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Technická zpráva 
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1. Všeobecně 

 

  1.1. Identifikační údaje o zadavateli 

 

zadavatel: Petr Dostál 

investor: Petr Dostál 

předmět: Rekonstrukce elektroinstalace v rodinném domě na parcele č. p. 123/3 vedené 

  u k. ú. Ostrava 

obec: Ostrava, část obce Martinov 

ulice: Martinovská 1423 

 

  1.2. Identifikační údaje o stavbě 

 

 Objekt se nachází na katastrálním úz. obce Ostrava na pozemku parcelní číslo 221/3a. 

Jedná se o starší stavbu rodinného domu, která je řešena jako samostatně stojící dvojpodlažní 

nepodsklepená budova se sedlovou střechou. 

 Objekt je rozměrů 14,5 m x 16 m realizován stěnovým konstrukčním systémem pálené cihly. Střecha je 

sedlová se stropní konstrukcí z dřevěných trámů a opatřena krytinou z pálené. Objekt je napojen na přípojku 

vodovodu, přípojku plynu a kanalizaci. 

 

  1.3. Popis projektu 

 

 Jedná se o rekonstrukci vnitřních silových rozvodů rodinného domu a odbočky od elektroměrového 

rozvaděče. 

 

Poznámka: 

 Pro zpracování projektu byli k dispozici podklady uvedené v bodě 2.2. 

 Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků zadavatele, která se 

vyskytne i během montáže a bude mít za následek změny montážních dispozic oproti tomuto projektu, 

musí být samostatně objednána. 

 V případě, že mezi dokončením tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací dojde ke 

změně uvažovaného materiálu nebo norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah úprav 

projektové dokumentace, zadavatel zajistí revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou. 

 

2. Projektové podklady 

 

  2.1. Rozsah projektové dokumentace 

 

výkres č. 01-RD-01-01 situace       Katastrální mapa RD 

výkres č. 02-RD-01-01 situace       Přípojka NN 

výkres č. 03-RD-01-01 situace       Elektroměrový rozvaděč 

výkres č. 04-RD-01-01 situace       Rozvodnice RD(HBR1; HBR2) 

výkres č. 05-RD-01-01 elektroinstalace  Jednopólové zapojení HBR1 

výkres č. 06-RD-01-01 elektroinstalace  Jednopólové zapojení HBR2 

výkres č. 07-RD-01-01 elektroinstalace  Půdorys I.NP – zásuvkové obvody – schematické naznačení 

výkres č. 08-RD-01-01 elektroinstalace  Půdorys II.NP – zásuvkové obvody – schematické naznačení 

výkres č. 09-RD-01-01 elektroinstalace  Půdorys I.NP – světelné obvody – schematické naznačení 

výkres č. 10-RD-01-01 elektroinstalace  Půdorys II.NP – zásuvkové obvody – schematické naznačení 

výkres č. 11-RD-01-01 elektroinstalace  Půdorys I.NP – Nikobus – schematické naznačení 

výkres č. 12-RD-01-01 elektroinstalace  Půdorys II.NP – Nikobus – schematické naznačení 
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  2.2. Podklady pro projekt 

 

Stavební výkresy rodinného domu. 

Požadavky zadavatele(investora). 

Požadavky profesí – stavební úpravy, vytápění, apod. 

Vyjádření Severomoravského distributora ČEZ a. s. 

Vyjádření stavebního úřadu 

Použité normy viz 3.2. 

 

  2.3. Stavební úpravy 

 

Umístění elektroměrového rozvaděče. 

Výkop pro uložení kabelu. 

 

3. Předpoklady pro řešení projektu 

 

  3.1. Účel a rozsah projektovaného zařízení 

 

Projekt řeší: 

 Vnitřní elektroinstalaci zásuvkových obvodů, světelných obvodů, inteligentní instalaci Xcomfort 

v části rodinného domu. 

 

 Napojení hlavní bytové rozvodnice HBR1 z elektroměrového rozvaděče ER. 

 

Projekt neřeší: 

 Elektrickou přípojku nízkého napětí. 

 Ochranu proti LEMP  

 Vnitřní datové obvody. 

 Uzemnění. 

 Stavební úpravy. 

 

  3.2. Předpisy a normy 

 

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

v době jejího zpracování. 

 

ČSN 33 2000-1 ed. 2     Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 

                základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2   Elektrické instalace nízkého napětí - část 4-41: Ochranná opatření pro 

                zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 

ČSN 33 2000-4-42      Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. 

                Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla 

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

                nadproudy 

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

                Kapitola47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. 

                Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům 

ČSN 33 2000-4-481     Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost -  

                Kapitola 48: V7běr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 481: 

                Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle 

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

                zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52      Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba   

                elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2  Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení -  

                Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech 

ČSN 33 2000-5-534     Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických 

                zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná 

                zařízení 

ČSN 33 2000-5-537     Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 

                elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje -  

                Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání  

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických 

                zařízení - Uzemnění, ochranné vodice a vodiče ochranného pospojování 

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve 

                zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou.  

ČSN 33 2000-7-712     Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve     

                zvláštních objektech - Solární fotovoltaické(PV) napájecí systémy 

ČSN EN 62 305-1      Ochrana před bleskem - Část 1: obecné principy 

ČSN EN 62 305-2      Ochrana před bleskem - Část 2: řízení rizika 

ČSN EN 62 305-3      ochrana před bleskem - Část 3: hmotné škody na stavbách a nebezpečí    

                života 

ČSN EN 62 305-4      Ochrana před bleskem - Část 3: hmotné škody na stavbách a nebezpečí   

                života. 

 

  3.3. Základní technické údaje 

 

Napájecí soustava přípojky:             3/PEN AC 50Hz, 400V, TN - C 

Napájecí soustava instalace:             3/N+PE AC 50Hz, 400V, TN - S 

Napájecí soustava inteligentní instalace:      2DC 9V/SELV 

                            2DC 12V/SELV 

Instalovaný příkon:  14,545 kW                 

Soudobý příkon:  10,189 kW  

Jištění PS: 32 A 

Jištění ER: 25 A 

Výpočet soudobého zatížení: 

instalovaný výkon osvětlení  Pio = 2,275 kW    

instalovaný výkon zásuvek  Pim = 12,27 kW     

součinitel náročnosti  βio = 0,7  βim = 0,7 

   PP = Pio . βio + Pim .
 
βim

 
  

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

Výpočet proudového zatížení: 

  A   18,383  
0,8 . 400 . 3

10189
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P
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P
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  3.4. Rozvaděče 

 

Rozvodnice pro HBR1 bude plastová rozvodnice s dvířky typ UK 530 S. 

Rozvodnice pro HBR2 bude plastová rozvodnice s dvířky typ UK 530 S. 

Elektroměrový rozvaděč bude typizovaný umístěný na hranici pozemku typ SPR 1. 

 

 

 

  3.5. Ochrana před bleskem 

 

 Vnější ochrana před bleskem(LPS) je řešena jímací tyčí z FeZn umístěnými uprostřed hřebene střechy 

propojenými drátem FeZn o průměru 8 mm. Svody jsou vedeny po fasádě a opatřeny chráničkou nad 

terénem ve výšce 1,5 m nad terénem. Všechny svody jsou spojeny se základovým zemničem. 

 

Vnitřní ochrana před bleskem (LPL) bude provedena min. typem 1 a 2. 

Tyto svodiče přepětí budou v ER a HBR1. 

 

  3.6. Uzemnění 

 

Stávající stav. 

 

  3.7. Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením od zdroje, 

ochranným pospojováním a proudovými chrániči. 

 Proudové chrániče se musejí použít na všechny zásuvkové okruhy jak vnitřní tak i vnější.  

 Proudové chrániče budou použity i na světelné okruhy v prostorách s vanou nebo sprchou. 

- ČSN 332000-4-41(oddíly -441, -412, -413) 

- ČSN 332000-4-47(oddíl -471) 

- ČSN332000-5-54 

 

  3.8. Zkratová bezpečnost 

 

 Je zajištěna bezpečnou zkratovou odolností elektrických prvků a zařízení s ohledem na maximální 

zkratové proudy.  

 

4. Technické řešení 

 

  4.1. Domovní elektrická přípojka nn 

 
Parametry vedení: 

Vedení bude provedeno kabelem AYKY 4 x 16, uloženo D v zemi 
délka vedení 9,5 m,  

 

  4.2. Světelná část 

 

 Jednotlivé okruhy budou zapojeny na 3f proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.  

Venkovní osvětlení bude provedeno min IP 33. 

 Funkce osvětlení před hlavním vchodem bude připojené na pohybové externí čidlo pro automatické 

zapínání a vypínání při pohybu osob. 

 Krabice pod omítku pro vypínače budou usazeny ve výšce cca 1 200 mm od čisté podlahy a v nich 

bude provedeno pomoci „vago“ svorek propojení vodičů. 
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 Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY J 3 x 1,5 a CYKY J 5 x 1,5 pod omítku v hloubce min. 

50 mm. 

Jištění bude provedeno jističi 10 A. 

 

  4.3. Zásuvková část 

 

Jednotlivé 1 fázové zásuvkové okruhy budou zapojeny na samostatné 1 fázové proudové chrániče 

s vybavovacím proudem 30 mA. 

a) krabice pod omítku pro zásuvkové okruhy budou usazeny ve výšce min. cca 200 mm od čisté 

  podlahy, v nichž bude provedené propojení vodičů smyčkováním 

b) při více jak jeden zásuvkový vývod budou umístěny montážní krabice vodorovně. 

c) elektroinstalace bude provedena kabely CYKY J 3 x 2,5, pod omítku  

d) jištění bude provedeno jističi 16 A pro 1f okruhy 

e) jištění bude provedeno jističi 10 A pro plynový kotel. 

 

  4.4. Provedení ochranné soustavy a pospojování 

 

Dle ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče pospojování 

 

5. Uvedení do provozu 

  

Na základě výchozí revizní zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Josef Horký 

dne 27.04.2011    
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Příloha č. 2 
Tabulky z normy ČSN 33 2000-4-41  

 
Tab. 1  Prostory 

Prostory 
Dovolené meze trvalého dotykového napětí  Udl  

střídavé stejnosměrné 

normální 50 120 

nebezpečné 50 120 

zvláště nebezpečné  (platí i pro hračky a většinu 

zdravotnických zařízení) 
25 60 

zvláště nepříznivé případy (práce ve vodě, ve 

stísněných prostorách, …) 
15 25 

 

Tab. 2 - Nejvyšší dovolená bezpečná malá napětí (mn) živých částí : 

Prostory při dotyku částí střídavé stejnosměrné 

bezpečné živých 50 V 100 V 

 neživých 50 V 120 V 

nebezpečné živých 25 V 60 V 

 neživých 50 V 120 V 

zvlášť nebezpečné živých 12 V 25 V 

 neživých 25 V 60 V 

Norma IEC pro dotyk živých částí pro bezpečné malé napětí připouští nejvýše  50 V st  a  60 V ss. 

Pokud obvody vyhovují (i příslušným podmínkám stanoveným normou) označují se: 

- SELV  …. pro neuzemněné obvody 

- PELV  …. pro uzemněné obvody 

 

Tab. 3  Čas reakce ochrany: 

Předpokládané dotykové napětí  Upd 

Doba odpojení  t[s] v závislosti na napětí  Upd pro 

prostory : 

normální a nebezpečné zvláště nebezpečné 

25 - větší než  5 

50 větší než 5 0,47 

75 0,60 0,30 

90 0,45 0,25 

110 0,36 0,18 

150 0,27 0,10 

220 0,17 0,035 

280 0,12 0,020 

350 0,08 - 

500 0,04 - 

 
Tab. 4  Nejvyšší dovolený bezpečný proud : 

Zařízení Max doba působení 
střídavý (ef) 

(15 až 100 Hz) 

stejnosměrný 

(bez zvlnění) 

1. Všechna zařízení výjma 

     lékařských 
trvale 0,5 mA 2 mA 

2. Zařízení stanovená  

    příslušnou normou 
trvale 3,5 mA 10 mA 

3. Průmyslová zařízení dle  

    ČSN - mimo čl. 2 

5 sec - výjimečně 

trvale 
10 mA 30 mA 
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Příloha č. 3 
Nejzákladnější prvky 

 

 

 

 

obr. 1  Sběrnicové tlačítko 

 

obr. 2 spínací jednotka 
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obr. 3 stmívací jednotka 

obr. 4 roletová jednotka 
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Příloha č. 4 
 

 

 

Základní definice dle normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 

 

 

 
Hlavní ochranná svorka 

Hlavní ochranná přípojnice svorka nebo přípojnice, která je částí uzemňovací soustavy instalace 

umožňující elektrické spojení několika vodičů za účelem uzemnění. 

 

Zemnič 

Vodivá část, která může být uložena v daném vodivém prostředí, např. v betonu v elektrickém styku 

se zemí. 

 

Ochranný vodič  

Vodič určený pro zajištění bezpečnosti, např. pro ochranu před úrazem elektrickým proudem. 

 

Vodič ochranného pospojování 

Vodič určený pro zajištění bezpečnosti, např. pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.  

 

Uzemňovací přívod  

Vodič, který zajistí vodivou dráhu nebo část vodivé dráhy mezi daným bodem v síti, v instalaci nebo v 

zařízení a zemničem. 

 

Cizí vodivá část 

Vodivá část, která není součástí elektrické instalace a která může přivést elektrický potenciál, obvykle 

elektrický potenciál lokální země. 

 

Základový zemnic 

Vodivá část uložená v zemi pod základy budovy nebo, přednostně, zabudovaná v betonu základů 

budovy, která obvykle vytváří uzavřenou smyčku. 

 

 

 

























1682 mm

multikrystalické 156x156 mm

230 Wp +-3%

46 C°

1041 mm

pájení po celé délce busbaru

29,70 V

0,04 /% C°

35 mm

sklo / EVA / tedlar

7,75 A

- 0,38 / C°%
- 0,47 / C°%

21 kg

strukturované, temperované sklo

36,90 V

15 - 16%

eloxovaný hliník

850 V

2x85 cm 4mm Huber Suhner s konektrory&

60 ks

tedlar

8,35 A

Mechanické vlastnosti

Charakteristika

Elektrické parametry (při STC 1000W/m, 25 C°, AM 1,5)
V panelech jsou použity speciální solární, tvrzená skla s nízkým obsahem železa
odolná vnějším vlivům. Použitím unikátní technologie při výrobě těchto skel je
docíleno maximální propustnosti slunečního záření.

Výkon panelu garantujeme na s max. poklesem na 90% a s max.
poklesem na 80% uvedeného výkonu.

Speciální sklo

Rám

Garance výkonu
10 let 25 let

Díky speciálnímu patentovanému rámu je instalace FV panelů typu
rychlejší a snadnější. Fotovoltaický systém je pevnější než systém sestavený z
panelů se standardním rámem.

SG

Teplotní koeficienty

Délka

Solární články

Výkon (Pmax)

NOCT

Šířka

Kontakty

Maximální napětí (Vmax)

TC Im

Tloušťka

Laminát

Maximální proud (Imax)

TC Vm
TC Pm

Hmotnost

Přední strana

Napětí naprázdno (Voc)

Účinnost solárních článků

Rám

Maximální systémové napětí

Propojovací box

Počet solárních článků

Zadní strana

Proud nakrátko (Isc)

Solartec s.r.o.
Televizní 2618
756 61, Rožnov pod Radhoštěm

www.solartec.cz
obchod@solartec.cz

Tel. + 42 (0) 575 750 030
Fax. + 42 (0) 575 750 038

TUV
..

Volt / amperová charaktristika se závislostí na intenzitě ozáření

FV panel SOLARTEC SG-230-6Z

Vyrobeno
v

EU

1041

1026

http://www.solartec.cz
mailto:obchod@solartec.cz
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