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Abstrakt:
Tato práce popisuje absolvování odborné praxe u firmy Jaroslava Masaryka. První čast se 

zaměřuje na popis firmy,  jejího odborného zaměření  a seznam služeb, které je schopna zajistit. 

V této kapitole je i uveden zkrácený seznam úkolů, které mi byly na praxi zadány. V následující a 

zároveň i nejrozsáhlejší části jsou popsány zvolené postupy a problémy, které vznikly při plnění 

zadaných úkolů. Úkoly, které mi byly zadány, jsou z oblasti projektování energetických rozvodů. 

V závěru  práce  jsem  se  zabýval  znalostmi  získanými  při  studiu,  které  jsem využil  při  řešení 

danných úkolů. V poslední části je celkové zhodnocení praxe. 
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Abstract:
This work is a summary of my practical experience in company of Jaroslav Masaryk. First 

part is a company description, its practical specialization and the list of services, which is company 

able to provide. In this chapter is also the list of assignments, which where the goals my practical 

experience. The next and the main part describes my chosen procedures and problems, which came 

to  the  light.  Assignments,  which  were  required,  are  from  the  field  of  designing  of  power 

distribution.  In the end of this work I mentioned experiences gained during my studies that I used 

to solve some problems. The final part is evaluation of this work.
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Seznam některých použitých symbolů a zkratek:
ČEZ – České Energetické Závody

ČSN - Česká technická norma

NN – nízké napětí

PD – projektová dokumentace

PNE – Podniková Norma Energetiky

VN – vysoké napětí

a.s. – akciová společnost
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Úvod
Již druhým rokem fakulta elektrotechniky a informatiky umožňuje vykonání odborné praxe 

místo  klasického  zpracování  bakalářské  práce.  Vzhledem  k  několika výhodám  odborné  praxe 

jsem se rozhodl pro tuto možnost. 

I když škola nabízí celou řadu firem, u kterých je možnost praxi vykonávat, jen několik 

z nich vyhovovalo mým představám, proto jsem se rozhodl zajistit si firmu sám. Jako nejlepší a 

nejzajímavější nabídku jsem dostal od Jaroslava Masaryka – popis firmy je uveden v druhé části 

této práce.

Cílem odborné praxe bylo naučit se zpracovávat projektové dokumentace k energetickým 

stavbám.  Byla  mi  zadána stavba,  pro kterou jsem měl  zajistit  projektovou dokumentaci,  včetně 

stavebního povolení. Tato stavba je popsána ve třetí kapitole práce. Po splnění tohoto úkolu mi byly 

zadány stavby,  u kterých jsem pouze zajistil projektové dokumentace. Popis některých staveb je 

uveden v druhé polovině práce.

Konec práce obsahuje shrnutí celé praxe, včetně znalostí a dovedností, které jsem při plnění 

zadaných úkolů získal. 



Student vykoná individuální praxi 
u  Jaroslava  Masaryka,  který  je  zapsán  v  Živnostenském rejstříku  ke  dni  13.  4.  1995. 

Místem podnikání je Olomouc – Neředín, Jílová 504/37. (1)

1. Popis odborného zaměření firmy
Jaroslav Masaryk  je bývalý zaměstnanec firmy ČEZ Distribuce a.  s.  V roce 2007 začal 

podnikat na živnostenský list v elektro oboru. V současnosti jeho pracovní tým tvoří 3 samostatní 

projektanti a 2 pracovníci přípravy staveb. Tento tým nabízí a je schopen zajistit tyto služby:

- podání žádosti o zřízení odběrného místa

- uzavření smlouvy na dodávku elektřiny pro odběrné místo

- zastupování při jednání s úřady 

- výběr dodavatele stavby a realizaci odbornou firmou 

- stavební dozor 

- kolaudaci stavby

- projektování elektrických zařízení:

o trafostanice 22/0,4 kV a rozvodny NN, VN

o venkovní a kabelové rozvody NN

o přípojky, venkovní a kabelové rozvody VN do 52 kV

o přípojky NN do 50 m a nad 50 m

o rozvody a návrhy veřejného osvětlení 

- výrobu, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů (2)

1.1 Popis pracovního zařazení studenta

Mým hlavním úkolem na odborné praxi byla především tvorba projektových dokumentací 

k povolení energetických staveb. Ve většině případů se jednalo o napojení parcel na síť el. energie. 

Před vlastní tvorbou však bylo nutné učinit řadu úkolů (získat podklady k dokumentaci, provést 

obhlídku místa stavby, projednat stavbu s majiteli dotčených pozemků a uzavřít s nimi smlouvy na 

věcná břemena).



1.2 Úkoly zadané studentovi v průběhu odborné praxe:

-  práce v programu AutoCAD

-  základy projektování energetických rozvodů: 

o stavební zákon č. 183/2006 Sb.

o energetický zákon č. 458/2000

o norma ČSN 73 6005

o Podnikové normy energetiky - PNE 35 7040, PNE 33 0000 1 až 7

-  vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby:

o IP-12-8008480 - Troubelice, Lazce, Černý příp. do 50 m NNk

o IV-12-8005546 - Šternberk, Světlov, MODISO - stav. úprava NNk

o IV-12-8004930 - IE-12-8002744 - Těšetice, objekt č. p. 78 - přepojení NNk 

o IZ-12-8000157 - Kožušany Ludmila Spurná, přeložka NNv, NNk 

o IP-12-8009030 - Lutín, Slatinická 139, FVE - příp. do 50 m NNv

o IV-12-8005407 - Jívová, SPORT KLUB - stavební úprava NNk

o IV-12-8005379 - Uničov, Česká spoř - přepojení NNk

o IV-12-8005659 - Olomouc, Einsteinova, Holcman - úprava NNk

o IV-12-8005233 - Medlov, V koutě, Šotolová - nové NNk

2. Zvolený postup řešení zadaných úkolů:
Postup při  tvorbě  projektových dokumentací  byl  u  všech  staveb  podobný.  Po obdržení 

zakázky bylo nutné zaslat všem správcům inženýrských sítí žádosti o vyjádření k existenci zařízení 

provozované v jejich správě. Vzory těchto žádostí  včetně adres mi byly Jaroslavem Masarykem 

poskytnuty. 

ČEZ, investor staveb, spolu se zadávacím návrhem posílal i digitální zaměření kabelů NN a 

VN v okolí stavby. O zaměření ostatních prvků (budovy, komunikace, chodníky, atd.) byla žádána 

smluvní geodetická firma.  Ta během několika dní provedla zaměření terénu a zaslala polohopis 

stavby a katastrální mapu v digitální podobě.

Takto získané podklady bylo dále nutno upravit, aby typy, tloušťky a barvy čar odpovídaly 

legendě. Podklady od správců inženýrských sítí, které nebyly poskytnuty v digitální podobě, bylo 

nutné překreslit do projektu dle získané papírové dokumentace. Následně byly všechny podklady 



spojeny do jednoho výchozího výkresu. Všechny tyto úpravy jsem prováděl v programu AutoCAD 

verze 2007.

3. Řešený projekt
Mým hlavním úkolem na odborné praxi bylo vytvořit projektovou dokumentaci a následně 

vyřídit stavební povolení pro stavbu s označením IP-12-8008480 - Troubelice, Lazce, Černý příp. 

do 50 m NNk. Jednalo se o napojení novostavby rodinného domu na síť elektrické energie. 

Novostavba se nachází v obci Lazce u Troubelic a vlastníkem je Ing. Martin Černý.

Podle  stavebního  zákona  č.  183/2006  Sb.  pro  tuto  stavbu  nebylo  nutné  vyřizovat  stavební 

povolení,  ale  postačil  územní  souhlas.  „Stavební  povolení  ani  ohlášení  stavebnímu  úřadu 

nevyžadují  technické  infrastruktury a  doprovodná  technická  zařízení  pro  rozvod vody,  energií, 

tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a 

větrání, a to: 

7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa;

8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m“ (3)

3.1 Původní technické řešení

Jak již bylo zmíněno, ČEZ zaslal návrh na technické řešení spolu s podklady o trase kabelů. 

Původní návrh zněl takto:

„Připojení  RD  na  parcele  č.  183/1  na  stávající  venkovní  vedení  NN,  v  majetku  ČEZ 

Distribuce, a.s., které vede po druhé straně ulice. 

Přípojka  bude  řešena  jako  svod  po  sloupu  kabelem  AYKY  4  x  16  mm  cca  8 m  do 

pojistkové skříňky SP100 na podpěrném bodě, který stojí před domy č. p. 66 a 45. Dále od tohoto 

sloupu kabelem AYKY 4 x 16 mm uloženým v zemi  o délce  trasy cca 38 m přes  ulici  až  do 

kabelové skříně SS200, umístěné na hranici parcely č. 183/1. 

Stávající přípojky kabelem AYKYz  4 x 16 mm pro domy č. 51 a 66 budou zkráceny. Nový 

svod kabelem AYKY 4 x 50 mm cca 10 m do SV201 na podpěrném bodě před domem č. p. 45. 

Dále izolovanými vodiči AES 4 x 50 mm cca 22 m na podpěrný bod mezi domy č. 45 a 66.“ (4)



Obr. 1 Návrh technického řešení ČEZu

Po prostudování  tohoto návrhu jsem došel  k závěru,  že takto navržené technické řešení 

nelze provést z těchto důvodů:

- Na sloupu měla být umístěna pojistková skříňka SP100. Dle katalogu DCK Holoubkov 

(standardní  dodavatel  skříní  pro ČEZ) je však uveden maximální  průřez přívodních 

kabelů 25 mm2 pro kabely z hliníku a 35 mm2 pro měděné kabely.

- Z  pojistkové  skříně  SP100  do  kabelové  skříně  SS200  měl  být  veden  kabel 

AYKY 4 x 16 mm2.  Dle  katalogu  NKT-cabels  má  tento  typ  kabelu  proudovou 

zatížitelnost 61 A, což není dostačující. 

S pomocí Jaroslava Masaryka jsem navrhl nové technické řešení, které bylo odesláno a 

následně schváleno ČEZem. 



3.2 Nově navrhnuté technické řešení:

Na  parcele  č.  256  mezi  stávajícími  sloupy  č.  17  a  18  budou  zkráceny  dvě  stávající 

nadzemní  přípojky realizované kabely AYKYz 4 x 16.  V této  trase  budou přípojky nahrazeny 

novým izolovaným vodičem typu AES 4 x 50. Nový kabel AES 4 x 50 bude na sloupu č. 18 sveden 

do nové rozpojovací  skříně SV201 umístěné na sloupu ve výšce 1,1 m nad terénem.  Zkrácené 

přípojky budou na tomto sloupu nasvorkovány na kabel AES. Pro napojení na síť budou použity 

propichovací svorky pro vodič AES 4 x 50. Dále je nutno provést osazení svodičů přepětí v místě 

napojení vodiče AES na venkovní síť.

Napojení novostavby bude provedeno novou kabelovou přípojkou ze sloupu č. 18. V nové 

rozpojovací skříni na sloupu bude napojen nový kabel AYKY 4 x 25, který bude sveden v UV 

odolné chráničce do země. UV chránička bude o průměru 75 mm. Od sloupu bude přípojka vedena 

výkopem na parcelu č. 183/2, kde bude ukončena v nové kabelové skříni SS200. Kabelová skříň 

bude umístěna v samostatném plastovém pilíři vedle stávajícího oplocení.

Trasu  nového  kabelu  jsem  navrhl  tak,  aby  respektovala  normu  ČSN  73  6005:  „Trasy  sítí 

technického  vybavení  mají  být  pokud  možno  přímé  a  co  nejkratší.  Křížení  sítí  navzájem  a 

s komunikacemi má být pokud možno kolmé a jejich počet co nejmenší.“ (5) Kabel tedy od sloupu 

povede protlakem pod komunikací na druhou stranu ulice a dále bude uložen podél stávajícího 

oplocení  až  k hranici  parcely,  která má být  napojena na síť elektrické energie  – Příloha č.  1  - 

Grafické znázornění situace řešeného projektu.

 

Tato trasa je výhodnější,  protože nedochází  k souběhu s inženýrskými sítěmi  a není 

nutno řešit  ochranné pásmo stromu,  který se  nachází  v trase  navrhované  ČEZem – 

dodržení ochranného pásma stromů stanovuje norma ČSN 736005: „Ukládat podzemní 

sítě pod stromy není dovoleno. Při navrhování podzemních sítí nebo výsadby stromů 

musí být vzájemná vzdálenost vnějšího povrchu sítě nebo ochranné konstrukce volena 

tak,  aby  nedošlo  k vzájemnému  ohrožení  provozu  sítě  a  vegetačních  podmínek 

stromů.“(5)

Způsob přechodu komunikace jsem volil protlakem, a to ze dvou důvodů: 

- Při provádění protlaku pod komunikací nedochází k omezení silniční dopravy a nebylo 

nutné zajišťovat dopravní značení.



- Při  výkopu v komunikaci  by postupem času  došlo  k usedání  zeminy,  a  tím by byl 

poškozen asfaltový povrch komunikace. Byla by tedy zapotřebí následná oprava.

Přehled značení kabelových skříní je uveden v příloze č. 2.

3.3 Svodiče přepětí

„Svodiče  neboli  omezovače  přepětí,  jsou  doplňujícími  prvky  pro  ochranu  elektrických 

strojů,  přístrojů  a  venkovních  vedení.  ZnO kotouče  jsou  schopny zvládnout  vysokoenergetické 

přepěťové  impulsy  a  minimalizování  prosakujících  proudů  v  podmínkách  běžného  provozu. 

Omezovač tvoří kompaktní celek. 

Omezovače NN se dělí dle:

napěťové hladiny:

typ LVA – 280 pro trvalé dovolené přípojné napětí 280 V 

typ LVA – 440 pro trvalé dovolené přípojné napětí 440 V

příslušenství pro přívodní vodič:

typ A – bez příslušenství, součástí omezovače je závitové ukončení M8

typ B – svorka pro holý vodič 

typ  C  –  izolovaný pravoúhlý  adaptér  pro  připojení  prostřednictvím odbočné  svorky na 

izolované vedení

typ D – konzola pro připojení k sekundární průchodce transformátoru 

typ  F  –  izolovaný  adaptér  (vodič)  pro  připojení  prostřednictvím  odbočné  svorky  na 

izolované vedení“ (6)

V tomto případě bylo tedy nutné použít svodiče typu LVA 440 B. 

3.3 Uložení kabelů

Kabel  je  nutno v celé  délce  chránit  před mechanickým poškozením,  proto bude uložen 

v chráničce kofuflex. Průměr chráničky je vždy volen vzhledem k typu a průměru kabelu. Kabel 

AYKY 4 x 25 má průměr 24 mm, proto jsem volil chráničku o průměru 63 mm - chránička je větší, 

aby protahování  kabelu bylo  jednodušší  a  aby i  v případě její  částečné deformace  vlivem tíhy 

nedošlo k poškození kabelu.



Ve výkrese jsou dvojicí písmen označeny vždy jednotlivé řezy pro způsoby uložení kabelu. 

Písmeny A je označen úsek mezi sloupem a komunikací. V tomto úseku je normou ČSN 73 6005 

stanovena minimální hloubka uložení kabelu 0,7 m. Zároveň zde dochází ke křížení s vodovodem a 

plynovodem. Minimální vzdálenosti při křížení jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Písmeny B je označeno uložení  kabelu pod komunikací.  Přechod komunikace jsem zde 

volil protlakem. K provedení protlaku je zapotřebí vykopat tzv. „startovací jámy“. Ty by měly mít 

rozměr nejméně 1x1 m a hloubku požadovaného uložení. Ta je normou stanovena na 1 m.

Bezprostředně za komunikací  dochází  ke křížení  s kanalizací.  Toto uložení  je  označeno 

písmeny C. 

Uložení označeno písmeny D je ve volném terénu, kdy nedochází k souběhu nebo křížení 

se žádnou z inženýrských sítí. Norma stanovuje hloubku uložení ve volném terénu na 0,7 m.

Poslední  dvojicí  písmen  E  je  označeno  místo,  kde  dochází  ke  křížení  s plynovodem. 

Uložení opět musí být dle normy a vzdálenost dle tabulky č. 1.

Výkop,  který  bude  prováděn podél  zděného oplocení  parcely č.  184  bude  v minimální 

vzdálenosti 1 m od zídky. Vzdálenost 1 m jsem zvolil, aby nedošlo k poškození základů zídky.  

Grafické znázornění uložení kabelů je uvedeno v příloze č. 3

3.4 Tabulky dle ČSN 73 6005:

Tab. 1 Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při křížení podzemních sítí v m – dle ČSN 73 6005, e

 silové kabely
silové 
kabely

do 
1kV

do 
10kV

do 
35kV

do 
220kV

sdělovací 
kabely

plynovod
do 
0,005MPa

do 
0,3MPa

vodovod teplovod kanalizace

do 1kV 0,05 0,15 0,20 0,20 0,3 (0,1) 0,10 0,10 0,4 (0,2) 0,30 0,30
do 10kV 0,15 0,15 0,20 0,20 0,3 (0,1) 0,10 0,20 0,4 (0,2) 0,50 0,30
do 35kV 0,20 0,15 0,20 0,25 0,8 (0,1) 0,10 0,20 0,4 (0,2) 0,50 0,50
do 220kV 0,20 0,20 0,25 0,25 0,80 0,30 0,70 0,40 1,00 0,50



Tab. 2 Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m – dle ČSN 73 6005

 silové kabely
Silové 
kabely

do 
1kV

do 
10kV

do 
35kV

do 
220kV

sdělovací 
kabely

plynovod
do 
0,005MPa

do 
0,3MPa

vodovod teplovod kanalizace

do 1kV 0,05 0,15 0,20 0,20 0,3 (0,1) 0,40 0,60 0,40 0,30 0,50
do 10kV 0,15 0,15 0,20 0,20 0,8 (0,3) 0,40 0,60 0,40 0,70 0,50
do 35kV 0,20 0,20 0,20 0,20 0,8 (0,3) 0,40 0,60 0,40 1,00 0,50
do 220kV 0,20 0,20 0,20 0,50 0,80 0,40 0,60 0,40 2,00 1,00

Tab. 3 Nejmenší dovolené krytí – dle ČSN 73 6005

silové 
kabely chodník vozovka volný terén

do 1kV 0,35 1,00 0,35 (0,7)

do 10kV 0,50 1,00 0,70

do 35kV 1,00 1,00 1,00

do 220kV 1,30 1,30 1,30

3.5 Účastníci řízení:

K dokončení stavby a podání na stavební úřad bylo nutné opatřit dle stavebního zákona 

souhlas účastníků řízení.

„ Účastníky územního řízení jsou

a) žadatel,

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Účastníky územního řízení dále jsou

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 

žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ 

uvedený v písmenu d),

b)  osoby,  jejichž  vlastnické  nebo  jiné  věcné  právo  k  sousedním  stavbám  anebo  sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,



d)  společenství  vlastníků  jednotek  podle  zvláštního  právního  předpisu35);  v  případě,  že 

společenství  vlastníků jednotek  podle  zvláštního  právního  předpisu  nemá  právní  subjektivitu, 

vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.“ (7) 

Vzhledem k dobrým vztahům Ing. Martina Černého s majiteli okolních parcel nebylo těžké 

tyto souhlasy opatřit.

Jednou  z posledních  částí  byly  náhrady na  zřízení  věcného  břemene  dotčených  parcel. 

„Věcná  břemena  se  vyznačují  tím,  že  spočívají  v omezení  vlastníka  nemovitosti  buď 

k prospěšnému  využívání  nemovitosti  jiného  konkrétního  vlastníka,  anebo  k prospěchu  určité 

konkrétní fyzické nebo právnické osoby“ (8)

S majiteli dotčených pozemků byla sepsána tzv. „smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení  věcného  břemene“.  Předmětem této  smlouvy  je  sjednání  podmínek  pro  vznik  věcného 

břemene. Věcné břemeno vzniká vkladem do katastru nemovitostí. 

Náhrady  za  zřízení  věcného  břemene  byla  řešena  finančně  a  výše  náhrady  byla  vždy 

sjednána dohodou – Tab. 4 Přehled majitelů dotčených parcel. 

 

Při této stavbě byly dotčeny pouze parcely č. 256 a 183/1. Majitele parcel včetně dalších 

informací  uvedených  v tabulce  č.  4  jsem  čerpal  na  internetových  stránkách  Českého  úřadu 

zeměměřického a katastrálního. (9)

Tab. 4 Přehled majitelů dotčených parcel

 Zakázka číslo: IP-12-8008480
Název akce: Troubelice, Lazce, Černý příp. do 50m NNk
Katastrální území: Lazce u Troubelic
Obec: Lazce

číslo

Majitel 
nemovitosti 
Jméno          Adresa majitele 

 Parc
. 
číslo LV

druh 
pozemku

rozsah 
věcného 
břemene 
v  (m)  u 
TS (m2)

typ  zařízení 
DS 
umístěné 
na 
nemovitosti 

Stav 
smlouvy 
o 
budoucí 
smlově o 
VB

Předpokládaná 
výše  náhrady 
za  VB  vložené 
do KN

1 Olomoucký 
kraj 

77911  Olomouc, 
Jeremenkova 1191/40a 256 78 ostatní 

plocha     36m
kabelové 
vedení uzavřeno 10800

2 Ing.  Martin 
Černý

78391  Uničov,  Sad  míru 
1251 183/1 164 orná 

půda    0,5m2
kabelová 
skříň

 uzavřen
o 500

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberLV.aspx?katuzeKod=768651&cislo=164


Příslušný  stavební  úřad  v Uničově  projektovou  dokumentaci  přijal  a  po  přezkoumání 

dokumentace se stavbou souhlasil.

Poslední částí byl rozpočet stavby pro ČEZ Distribuci. O vytvoření rozpočtu byl požádán 

kolega, který se na toto odvětví specializuje. Přehled nákladů na jednotlivé části je uveden v tabulce 

č. 5 Přehled rozpočtu pro řešenou stavbu

tab. 5 Přehled rozpočtu pro řešenou stavbu

Realizační cena dle PD (včetně VB) 138
z toho  
Cena hlavního materiálu (bez výkonového mater.) 20
Staveb. montážní činnost (včetně vedl.výkon.mat.) 67
Cena za VB Celkem 25
z toho  

Administrace SOBS a Smluv v rámci PD 3
Administrace SoVB a Smluv - předpoklad 11
Souhrn náhrad dle SoBS a smluv 11

Cena za PD 22
Náklady inženýrinku spojené s realizací akce 5

4. Popis zbývajících staveb
U ostatních staveb bylo mým úkolem zajistit  pouze projektovou dokumentaci.  Vyřízení 

povolení dle stavebního zákona vyřizovali další spolupracovníci p. Masaryka.

4.1 Stavba Šternberk 

Tato projektová dokumentace byla zpracována pro smluvní firmu ČEZ Distribuce Elmo-sa. 

Jednalo se  o  napojení  objektu na síť  elektrické energie.  Objekt  č.  p.  843 (parcela  č.  4733)  se 

nacházel  v katastrálním  území  Šternberk.  A  stavba  měla  přesné  označení  IV-12-8005546-

Šternberk, Světlov, MODISO - stav. úprava NNk.

Napojení  objektu  bylo  navrženo  novou  kabelovou  smyčkou.  Na  parcele  č.  4615/1  se 

nacházela  stávající  rozpojovací  skříň  R75.  Napojení  této  skříně  bylo  provedeno  svodem  po 

jednoduchém  betonovém  sloupu  z venkovního  vedení.  Svod  byl  realizován  kabelem 

AYKY 3 x 120  +  70  a  z  rozpojovací  skříně  vedly  dva  kabely  NN.  Jeden  kabel  typu 

AYKY 3 x 120 + 70 ve směru RD č. p. 55 a druhý kabel AYKY 4 x 35 ve směru RD č. p. 5. 



 V blízkosti rozpojovací skříně byly kabely odkopány. Kabel AYKY 3 x 120 + 70, který 

vedl směrem RD č. p. 55 (napojený na 100 A pojistky) byl ve stávající skříni odpojen. Na odpojený 

konec  kabelu  byla  naspojkována  nová  přípojka  realizovaná  kabelem  shodného  typu 

(AYKY 3 x 120 + 70). Druhý konec nové přípojky byl zaústěn do stávající rozpojovací skříně na 

místo původního kabelu (na 100A pojistky).

Nová přípojka byla navržena pod chodníkem a místní asfaltovou komunikací na druhou 

stranu ulice. Přechod chodníku a komunikace byl realizován protlakem v délce cca 8,5 m. Protlak 

měl být proveden 1 m za hranici komunikace a přípojka dále uložena ve výkopu ve volném terénu 

vedeném přímo k budově č. p. 843 (parcela č. 4733). Před touto budovou byla na parcele č. 4616 

postavena nová kabelová skříň typu SS200. Skříň byla umístěna v samostatném plastovém pilíři a 

přípojka v ní byla ukončena. Konce kabelů ve skříních byly opatřeny štítky s popisem směru, délky 

a průřezu.

Celková délka prováděných výkopů a protlaků byla cca 11 m. Kabely byly v celé délce 

uloženy v chráničce Koruflex110 a naspojkování  bylo provedeno pomocí  typizované spojky do 

1 kV pro uvedený průřez a typ kabelu. 

Při  realizaci  došlo  k dotčení  inženýrských  sítí.  V  místě  stavby  se  nacházel  vodovod, 

kanalizace, plynovod a kabely VO. Při ukládání  kabelů bylo  nutno respektovat normu ČSN 73 

6005. 

Grafické znázornění situace stavby je v příloze č. 4.

4.2 Stavba Těšetice 

Projektová dokumentace byla vytvořena pro smluvní firmu ČEZ Distribuce Emontas. Mělo 

dojít k napojení objektu č. p. 78 v obci Těšetice. Napojení bylo provedeno na parcele č. 116/3 ze 

stávajícího JB sloupu typu 10,5 m / 10 kN. Na tomto sloupu byl  proveden svod kabelem typu 

AYKY 4 x 70 v délce 9 m do nové rozpojovací skříně SV200 umístěné na sloupu ve výšce 1,1 m 

nad terénem. V rozpojovací skříni SV200 byly použity pojistky PLN000 80A. Pro napojení na síť 

byly použity propichovací svorky pro vodič AES.

Z nové  SV200  na  sloupu byl  vyveden  kabel  typu  AYKY 4 x  35,  který  byl  sveden v 

chráničce UV odolné do země. Chránička byla o průměru 75 mm. Od sloupu byla trasa navržena 



přes místní komunikaci přímo směrem k nemovitosti č. p. 78. Přechod místní komunikace byl řešen 

výkopem. Dále kabel vedl přes parcelu č. 61/3, a to vedle asfaltové plochy v zeleném pásu. Před 

objektem  č.  p.  78  kabel  odbočil  do  elektroměrového  rozvaděče  umístěného  na  nemovitosti 

(stavební parcela č. 21/2).

Kabel byl uložen v celé trase v chráničce Koruflex 63 mm (vzhledem k průměru kabelu 

-27 mm) Celková délka prováděných výkopů byla cca 28 m.

Uložení kabelů bylo provedeno dle ČSN 73 6005 a konce kabelů ve skříních byly opatřeny 

štítky s popisem směru, délky a průřezu. 

Grafické znázornění situace stavby je v příloze č. 5.

4.3 Stavba Kožušany 

Vzhledem k plánované úpravě objektu č.  p.  25 na parcele  č.  74/1 v katastrálním území 

Kožušany muselo dojít k odstranění venkovního vedení z objektu.

Rodinný dům č.  p.  23 (parcela  č.  75/1)  byl  nově napojen z nového kabelového vedení 

realizovaného v rámci  jiné  stavby.  Nová kabelová trasa  byla  vedena na parcele  č.  399/1 podél 

objektu, který je předmětem přeložky NN. Tento nový kabel byl přerušen a byla na něm provedena 

nová  kabelová  smyčka  kabelem  AYKY  3  x  120  +  70  do  nové  skříně  SS200  umístěné 

v samostatném plastovém pilíři v trase nového kabelu. Umístění skříně bylo před zídkou vlevo od 

vjezdu na parcelu. V kabelové skříni byly použity pojistky typu PLN000 40A.

Délka prováděného výkopu byla zhruba 1 m a byl proveden v trávníku. Kabel byl od místa 

naspojkování až po kabelovou skříň uložen v chráničce Koruflex o průměru 110 mm. 

Z této  nové  kabelové  skříně  SS200  byl  vyveden  nový  kabel  typu  CYKY  4  x  10  pro 

napojení objektu. Kabel z SS200 byl veden pod zídkou na parcelu č. 75/1, kde pokračoval podél 

oplocení  (v  minimální  vzdálenosti  1  m)  a  dále  podél  RD  až  do  elektroměrového  rozvaděče 

umístěného ve zdivu RD č. p. 23. Při výkopu došlo k přechodu dlážděného vjezdu, který byl řešen 

rozebráním dlažby.  



V rámci této stavby bylo nutno demontovat stávající vzdušnou přípojku provedenou holými 

vodiči  typu  AlFe  16  mezi  jednoduchým  betonovým  sloupem č.  13  u  nemovitosti  č.  p.  25  a 

střešníkem na RD č. p. 23. Při demontáži došlo i ke zrušení 2 ks stávajících střešníků včetně držáků, 

3ks s konzolou typu H s izolátory a hlavní domovní skříně na objektu č. 23.

Před demontáží  střešníku na objektu č.  p.  25 bylo  nutno zajistit  demontování  vodičů a 

zařízení  pro veřejné osvětlení  a městský rozhlas. Obec byla  vyrozuměna s nutnou demontáží  a 

výpověď zařízení obce ze stávajícího střešníku zajistil příslušný technik ČEZu.

Grafické znázornění situace stavby je v příloze č. 6.



5. Odborné znalosti
Při studiu jak na střední škole, tak i na vysoké škole jsem získal mnoho znalostí, které jsem 

na odborné praxi mohl využít, například program AutoCAD. Na střední škole jsem získal základy 

použití tohoto programu, ale neuměl jsem využívat všechny jeho funkce. Po nastudování programu 

byla práce mnohem efektivnější. 

Na  vysoké  škole  jsem  díky odborným  předmětům  získal  představu  o  tom,  jak  mají 

technické  zprávy  a  technické  výkresy  vypadat.  Díky  škole  jsem se  i  dokázal  poměrně  dobře 

orientovat v technických normách.

Na odborné praxi se však vyskytly i znalosti, které jsem neměl a bylo nutné je doplnit. Byla 

to především neznalost energetického a stavebního zákona. Dále jsem před zahájením projekční 

činnosti musel nastudovat řadu podnikových norem energetiky a technických norem.



6. Celkové zhodnocení odborné praxe
V průběhu  praxe  jsem  se  seznámil  s postupy  řešení  projektových  dokumentací  od 

zadávacího návrhu až pro realizaci stavby,  se zajištěním souvisejících činností (příprava stavby, 

projednání s vlastníky), problematikou stavebního zákona a související legislativou. 

Dále došlo k rozvoji odborné stránky z hlediska projektování (studium norem, zákonů a 

jejich aplikace), rozvoj tvůrčího myšlení (při uspořádání sítí a aplikovatelnosti návrhu z hlediska 

provozních  parametrů),  z architektonického  hlediska  (vliv  na  krajinu  a  prostředí)  a  z hlediska 

dotčení práv vlastníků nemovitostí, které jsou velice citlivou problematikou. 
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