlivých místností, nap�. u mén� používaných místností.  
 Jsou-li okna vybavena okenními kontakty, lze p�i otev�ení okna automaticky snížit teplotu topení 
(no�ní pokles) [11]. 

 

Podobným zp�sobem lze provozovat i klimatizaci: 

♣ ru�ní ovládání 
♣ �asov� závislý provoz 
♣ provoz závislý na pohybu osob nebo na teplot� 
♣ Svítí-li do pokoje delší dobu slunce (intenzitu slune�ného osv�tlení vyhodnocuje soumrakový 
♣ spína�), lze automaticky spustit markýzy nebo žaluzie, aby se zabránilo oteplování místnosti [11]. 
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Bezpe�nostní funkce 

 V úvodu je t�eba �íci, že Nikobus neplní standardní funkci zabezpe�ovacího za�ízení alarmu. P�esto 
však m�že být výstupní kontakt instalovaného alarmu p�ipojen do systému Nikobus a tím lze 
nap�íklad p�i narušení st�eženého prostoru v objektu vyvolat p�ídavné funkce nap�.: 

• zapnou se všechna sv�tla v dom� 
• vytáhnou se rolety 
• za�ne blikat vn�jší osv�tlení zahrady 
• aktivovat p�ídavné poplachové za�ízení. 

 Informace p�es telefonní rozhraní Telecontrol o narušení objektu systém p�edá na max. 3 p�edvolená 
telefonní �ísla [11]. 

Centralizovaný systém 

 U centralizovaného systému jsou vstupy a výstupy propojeny s centrálním �ízením hv�zdicov�. To 
znamená, že každý ú�astník má vlastní spojení s centrálním �ízením a mohou vzájemn� komunikovat 
jen prost�ednictvím této centrály. Toto uspo�ádání je obvyklé nap�íklad u programovatelných 
automat� (PLC/SPS) [11]. 

Decentralizovaný systém 

 O decentralizovaném systému mluvíme, má-li každý ú�astník vlastní inteligenci (mikroprocesor s 
pam�tí) a je p�ímo p�ipojen na sb�rnicové vedení. Mluvíme o decentralizované inteligenci, kdy 
neexistuje žádné centrální �ízení a je zaru�eno v�tší spolehlivosti provozu (p�íklad: EIB, LON apod.) 
[11]. 

Vizualizace, komunikace 

 Vizualiza�ní a komunika�ní interface umož�uje dnes „p�ipojení“ systému Xcomfort k jakémukoliv 
PC. Interface lze p�ipojit jednoduše pomocí USB portu bez nutnosti instalace. Nový software 
Homeputer pak umož�uje jednoduché a p�ehledné ovládání celé instalace p�es po�íta�.  
 Pomocí PC je možno jednoduše stáhnout žaluzie, ovládat osv�tlení, nebo topení. Stavy v instalaci 
lze sledovat na obrazovce, nebo p�i použití webového serveru kdekoliv p�es Internet. Aplikace je 
schopna poslat email v p�ípad� jakékoliv neo�ekávané události v systému. 
 Zmín�ný interface otev�el cestu systému Xcomfort rovn�ž do sv�ta multimédií a již dnes vznikají 
aplikace, které jsou schopny ovládat systém Xcomfort nap�íklad pomocí TV obrazovky, kapesního 
po�íta�e, nebo palubního po�íta�e v aut� [11]. 

MRF (Moeller RF) – software 

 Software pro parametrizaci RF systému Xcomfort v komfortním režimu p�es PC umož�uje on-line 
komunikaci s RF systémem, rovn�ž umož�uje nastavení detailních funkcí aktor� a senzor�, v�etn� nastavení 
všech funkcí. Používá se pro práci s komunika�ním interfacem CKOZ-00/03. Program se instaluje v PC. 
Software pracuje pod opera�ním systémem Windows [11]. 

6.2.  Návrh instalace Nikobus 

 P�ístup k návrhu elektrické instalace je koncep�n� odlišný. P�edevším na instalaci sv�telných 
okruh�, kde se ke každému sv�telnému vývodu vede samostatný obvod. To platí i pro funkci stmívací 
zásuvky, na kterou bude napojena nap�. stojací lampa. U skupin sv�tel, které budou svítit najednou, se 
provede jedním obvodem a to smy�kováním. Silové obvody se vedou stejným kabelem jako u klasické 
elektroinstalace dle normy �SN 33 2130 ed. 2. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem se �ídí dle 
�SN 33 2000-4-41. 
 Sb�rnicová tla�ítka se mezi sebou propojují paraleln� (sb�rnicové vedení) kabelem J-Y(ST)-Y 2 x 2 
x 0,8. Po�et tla�ítek není omezen [11]. 
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Návrh inteligentní instalace jsem navrhl následovn�: 

♦ sv�telné okruhy pro zónu spole�enskou a pracovní I.NP s možností  
♦ sv�telné okruhy pro p�ístupové cesty, hlavní vchod, zádve�í, chodby I. a II.NP, schodišt� 
♦ pro žaluzie obou podlaží bude automatické ovládání pomoci sv�telného senzoru s možností 

lokálního ovládání sb�rnicovými tla�ítky 
♦ ovládání všech zásuvkových obvod� 
♦ funkci centrálního vypnutí veškerého osv�tlení a vybraných spot�ebi�� p�i odchodu z domu [11]. 
 
6.3. Inteligentní instalace I. NP 

 Inteligentní instalace pro I.NP je v p�íloze �. 14 

Obývací pokoj 

• t�i stmívané sv�telné okruhy   
• ovládání sv�telných scén, nastavené stavy osv�tlení, obýváku, jídelny a kuchyn�  
  sb�rnicovými tla�ítky   
• ovládání okruh� osv�tlení obýváku, jídelny, kuchyn�, terasa a hlavního osv�tlení (S2) 
• ovládání žaluzií.        

Jídelna  

• jeden stmívaný sv�telný okruh. 
• ovládání sv�telných scén, nastavené stavy osv�tlení, obýváku, jídelny a kuchyn�  
  sb�rnicovými tla�ítky 
• ovládání okruh� osv�tlení obýváku, jídelny, kuchyn�, terasa a hlavního osv�tlení (S2) 
• ovládání žaluzií. 

Kuchy� 

• ovládání hlavního osv�tlení (S2), kuchyn� a osv�tlení linky 
• ovládání kuchy�ských spot�ebi�� lokální a zejména centrální odpojení pro bezpe�nost 
• ovládání sv�telných scén, nastavené stavy osv�tlení, obýváku, jídelny a kuchyn�  
  sb�rnicovými tla�ítky  
• ovládání okruh� osv�tlení, obýváku, jídelny, kuchyn�, terasa a hlavního osv�tlení (S2). 

Zádve�í  

• ovládání osv�tlení s �asovou funkcí automatického vypnutí po zvoleném �ase a možností trvalého 
sepnutí 

• ovládání centrálním tla�ítkem, vypnutí veškerého osv�tlení a vybraných spot�ebi�� p�i odchodu 
z domu 

• možnost funkce „p�íchod“ pomocí centrálního tla�ítka, rozsvícení vybraných oblastí bytu 

Ložnice I. 

• možnost ovládání celého osv�tlení i osv�tlení domu. 
• ovládání žaluzií. 

Pokoj pro hosty 

• ovládání žaluzií. 

Chodba I. NP 

• ovládání osv�tlení s �asovou funkcí automatického vypnutí po zvoleném �ase a možností trvalého 
sepnutí. 
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6.4. Inteligentní instalace II. NP 

 Inteligentní instalace pro II. NP je v p�íloze �. 15 

Chodba II. NP 

• ovládání osv�tlení s �asovou funkcí automatického vypnutí po zvoleném �ase a možností trvalého 
sepnutí 

• ovládání spot�ebi�� a sv�tel, vypnutí �ásti osv�tlení a vybraných spot�ebi�� v no�ní dob� 

Pokoj OP 2.2 

• možnost ovládání celého osv�tlení i osv�tlení domu 
• ovládání žaluzií. 

Pokoje OP 2.1; 2.4; 2.7 

• ovládání žaluzií. 
  

6.5. Porovnání klasické instalace a Xcomfort 

Klasická instalace: 

• sv�telné rozvody jsou pevn� stanovené, ke každému vývodu je p�i�azený ovláda� 
• zm�ny si vyžadují rozsáhlé úpravy 
• není p�enos dat 
• nelze ji provázat s jiným systémem 
• není variabilní 
• nízká po�izovací cena 
• napájecí nap�tí AC 230 V 

inteligentní instalace Xcomfort: 
• ovládací prvky jsou nezávislé na silové �ásti 
• sb�rnicový systém pro senzory, který umož�uje mezi sebou si p�edávat data 
• možnost propojení s jiným systéme 
• vzájemná komunikace 
• variabilnost, flexibilita 
• vytvo�ení sv�telných scén, regulace topení 
• rychlé a nenáro�né zm�ny 
• sv�telné vývody se instalují na samostatný obvod 
• vyšší po�izovací náklady 
• napájecí nap�tí pro senzory DC 9 V a 12 V 

 Systém inteligentní instalace pro RD považuji využít pro celý objekt. Lze tak uplatnit výhody, které 
tento systém nabízí [11].   
 

7. Návrh náhradního zdroje 

 Základním východiskem pro návrh náhradního zdroje jsem bral z plochy st�echy orientovanou na 
jižní stranu. Dopad slune�ního zá�ení je zde maximální, uvažovat o severní stran� by bylo velmi 
neefektivní.  
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 Ur�ení po�tu N kus� FVP na danou plochu jsem vypo�ítal z pom�ru plochy st�echy a plochy 
fotovoltaického  panelu (7).  Výslednou  hodnotu N jsem vynásobil výkonem PWP jednoho panelu (8) 
a tak získal celkový výkon celého FVP systému.  
 Pro stanovení po�tu st�ída�� jsem zvolil t�ífázový systém. Pokud se uvažuje o prodeji vyrobené 
energie do sít� distributora, je jedna z podmínek t�ífázová soustava. Pro každou fázi je zapot�ebí jeden 
1f st�ída�.  
 Celkový výkon jsem pod�lil t�emi a získanou hodnotu porovnal s parametry jednotlivých st�ída�� 
dle katalogu výrobce [12]. 

Vztah pro stanovení po�tu FV panel� na danou plochu.  

                                                           N = 
P

ST

S

S
  [ ks]                                                             (7) 

kde:   N    je po�et kus� panel� 
  SST   je plocha st�echy 
  SP  je plocha jednoho fotovoltaického panelu  

Vztah pro stanovení celkového výkonu náhradního zdroje.  

                                                          PCW = N · PWP  [ kW]                                                   (8) 

kde:   PCW    celkový výkon náhradního zdroje 
  PWP výkon jednoho fotovoltaického panelu 

Vztah pro stanovení po�tu st�ída��: 

                                                           Nm = 
L

PCW   [ ks]                                                          (9) 

kde:   Nm  je po�et kus� st�ída�� 

   L je po�et fází 

Návrh 

plocha st�echy (16 x 6 m)    96 m² 
plocha panelu (1,041 x 1,682)    1,75 m² 
výkon jednoho panelu P (W)  230 W 

N =  54857,54
75,1

96
≈= ks   po�et kus� jsem upravil na 50 ks  

PCW = 50 · 230 = 11500 W = 11,5 kW celkový výkon panel� 

Nm = 3833
3

11500
= W  stanovení hodnoty výkonu pro jeden st�ída�e 

Po�izovací cena systému 

panely 13 800,- K� x 50 690 000,- K� Solarex SG-230-6Z-poly 
st�ída� 41 030,-K� x 3 123 090,- K� St�ída� Fronius IG-40, 3500-5000Wp 
rozvad�� RD3    64 840,- K�  
montážní materiál    25 000,- K� Al profily, kotvy, vruty 
kabel 1x 6 100m      4 638,- K� 
 

celková cena   907 568,- K� 

 P�i porovnání s jiným výrobcem s FVP panely o výkonu 305 W (36 600,- K�/ks), by se po�izovací 
cena navýšila o 664 200,- K�.  
 Na druhé stran�, by se po�et panel� snížil o 13 kus�, zbývající �ást plochy st�echy by bylo možné 
využít pro oh�ev vody. Tímto systémem by FVP byli zárove� ochlazovány. 
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 Návratnost investic jsem ur�il sou�inem celkového výkonu PCW, slune�ního dopadu na kWh/m2 (dle 
slune�ní mapy je 1052 kWh/m2 ) a aktuální sazbou distributora za kWh  
Za rok se vyrobí 12,089 MWh [12].  
 
Ro�ní ekonomická výroba energie je ZVE = 12,089 · 4 200 = 50 811,6 K� 

Za 20 let:  

a) p�i nulovém navýšení ceny za elektrickou energii, je celková �ástka  1 016 232,- K� 

b) p�i 5 % navýšení ceny za elektrickou energii, je celková �ástka  1 760 622,- K� 

c) p�i 100 % prodeji do distribu�ní sít� za 7,5 K�/kWh, je celková �ástka  1 814 700,- K� 

d) p�i 60 % prodeji do distribu�ní sít� za 7,5 K�/kWh, je celková �ástka 1 088 010,- K� 

    a 40 % pro vlastní spot�ebu p�i sazb� 4,2 K�/kWh, je celková �ástka     406 190,- K�  
    je celková �ástka varianty d)    1 494 200,- K� 
      

Výkupní ceny a legislativa pro fotovoltaické systémy 

 Distribu�ní spole�nost na základ� zákon� p�ijatých od EU musí vykupovat energii z obnovitelných 
zdroj�. 

• Zákon: zákon �. 458/200 Sb., v § 23 odst. 1 stanovuje právo výrobce p�ipojit za�ízení k 
elektriza�ní soustav� za ur�itých podmínek, stanovených tímto zákonem, a dále je zde § 31, odst. 
2, který se týká p�ipojení obnovitelných zdroj�  

Garantovaný výkup po dobu 20 let 

• Zákon: �. 364/2007sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon�.  

Osvobození od dan� 

• Osvobození  od  dan�  z  p�ijmu 1 + 5 let  to  znamená, že  první  rok  uvedení   FVS  do  provozu 
a následných 5let je výnos z produkce FVS osvobozen od dan� z p�íjmu.  

Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elekt�iny využitím slune�ního zá�ení: 

• Cenové rozhodnutí Energetického regula�ního ú�adu �. 5/2009 ze dne 23. listopadu 2009, kterým 
se m�ní cenové rozhodnutí Energetického regula�ního ú�adu �. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, 
kterým se stanovuje podpora pro výrobu elekt�iny z obnovitelných zdroj� energie, kombinované 
výroby elekt�iny a tepla a druhotných energetických zdroj� [10]. 

 

8.  Záv�r  

 Cílem bakalá�ské práce bylo navrhnout vnit�ní silové rozvody a elektrickou p�ípojku nízkého nap�tí.  
V této problematice jsem se seznámil s �adou technických norem, p�edpis� a zákon�. Za klí�ovou 
normu považuji pro silové obvody �SN 33 2130 ed. 2 kde jsou nejzákladn�jší požadavky na elektrická 
za�ízení a jejich instalace. Podle této normy jsem navrhl zásuvkové a sv�telné obvody, pr��ezy vodi�� 
a jejich jišt�ní. Podle tabulek jsem ur�il po�et zásuvek a svítidel pro danou místnost ke vztahu její 
plochy.  
 Dále jsem podle vztah� uvedených v této norm� vypo�ítal úbytek nap�tí na kabelovém vedení EP  
a odbo�ky z ER do HBR1.  
 Rovn�ž jsem se seznámil se souvisejícími normami z oblasti ochrany p�ed úrazem elektrickým 
proudem a ú�inky blesku. P�edevším se jedná o normu �NS 33 2000-4-41 a soubor norem �SN EN 
62 305. Z t�chto norem my vyplynulo poznání, že na rekonstrukce, provád�ní a realizaci EZ jsou 
kladeny vysoké požadavky na ochranu proti úrazu elektrickým proudem a ú�inky blesku.  
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 Druhým cílem bylo navrhnout inteligentní instalaci Xcomfort a náhradní energetický zdroj.  
Pro �ást objektu jsem navrhl sb�rnicový systém Nikobus od spole�nosti Moeller-Xcomfort. Jedná se o 
sv�telné scény v obývacím pokoji, kuchyni a jídeln�. Dále jsem zvolil automatickou detekci p�i 
pohybu osob v p�ístupových cestách. Pro celý RD jsem navrhl automatické i lokální ovládání žaluzií.  
Zvolil jsem funkci centrálního vypínání nežádoucí spot�ebi�� a sv�tel p�i odchodu z domu. 
Tato �ást lze rozší�it a navázat na tento návrh. 
 Náhradní zdroj jsem navrhl z hlediska ekonomické bilance pro rok 2011 s návratnosti investic po 
dobu životnosti systému. 

 Z poznatk� p�i vypracování této bakalá�ské práce jsem si uv�domil, že na projektanty 
v elektrotechnice jsou kladeny požadavky na znalost a orientaci z mnoha technických norem,  zákon� 
a vyhlášek.  
 Každé elektrické za�ízení je svou povahou a prost�edím specifické, vyžadující d�kladnou p�ípravu 
pro správné projektování.  

 Na dobré projektování v elektrotechnice jsou kladeny požadavky na kvalifikaci projektanta: 

• znalost legislativy a zákon� pro stavební �ízení 
• znalost stavebního zákona (vybraných �ástí) 
• znalost bezpe�nosti práce (vybraných �ástí) 
• znalost technických norem v elektrotechnice 
• um�t p�edvídat 
• znalost smluv (vybraných �ástí) 
• projektování jak z oboru elektrotechniky tak i stavebnictví 
• projektovat s výhledem do budoucna 
• um�t �ídit 
• splnit požadavky zadavatele k jeho spokojenosti 
• d�kladn� zmapovat technické za�ízení, elektrické za�ízení. 
• dokumentace. 
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