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Abstrakt 
 
Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí elektroinstalace Masarykovy st ední školy zem d lské 
a Vyšší odborné školy v Opav . Sou asná elektroinstalace je ve škole více než 30 let a nespl uje 
požadavky dnešní doby. V prvních ástech diplomové práce je uvedena historie školy a popis 
sou asného stavu elektroinstalace zárove  s fotografiemi školních prostor. Práce obsahuje návrh 
ešení rekonstrukce. Sou ástí tohoto návrhu je výpo et osv tlení u eben, kabinet , chodeb 

i t locvi ny. Tyto výpo ty jsou provád ny v programu Relux. Je uveden postup výpo tu v tomto 
programu. V dalších ástech práce je návrh elektroinstalace, pr zkum trhu a materiálový rozpo et. 
Výpo et elektroinstalace je proveden v programu Sichr, v etn  návodu výpo t . V p íloze 
dokumentu se nachází výkresy se sou astným stavem školy, novým návrhem a schématem celé 
elektroinstalace. 
 
 

Abstract 
 

This thesis is dealing with wiring system reconstruction at the Masaryk Secondary School 
of Agriculture and Higher Vocational School in Opava. Contemporary wiring system has been 
at school for over 30 years and it doesn't satisfy present requirements. The first part of this thesis 
includes history of this school and a description of contemporary state of the wiring system with 
photographs of school premises. The main work submits a proposal of a possible reconstruction. 
A part of this proposal is lighting calculations of schoolrooms, offices, halls and gyms. These 
calculations are conducted by Relux program. The calculation method in this program is also 
included. Further parts include a wiring system proposal, market research and material costing. 
Plans of actual state of the school, new propositions plus a diagram of the whole wiring system 
are enclosed in the appendix. 
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Seznam použitých symbol  a zkratek 
 
A  jednotka proudu 
AYKY  typ hliníkového kabelu 
DPH  da  z p idané hodnoty 
HOP  hlavní ochranná p ípojnice 
N  pracovní vodi  
NN  nízké nap tí 
PE  ochranný vodi  
PrizSv1  sv telný okruh 1 v p ízemí 
RH  hlavní rozvád  
R1.1, R1.2 podružné rozvád e 
SutZás2 zásuvkový okruh 2 v suterénu 
UGRL  initel osln ní 
VN  vysoké nap tí 
cos   ú iník 
kVA, kW jednotky výkonu 
lx  jednotka osv tlenosti 
1.PosNouz3 nouzový okruh 3 v 1. poschodí 

  jednotka odporu 
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1. Úvod 
 
Elektroinstalace jsou b žnou sou ástí našeho života a bez nich bychom si dnes život ani nedokázali 
p edstavit. Díky tomu máme ve svých obydlích, bytech, výrobních halách a prakticky ve všech 
prostorách sv tlo a napájení spot ebi , které nám uleh ují život, zvyšují pohodlí i efektivitu 
práce. N které elektroinstalace jsou ale zastaralé a nespl ují aktuální platné normy a bezpe nost 
provozu. Toto se týká práv  elektrické instalace budovy Masarykovy st ední školy zem d lské 
a Vyšší odborné školy v Opav . Škola má sv j v k a v tšina elektroinstalace je stará 32 let.  
Cílem práce je návrh možného ešení rekonstrukce, p íprava podklad  pro projektovou 
dokumentaci a pr zkum trhu s následným sestavením materiálového rozpo tu.  
V první ásti se práce jen okrajov  zabývá historií školy a jejím budováním. Další ást pojednává 
o sou asném stavu školy. 
Ostatní ásti se zabývají samotným projektem elektroinstalace, umíst ním zásuvek a sv telných 
soustav. Také je popsán návrh osv tlení, v etn  simulace v programu Relux. Výpo ty jsou 
provád ny v programu Sichr. 
Na záv r práce je uveden pr zkum trhu a materiálový rozpo et, se kterým bude muset škola po ítat 
v p ípad  nevyhnutelné rekonstrukce. 
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2. Historie školy 
 
Historie školy za íná v roce 1919, kdy byla z ízena Státní st ední hospodá ská škola v Opav . 
U ební prostory se nacházely v tehdejším Mariánském ústavu na Kylešovském kopci. V roce 1925 
byla zahájena stavba nové budovy školy a od roku 1927 probíhá výuka v nových prostorách, kde 
sídlí škola dodnes.  
 

 
Obr. 1 dobová fotka školy z doby jejího postavení 

 
Jedná se o voln  stojící budovu ve tvaru písmene T s centrální dvojposcho ovou ástí a dv ma 
krátkými jednoposcho ovými k ídly a kolmým dlouhým zadním k ídlem. Má neoklasicistní prvky 
s pásovým p ízemím, pilastry a arký i. Zajímavostí interiéru školy je reprezenta ní hala 
s kazetovým stropem. [1] S p íchodem n mecké okupace (rok 1938) škola ukon ila svou innost 
a po sedmi letech, v roce 1945, po skon ení druhé sv tové války, svou innost obnovila. B hem let 
byla budova školy a její okolí budováno a upravováno do dnešní podoby. M žeme zmínit výstavbu 
mechaniza ní haly (1965), dostav ní základního informa ního st ediska (1973) nebo vybudování 
nové halové t locvi ny (1981). V roce 2002 prob hla rekonstrukce fasády. V roce 2008 byla 
postavena nová mechaniza ní hala, ur ená p edevším pro odborný výcvik. Od roku 2010 se mohou 
studenti i kanto i stravovat v nov  zrekonstruované školní kuchyni. 
 

 
Obr. 2 sou asná podoba školy 
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3. Popis stávajícího stavu instalací objektu školy 
 
 Aktuální technický stav elektroinstalace je špatný. ást elektroinstalace je p vodní, tedy 
z roku 1927. V tšina je mladšího data, a to z roku 1979. Projek ní innost k nov jší elektroinstalaci 
byla zapo ata p ibližn  v letech 1978 - 1979. Dle informací elektrické údržby školy dochází 
k astým výpadk m nejen hlavních jisti , ale hlavn  jednotlivých okruh . Dle informací u itel  
není možné mít zapnuty všechny po íta e v kabinetech a zárove  si pustit varné konvice k uva ení 
kávy i jiného horkého nápoje. Vždy vypadne celý okruh. Zásuvkové okruhy jsou jišt ny 10 A 
jisti i a sv telné okruhy jisti i o hodnot  6 A. Elektrická instalace je provedena v p vodní soustav  
TN-C dle normy SN 34 10 10. Tato soustava nespl uje požadavky bezporuchového provozu 
po íta ových sítí a zárove  nespl uje bezpe nostní požadavky dnešních norem. Stávající rozvod 
samoz ejm  není opat en p ep ovou ochranou. Vedení je provedeno v hliníkových vodi ích. 
Vzhledem k typické vlastnosti hliníku - hliník "te e", musí údržba velmi asto provád t kontrolu 
všech krabic. Vedení je p etížené a díky tomuto p etížení dochází k ho ení spoj  v krabicích. Jedná 
se o velmi nebezpe nou situaci, kdy m že dojít snadno a rychle k požáru školy. Tento fakt dokládá 
i skute nost, že v aule školy málem k požáru došlo. D kazem je oho elý d ev ný obklad. Hliníkové 
vodi e jsou o pr ezu 4 mm2 pro zásuvky a 2,5 mm2 pro osv tlovací soustavy. 
 
 

 
Obr. 3 vzhled výkresu ešení elektroinstalace z roku 1979 v prostorách sou asného "klubu" 

(2. poschodí, na výkresech místnost 414) 
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 Osv tlovací soustavy v tšiny u eben jsou, vzhledem k hygienickým p edpis m, provedeny 
dle nových norem. V kabinetech, skladech, šatnách, na chodbách, na schodištích a na n kterých 
sociálních za ízeních jsou ješt  p vodní osv tlovací soustavy. Osv tlení, které bylo provedeno 
v roce 1979, je dle normy SN 36 00 42.  
 

 
Obr. 4 vzhled a provedení výkresu elektroinstalace ásti 2. poschodí 
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3.1. Popis jednotlivých prostor 

3.1.1. Suterén 

 
Obr. 5 výkres stávajícího stavu suterénu 

 
Prostory 101 - 114 jsou prostory kuchyn  a jsou po rekonstrukci. Prostor 115 je jídelna. V té nebyla 
rekonstrukce provád na a je nutné vym nit osv tlení. Stávající osv tlení je žárovkové. Prostory 
119 a 120 jsou prostory kotelny. Práce se jimi podrobn  nezabývá, avšak ve výpo tu 
elektroinstalace jsou zahrnuty. P esné umíst ní svítidel a zásuvek záleží na aktuální pot eb  
p i rekonstrukci. Prostory 117, 118, 122, 131 - 134 jsou prostory šaten. V t chto prostorách je 
ve v tšin  p ípad  dostate né osv tlení zá ivkovými svítidly. St ední ást prostoru 122 je 
využívána také jako chodba. Prostor 128 je t locvi na. Na západní st n  t locvi ny je umíst na 
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cvi ná horolezecká st na. Osv tlení t locvi ny je provedeno pomocí t ech ad zá ivkových svítidel. 
Prostory 139 - 148 jsou prostory sklad  a dílen školníka. 
 
 

 
Obr. 6 osv tlení t locvi ny 
 

 
Obr. 7 chodba v suterénu (foceno z prostoru 
. 136) 

 
Obr. 8 vypína  a zásuvka v prostorách 
suterénu 

 
Obr. 9 šatny 1 
 

 
Obr. 10 šatny 2 
 

 
Obr. 11 prostor 122 se šatnami 
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3.1.2. P ízemí 

 
Obr. 12 výkres stávajícího stavu p ízemí 

 
 
V p ízemí se nachází hlavní vstup do budovy. Ten vede p es prostor 216. Následn  se vstupuje 
do prostoru 221, což je reprezenta ní vstupní hala s kazetovým stropem. Prostory 206, 207, 215, 
217, 218 jsou u ebny bez zam ení. Prostor 204 je chemická laborato . V prostoru 219 se nachází 
po íta ová u ebna s již provedenou rekonstrukcí elektroinstalace. Prostor 225 je u ebna cizích 
jazyk . V prostorách 227 - 233 je byt školníka. Ostatní prostory jsou kabinety nebo sklady. 
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Obr. 13 vstupní hala s kazetovým stropem 
 

 
Obr. 14 osv tlení chemické laborato e ( . 204) 
 

 
Obr. 15 ást kabinetu p iléhajícího k chemické 
laborato i ( . 201) 

 
Obr. 16 po íta ová u ebna ( . 219) 
 

 
Obr. 17 skladový prostor ( . 211) 
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3.1.3. 1. Poschodí 

 
Obr. 18 výkres stávajícího stavu 1. poschodí 

 
První poschodí obsahuje hlavn  administrativní a reprezentativní sekci budovy. Pouze prostory 
301, 303 a 306 a 330 jsou prostory u eben. U ebna 303 je odborná u ebna chovu. Malé prostory 
velikosti prostoru 304 a menší jsou kabinety nebo kancelá e. V prostoru 315 se nachází sborovna. 
Prostor 317 je prostorem editelny a prostor 311 je aula.  
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Obr. 19 u ebna chovu ( . 303) 
 

 
Obr. 20 kabinet ( . 307) 
 

 
Obr. 21 kancelá  zástupce editele ( . 310) 
 
 

 
Obr. 22 sborovna ( . 315) 
 

 
Obr. 23 kabinet ( . 314) 
 

 
Obr. 24 vzhled sou asných rozvád  
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Obr. 25 jeden ze starých vypína  
 

 
Obr. 26 vzhled starých zásuvek 
 

 
Obr. 27 aula ( . 311) 
 

 
Obr. 28 editelna ( . 317) 
 

 
Obr. 29 editelna ( . 317) 
 

 
Obr. 30 kabinet ( . 304) 
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3.1.4. 2. Poschodí 

 
Obr. 31 výkres stávajícího stavu 2. poschodí 

 
V druhém poschodí se nachází p evážn  u ebny. V prostoru  418 a 419 jsou po íta ové u ebny 
s rekonstruovanými obvody. Prostor 403 je zimní zahrada. 
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Obr. 32 vnit ní prostor s kazetovým stropem 
( . 421) 
 

 
Obr. 33 prostory bývalého "klubu" ( . 414) 
 

 
Obr. 34 u ebna ( . 417) 
 

 
Obr. 35 u ebna ( . 402) 
 

 
Obr. 36 po íta ová u ebna ( . 418) 
 

 
Obr. 37 po íta ová u ebna ( . 419) 
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3.1.5. Základní informa ní st edisko 

 
Obr. 38 výkres stávajícího stavu základního informa ního st ediska 

 
V prostorách základního informa ního st ediska se nachází knihovna, archiv a kabinety. 
 
 

 
Obr. 39 vstupní prostor ( . 505) 

 
Obr. 40 knihovna ( . 512) 
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4.  Návrh rekonstrukce 
 

4.1. Návrh a výpo et osv tlení prostor  školy 
 
Návrh je proveden dle normy SN EN 12464-1 (Sv tlo a osv tlení – Osv tlení pracovních prostor  
– ást 1: Vnit ní pracovní prostory). 
 

4.1.1. Osv tlení u eben 
 
Pro osv tlení u eben požaduje norma minimální osv tlenost 300 lx, UGRL maximáln  19 a initel 
barevného podání minimáln  80. U ebny jsou n kdy využívány po ve erech, a  už pro výuku nebo 
pro r zné akce, které se na škole konají. V tomto p ípad  je pot eba, aby osv tlení u eben m lo 
hodnotu minimáln  500 lx. 
Byly vybrány svítidla firmy Vyrtych Falcon-D/I-236-AR-EP. Jedná se o zá ivková svítidla 
pro p ímo nep ímé osv tlování interiér  s elektronickým p ed adníkem. 
 

 
Obr. 41 svítidlo Vyrtych Falcon-D/I-236-AR-EP 

 
 
V u ebnách budou svítidla zav šena p l metru pod stropem na lankových záv sech. Jako vzorové 
u ebny jsou použity místnosti 306 a 330. V p ípad  v tších prostor u eben bude p idána jedna ada 
svítidel, aby byla spln na norma. 
Pro osv tlení tabule jsou použita asymetrická svítidla Falcon 1x58W. Osv tlení je navrženo tak, 
aby na tabuli byla minimální osv tlenost 500 lx. 
Osv tlení u eben je regulovatelné pouze zapínáním jednotlivých ad sm rem od okna. 
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4.1.2. Postup p i návrhu osv tlení v programu Relux a výsledky 
 
Jako vzorový projekt byl vybrán prostor u ebny .306. 
Po spušt ní programu se program táže po áte ní tabulkou, jaký prostor chceme navrhovat 
a zobrazuje ve spodní ásti aktuální rozpracované projekty. 
 

 
Obr. 42 po áte ní okno programu Relux 

 
Vzhledem k navrhování vnit ního prostoru je zvolen vnit ní prostor a po možném zadání textových 
údaj  o projektu je nutné programu definovat jeho parametry. Jsou to: velikost, barva st n, podlahy 
a stropu, výška srovnávací roviny a její vzdálenost od st n. Hodnoty vzdáleností jsou udávány 
v metrech. 
 

 
Obr. 43 zadání údaj  o projektu 
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Obr. 44 zadání parametr  prostoru 

 
Po zadání parametr  prostoru je možné simulovat prostor dle pot eby. Mohou se vkládat jakékoli 
3D objekty, dve e, okna nebo svítidla. 
 

 
Obr. 45 pracovní plocha programu Relux 
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Import svítidel z externích soubor  (p ípona .ldt) se provádí pomocí vložení nového samostatného 
svítidla. Po kliknutí na prohledat a vyhledání souboru svítidla v pr zkumníku sta í kliknout 
na tla ítko "Nové" a "OK". Svítidlo je importováno do projektu a je možné s ním pracovat. 
 

 
Obr. 46 výb r a import svítidla ze souboru 

 
 
V p ípad  pot eby je možné se pohybovat v navrhovaném prostoru ve 3D prost edí. 

 
Obr. 47 vzhled 3D prost edí p i pohybu v místnosti nebo okolo ní  

( ervená plocha je zobrazení srovnávací roviny) 
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Obr. 48 p dorys prostoru po celkovém navržení osv tlení a všech 3D objekt  

 
 
Po zvolení všech 3D objekt  a svítidel se dá p ejít k samotnému výpo tu. 
Zadáme Výpo et / Nastavení výpo tu a zobrazí se tabulka s nastavením. 
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Obr. 49 nastavení výpo tu 

 
 
V nastavení parametr  výpo tu se nastavuje výpo et um lého, denního, sdruženého osv tlení atd., 
dle výše uvedené nabídky.  
P i nastavení lze také definovat body pro m ení osln ní (UGRL). 
Po et bod  není limitován, ale ve výsledku se to projeví stejným po tem stran na výstupu jako je 
po et definovaných bod . 
 

 
Obr. 50 nastavení výpo tu initele osln ní 
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4.1.2.1 Výsledky výpo tu pro u ebnu . 306 
 
 

 
 

Obr. 51 p dorys místnosti s údaji o prostoru 
 
Ve výsledku vidíme navržený celkový p dorys prostoru. erven  je ohrani ena srovnávací rovina. 
3D objekty (židle, stoly, kv tiny atd.) jsou mod e. Žlut  a r žov  jsou zobrazena svítidla. 
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Obr. 52 p ehled výsledk  na srovnávací rovin  
 
Na Obr. 52 je p ehled výsledk , který zobrazuje program. V textové ásti je typ použitého 
algoritmu výpo tu, výška srovnávací roviny, použitý udržovací initel, celkový sv telný tok všech 
zdroj , celkový výkon a celkový výkon na m2. Dále program zobrazuje hodnotu osv tleností 
na srovnávací rovin  a jejich rovnom rnost. 
Nad textovou ástí je p dorys místnosti se zobrazením intenzity v pseudobarvách. Každá barva 
zobrazuje ur itý interval hodnoty osv tlenosti. Nejv tší osv tlenost je v p ípad  zelené barvy. Tato 
barva zobrazuje hodnotu osv tlenosti od 750 do 1000 lx. Tato maximální hodnota je dána díky 
mnohým odraz m sv tla od objekt  a v tší koncentrací sv telného toku v daných místech. Nejnižší 
hodnoty osv tlení jsou naopak dány ( ervená barva) nedostate ným odrazem nebo sníženým 
sv telným tokem od svítidel do daných prostor. 
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Hodnocení osln ní dle UGRL: 

 
 

Obr. 53 hodnocení osln ní dle UGRL 
 
Norma požaduje pro osv tlení u eben maximální hodnotu initele UGRL 19. Na Obr. 53 lze vid t 
hodnocení ze st edu místnosti, v rozmezí 360°. Maximální hodnota osln ní je 14,6. 
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Obr. 54 výsledný 3D pohled na u ebnu zep edu 

 
 
 

 
Obr. 55 výsledný 3D pohled na u ebnu zezadu 
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Obr. 56 výsledný 3D pohled na u ebnu  zleva 

 
 

 
Obr. 57 výsledný 3D pohled v pseudobarvách na tabuli  
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Vzhledem k drobným problém m se zobrazením výsledk  na svislých srovnávacích rovinách, je 
jednodušší zobrazit výsledný pohled v pseudobarvách. Tímto zjistíme výslednou hodnotu osv tlení 
na tabuli. Na Obr. 57 je zobrazena tabule, která je osv tlována dv ma asymetrickými svítidly. 
Tém  celá tabule je osv tlena více jak 750 lx. Jen ve spodní ásti tabule je hodnota osv tlenosti 
vyšší jak 500 lx. 
 
Výpo ty a výsledky osv tlení pro další prostory školy jsou uvedeny v p ílohách. 
 

4.1.3. Osv tlení kabinet  
 
Pro kabinety jsou navržena stejná svítidla jako pro u ebny. Vzdálenost svítidel od stropu je také 
0,5 m. Minimální osv tlenost je dle normy vypo tena na 300 lx. 
 

4.1.4. Osv tlení chodeb 
 
Jako vzorová chodba v zadním k ídle byla vybrána chodba v prvním poschodí ( .339). Jsou použity 
svítidla Kelpie s nouzovým modulem o p íkonu 2x49 W. Byla vybrána svítidla pro p ímo nep ímé 
osv tlení.  

 
Obr. 58 svítidlo Kelpie-D/I-249-BAP-EP 

 
Ostatní ásti chodeb jsou osv tleny svítidly Falcon 236 nebo 258 p isazenými ke stropu. P esné 
rozmíst ní lze vid t na výkresech. 
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4.1.5. Osv tlení reprezenta ních hal s kazetovým stropem 
 
Stávající osv tlení je provedeno pomocí kulovitých pískovaných záv sných svítidel. Výpo tem 
bylo zjišt no, že po et svítidel ve stropech nevyhovuje hodnot  osv tlenosti dle normy a svítidla 
by musela být ješt  v prázdných kazetách stropu.  
 

 
Obr. 59 fotografie kazetového stropu v 1. poschodí 

 
P i rekonstrukci se toto jeví jako pom rn  složitý problém. Konstrukce kazetového stropu je 
betonová, proto m že nastat problém s tažením kabel , a to jak ke stávajícím svítidl m, tak 
ke svítidl m v prázdných kazetách. Je nutné zachovat reprezentativní vzhled prostoru. 
Jako jednodušší varianta se nabízí ešení se zá ivkovými svítidly umíst nými po obvodu stropu, 
vždy uprost ed jedné strany kazety. Nejen že bude jednodušší montáž svítidel, ale také by 
se nem ly objevit velké problémy s vedením kabel . V tomto ešení byla použita rohová zá ivková 
svítidla zna ky Thorn. 

 
Obr. 60 svítidlo Thorn Poppack Pro 1x35W 
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4.1.6. Osv tlení prostor suterénu 
 
Prostory suterénu jsou osv tlovány svítidly s vyšším krytím (IP66). Jedná se o svítidla zna ky 
Vyrtych, model Saluka-236-EP. Svítidla s vyšším krytím jsou použita z d vodu astého výskytu 
potrubí v jejich blízkosti. V p ípad  havárie potrubí je nutné, aby byla zajišt na dostate ná ochrana 
svítidel p ed vodou.  
 

 
Obr. 61 fotografie ásti stropu v suterénu 

 
 

4.1.7. Osv tlení t locvi ny 
 
T locvi na je v sou asnosti osv tlována velkým množstvím zá ivkových svítidel umíst nými 
na stropu. Jako jednodušší a levn jší varianta je použití zá ivkových svítidel pouze v prostoru 
nad cvi nou horolezeckou st nou. Další osv tlení zajistí ty i výbojkové halogenidové zdroje 
na druhé stran  prostoru umíst né ve výšce 2,8 m. Vzhledem k typu prostoru je nutné použít 
pro všechny svítidla ochranné koše.  
K návrhu osv tlení cvi né horolezecké st ny byla použita norma SN EN 12193 (Osv tlení 
sportoviš ). 
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4.1.8. Nouzové osv tlení 
 
V prostorách všech chodeb jsou svítidla vybavena nouzovým modulem. V u ebnách jsou 
nouzovým modulem vybavena vždy dv  svítidla, a to v prost ední ad , vždy první a t etí svítidlo 
sm rem od vstupních dve í. Kabinety mají nouzový modul v prost edních sv tlech. V t locvi n  
jsou k nouzovému svícení použita zá ivková svítidla nad horolezeckou st nou. Všechna jsou 
vybavena nouzovým modulem. 
Nouzové osv tlení je v souladu s normou SN EN 1838 a SN EN 50172. 
P i výpo tu osv tlenosti p i nouzovém osv tlení bylo po ítáno vždy s jedním svítícím sv telným 
zdrojem ve svítidle a jeho sv telným tokem o hodnot  15 % b žné hodnoty. 
Pro zobrazení únikové cesty je použito svítidel Modus Infinity. V prostorách nad dve mi 
a nad úzkými schodišti je použito svítidlo p isazené na st nu, v prostoru chodeb a nad širokými 
schodišti svítidlo záv sné. Záv sná svítidla musí být zav šena níže než ostatní svítidla, aby byla 
vid t. V prostorách suterénu je op t použito svítidel s vyšším krytím (Vyrtych - Atlantic 1x8W). 
V p ípad  zobrazení únikové cesty je zvoleno svítidlo Atlantic s p idaným piktogramem. 
 
Systém použitého nouzového osv tlení je decentralizovaný, tzn. každé svítidlo obsahuje vlastní 
baterii a svítidla jsou nezávislá. 
Existují také centrální bateriové systémy, kdy všechna nouzová svítidla jsou napájena ze záložního 
zdroje. Centrální bateriové systémy mají adu výhod. Jsou-li s ídícími moduly, tak s nimi lze 
testovat svítidla na dálku a také je možné je programovat do r zných pot ebných režim  svícení. 
Svítidla jsou spínána po silovém napájecím vedení. Není pot ebná další kabeláž pro sb rnici. Další 
výhodou je delší životnost baterie a odpadá pot eba vým ny baterie v každém svítidle. 
 
 

     
Obr. 62 použité svítidlo Modus Infinity   Obr. 63 použité nouzové svítidlo Vyrtych 
       Atlantic 
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4.2. Návrh rekonstrukce elektroinstalace 
 

4.2.1. Zásobování budovy el. energií 
 
Budova je napájena z el. p ípojky kabelem AYKY 4 x 240 mm2. Jišt ní je zajišt no pojistkami 
o hodnot  200A. Poté následuje rozvad  s 3f jisti em, který je nastaven na hodnotu 160A.  
Po rekonstrukci bude nutné zažádat o zvýšení rezervovaného výkonu, kdy jisti  p ed elektrom rem 
bude nastaven na hodnotu 200 A. Jedná se o maximální soudobý proud p i soudobém výkonu školy 
133,2 kVA. 
Napájecí rozvod budovy je 3+N+PE, AC 50 Hz, 400/230V - TN-S. 
Dle normy SN 34 1610 se jedná o objekt, který má 3. stupe  d ležitosti dodávky el. energie. 
 

4.2.2. Rozmíst ní rozvád  
 
Z hlavního rozvád e (RH) budou taženy dva kabely pro podružné rozvád e. První (R1.1) bude 
umíst n v suterénu v prostoru 135 a druhý (R1.2) z stane na stávajícím míst  v prostorách 
kuchyn .  
Z rozvád e R1.1 budou dále napájeny ostatní rozvád e v patrech p ímo nad ním a rozvád  
v prostorách Základního informa ního st ediska (R5.1). Podobným zp sobem budou taženy kabely 
pro napájení rozvád  v zadním k ídle budovy. Kabely povedou z rozvád e R1.2 p es prostor 
107 až do poloviny prostoru 109. Odtud povedou ve stoupajícím kanále do jednotlivých rozvád  
v patrech. Kabely budou zasekány do zdiva. 
Z rozvád e R2.1 povede kabel pro napájení bytu školníka (R2.3). Z rozvád e R4.1 bude napájen 
rozvád  pro p du. 
Nové rozvád e budou umíst ny v prostoru rozvád  p vodních, které budou demontovány. 
Z hlavního rozvád e bude ponechána sk í . Na sk íni se provede nový nát r, nové ocelové zákryty 
a vým na zámku na dve ích. P vodní elektrické vybavení bude poté vsunuto zp t zárove  
s dodanými novými komponenty. 
Všechny rozvád e musí být uzamykatelné, aby se zabránilo jejich nepovolenému otev ení 
a následnému možnému úrazu elektrickým proudem. Umíst ní klí  k zámk m rozvád  bude 
ešeno vnit ním p edpisem školy. 

4.2.3. Uzemn ní 
 
Jednotlivá uzemn ní vodi e PE v síti TN-S mohou mít odpor nejvýše 15 . Odpor pracovního 
vodi e má maximální p ípustnou hodnotu 5 . 
Rozd lení vodi e PEN na N+PE bude provedeno v hlavním rozvád i. 
Hlavní pospojování (HOP) bude provedeno v hlavním rozvád i (RH) a bude p ipojeno na stávající 
zemnící sí . 
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4.2.4. Ochrana proti atmosférickému a provoznímu p ep tí 
 
Ochrana je navržena dle normy SN EN 60664-1 ed. 2.  
V hlavním rozvád i se nachází první a druhý stupe  p ep ové ochrany. 
V rozvád ích R1.1 a R1.2 je druhý stupe  ochrany, pro zásuvkové okruhy i t etí stupe . 
V rozvád ích na jednotlivých patrech se nachází t etí stupe  ochrany proti p ep tí. 
Každý zásuvkový okruh je navíc jišt n zásuvkou vybavenou t etím stupn m p ep ové ochrany. 
Toto ešení je provedeno z d vodu dlouhých kabelových tras ke koncovým zásuvkám, kdy t etí 
stupe  ochrany v rozvad ích nemusí dob e ochránit velmi vzdálené zásuvky. 
 

4.2.5. Sv telné a zásuvkové obvody 
 
Zásuvkové obvody budou jišt ny jisti em 16B a sv telné obvody jisti em 10B.  
Rozmíst ní zásuvek v u ebnách, na chodbách nebo v kabinetech je zakresleno na výkresech. 
Zapojení jednotlivých prostor do sv telných a zásuvkových obvod  je zapsáno v p ílohách. 
V u ebnách budou svítidla spínána podle ad sm rem od okna. 
Výška vypína  bude 125 cm a výška zásuvek 40 cm. Zásuvky pro televizory je pot eba umístit 
ve výšce televizor , 2,5 metru nad podlahou.  
Jednoduché zásuvky ur ené pro projektory jsou umíst ny na strop .  
V p ípad  umíst ní zásuvek v okolí umyvadel i umývacích zón, je nutné dodržovat normy 

SN 2130 ed. 2 a SN 33 2000-7-701 ed. 2. 
Zásuvkové obvody v po íta ových u ebnách z stanou zachovány a budou napojeny na nový 
rozvod. 
Prostory WC jsou po rekonstrukci, proto budou pouze p ipojeny na nové sv telné a zásuvkové 
okruhy. 
 

4.2.6. Ochrana proti zkratu, p etížení a nebezpe nému dotyku 
 
Ochrana vedení proti nadproud m je provedena dle SN 33 2000-4-43, 5-523 ed. 2, 4-473 
pojistkami a jisti i. 

4.2.7. Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem 
 
Ochrana p ed nebezpe ným dotykem živých ástí je dána jejich konstruk ním uspo ádáním, 
provedením a je navržena, dle SN 332000-4-41 oddíl 412, n kterým z t chto opat ení: izolací, 
dopl kovou izolací, ochrannými kryty nebo p epážkami, zábranou, polohou. 
Ochrana p ed nebezpe ným dotykem neživých ástí je navržena, dle SN 332000-4-41 oddíl 413, 
samo inným odpojením od zdroje, dopl ujícím pospojováním a proudovými chráni i. 
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4.2.8. Revize 
 
Po provedené rekonstrukci je nutné p ed uvedením do provozu provést revizi celé elektroinstalace 
a zpracovat výchozí revizní zprávu. 
Revizi je nutné provád t dle norem SN 33 1500, SN 33 2000-1 ed. 2, SN 33 2000-6-61 ed. 2.  

4.2.9. Zp sob likvidace odpad  p i rekonstrukci 
 
P i provád ní prací dojde ke vzniku odpadu, který je nutno likvidovat v souladu se zákonem 
.185/2001 Sb., vyhláškou . 381, 383 /2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis .  

 
P i stavb  lze p edpokládat vznik t chto odpad : 
 
Nebezpe ný: zá ivky, barvy a asfaltové sm si – nutná speciální likvidace 
Ostatní: beton, omítka – odvoz na skládku  
 
Nebezpe né odpady musí být zabezpe eny proti jejich odcizení a neoprávn né manipulaci s nimi. 
 
 

4.2.10. Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 
 
P i montáži, obsluze, revizi a údržb  elektrického za ízení jsou pracovníci povinni dodržovat 
zásady bezpe ného chování, stanovené pracovní postupy a používání ochranných za ízení 
a ochranných pracovních pom cek. Jsou povinni zajistit bezpe nost pracovišt  p i práci. 
Elektrotechnické práce budou provedeny firmou mající pat i ná oprávn ní v oblasti provád ní 
elektroinstalací. 
Základní bezpe nostní p edpisy pro obsluhu a práci na elektrických za ízeních a vedeních upravuje 
norma SN EN 50110-1 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických za ízeních. Norma eší i innost 
a pobyt seznámených pracovník , tj. pracovník  bez elektrotechnické kvalifikace v blízkosti 
elektrického za ízení. 
 
Dále je nutné splnit: 
 
- na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanovují bližší požadavky na bezpe ný provoz 
a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí. 
 
- na ízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí. 
 
- na ízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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4.2.11. Výpo et elektroinstalace budovy 
 
Výpo et je proveden v programu Sichr 11.02.  
Výpo et je provád n dle norem: SN 33 2000-4-41 ed. 2 
     SN 33 2000-4-43 ed. 2 
     SN 33 2000-5-523 ed. 2 
 
Typ prost edí (vn jší vlivy) nebyly sou ástí ešení. 
 
Celkové výsledky není možné zahrnout do tišt ných p íloh, nebo  jsou velmi objemné, ádov  
ve stovkách stran. V práci je jen ukázka výsledk . Celkové schéma elektroinstalace se nachází 
v kapse na zadní desce vazby a kompletní výsledky v etn  výpo tu jsou v p ílohách na CD. 
 
 

4.2.12. Postup výpo tu v programu Sichr 
 
Program Sichr je výrobkem spole nosti OEZ. Firma tento program poskytuje zdarma ke stažení 
na svých webových stránkách. V programu lze po ítat pouze s produkty spole nosti OEZ. 
Program po ítá selektivitu, impedan ní smy ky i charakteristiky jednotlivých prvk  ve schématu. 
Ovládání programu je velmi intuitivní a logické. 
Podobné programy jako Sichr nabízejí konkuren ní spole nosti. Nap . spole nost Eaton nabízí 
program Pavouk a spole nost Schneider Electric program My Ecodial L. 
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Po spušt ní programu uvidíme základní pracovní plochu programu s jedním vedením. 
 

 
Obr. 64 pracovní plocha programu Sichr 

 
Na Obr. 64 vidíme vlevo vedení a vpravo naho e panel nástroj  a kalkula ku. Kalkula ka 
zobrazuje aktuální hodnoty proud , nap tí a výkonu v libovolném bod  vedení, na který lze umístit 
kurzor. Na panelu nástroj  je možné p epínat mezi jednotlivými režimy (selektivita, 
charakteristiky, impedance, optimalizace).  
 
Horní strana vedení je strana, kde se nachází zdroj. Na dolní stran  vedení jsou vývody. Po kliknutí 
na p ípojnici zdroje m žeme definovat jeho parametry. A to ru n  nebo pomocí transformátor  
z VN na NN. 
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Obr. 65 tabulka pro zadání parametr  zdroje 

 
Dole, po kliknutí na vývod, jsme schopni definovat jeho p íkon. P íkon je možno zadat v kVA, kW 
a A. Dále je možné zadat hodnotu cos  a soudobost. V programu je ozna ena jako "B". 
 

 
Obr. 66 tabulka pro definování p íkonu vývodu 

 
Na po adí zadávání jednotlivých prvk  do obvodu nezáleží. Kone ný výsledek zapojení prvk  
musí být správný. V p ípad  chybného zapojení nebo špatného použití kabel , p ístroj  a jiných 
za ízení, program p i kontrole výpo tu hlásí chybu. Chyba je hlášena také p i vyšší impedanci, než 
je možné nebo p i nespln ní selektivity jednotlivých prvk . 
 
Po kliknutí na vedení lze p idat požadovaný p ístroj nebo kabel. 
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Obr. 67 zobrazená tabulka po kliknuti na vedení 

 
V p ípad  kliknutí na kabel je možno vybrat kabel m d ný i hliníkový. Následuje výb r typu 
kabelu, po et žil v kabelu, jeho délka, parametry nebo uložení. Po kliknutí na tla ítko "stanovit 
koeficient" se ur uje maximální proudové zatížení kabelu v závislosti na typu uložení, po tu 
soub žných kabel  a na teplot  okolního prost edí. 
 

 
Obr. 68 tabulka pro volbu kabelu 
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Následuje volba jisti e. Po kliknutí na jisti  lze zvolit požadovaný typ. 
 

 
Obr. 69 tabulka pro výb r typu jisti e 

 
Po vybrání typu jisti e se zobrazí tabulka pro výb r charakteristiky jisti e a jeho jmenovitého 
proudu. 
 

 
Obr. 70 tabulka pro výb r hodnoty jisti e 

 
Stejným zp sobem lze zvolit proudové chráni e, pojistky a další za ízení.  
 
Pro p íklad je zobrazen výsledný výpo et jednoho paprsku elektroinstalace v jednotlivých 
režimech. 
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Obr. 71 zobrazení výsledk  výpo tu paprsku v režimu selektivity 



 40

 
Obr. 72 zobrazení výsledk  výpo tu paprsku v režimu impedance 
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Obr. 73 zobrazení výsledk  výpo tu paprsku v režimu charakteristiky 
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Obr. 74 vypínací charakteristiky paprsku v režimu selektivity 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 75 vypínací charakteristiky paprsku v režimu impedance 
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5. Pr zkum trhu 
 

5.1.1. P ístroje 
 
Z d vodu jednoduchosti, byly použity p ístroje zna ky OEZ. Je to proto, že seznam všech p ístroj  
je již po výpo tu v programu Sichr sepsán a pozd jší nacen ní není tak pracné. Výrobc  
zam ujících se na výrobu elektroinstala ních p ístroj  je spousta. M žeme jmenovat nap . ABB, 
Eaton, Schneider electric, Bonega, Gewiss, SEZ Krompachy, Noark, Schrack, Siemens atd. Ceny 
výrobk  jsou pom rn  rozdílné. Záleží na spolehlivosti a kvalit  výrobk . ím kvalitn jší p ístroj, 
tím je vyšší cena.  
 

    
Obr. 76 jisti  OEZ Obr. 77 proudový chráni  Schrack Obr. 78 ez jisti em ABB 
 

5.1.2. Zásuvky a vypína e 
 
Zásuvky, vypína e i spínací tla ítka jsou také jen záležitosti výb ru. Esteticky nejvhodn jší by 
m la být modelová ada Tango firmy ABB. Tato modelová ada je obvykle p i rekonstrukcích 
brána jako kvalitativní a cenový standard. V p ípad  zájmu lze vybrat z nep eberného množství 
desingových ad r zných firem. A  již od firmy ABB, Schneider electric, Siemens a dalších. 
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Obr. 79 vzhled desingové ady Tango 

 

5.1.3. Svítidla 
 
Svítidla byla použita od firmy Vyrtych. Jejich výb r byl podmín n dostatkem informací o nich, 
v etn  ceny a také možností stažení soubor  ldt pro možnou simulaci v programu Relux. Existují 
totiž také možnosti stažení pouze databáze p ímo s programem Wils nebo Dialux i soubory, 
se kterými program Relux není schopen pracovat. 
Svítidla, která byla vybrána pro rekonstrukci, je možno zam nit za jiná, ale výsledná osv tlenost 
prostor musí spl ovat požadavky norem. Výrobc  svítidel je také velké množství, m žeme 
jmenovat nap . Phillips, Thorn, Vyrtych, Modus, Trevos, Inge. 
 
 

   
Obr. 80 použité svítidlo Vyrtych Saluka    Obr. 81 použité svítidlo Thorn PopPack Pro 
 

5.1.4. Rozvád e 
 
Pro nacen ní byly použity rozvád e zna ky OEZ modely DistriTon. Tyto rozvád e jsou jen 
pro dopln ní ceny. Cena rozvád  se m že velmi lišit v závislosti na typu rozvád . Také záleží, 
zda firma, která bude provád t rekonstrukci, si nechá sestavit rozvád e p ímo na míru jinou 
firmou. 
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6. Materiálový rozpo et 
 
Materiálový rozpo et je sestaven pouze z elektromateriálu, který bude použit p i rekonstrukci. 
Ostatní položky jako sádra, omítky nebo p ísp vky na recyklaci elektroza ízení neobsahuje. 
Uvedené ceny materiálu jsou bez DPH pro kone né spot ebitele. V p ípad  odb ru materiálu 
firmou mohou být ceny p ibližn  až o 20% nižší. Ceny byly zjiš ovány p ímo u výrobc  nebo 
ve velkoobchodech Argos a Jan a. 
Kone ný materiálový rozpo et m že být nižší, protože škola má již vym n nou v tší ást svítidel 
kv li hygieny. Rozhodnutí o vým n  n kterých osv tlovacích soustav bude provedeno investorem 
po zm ení osv tleností prostor, ve kterých se svítidla nachází. 
 
 

SVÍTIDLA A SV TELNÉ ZDROJE 
Výrobek Množství (ks) Cena bez DPH (K ) Celková cena bez DPH (K )

SALUKA-236-EP, 2x36W 20 2741 54820 
FALCON-D/I-236-AR-EP, 2x36W 259 1345 348355 
FALCON-D/I-258-AR-EP, 2x58W 5 1427 7135 
Lankový záv s Falcon D/I 377 342 128934 
FALCON-AS-158-EP, 1x58W 33 1415 46695 
Trubkový záv s Falcon 33 450 14850 
MULTISALUKA-236-EP,2x36W, 1h 36 3 835 138060 
MULTIFALCON-D/I-236-AR-EP, 2x36W, 1h 98 2250 220500 
MULTIFALCON-D/I-258-AR-EP, 2x58W, 1h 15 2462 36930 
MULTIKELPIE-D/I-R-249-BAP-EP, 2x49W, 1h 12 5976 71712 
2V58-MULTISOKOL-258-EP, 2x58W, 1h 6 3235 19410 
Ochranný koš-VIPET 2x58W 6 586 3516 
XANTI-400H-SYM, 1x400W, 3,5A 4 4137 16548 
PULI4, max 2x60W, E27 30 675 20250 
ATL-3h-ATLANTIC 1x8W, do asné 3h 12 1271 15252 
CRONUS-108, 1x8W, do asné, 1,5h 27 658 17766 
Výbojka - HQI T 400/N 4 1095 4380 
OSRAM LUMILUX L 58W/840 85 84 7140 
OSRAM LUMILUX L 36W/840 T26 826 74 61124 
OSRAM FQ 49W/830 (T5-16mm) 24 105 2520 
OSRAM L 8W/840 (T5-16mm) 39 100 3900 
Nouzové sv. Modus INFINITY A, p isazené, 1 h 15 1363,4 20451 
Nouzové sv. Modus INFINITY A, záv sné, 1 h 8 1408,4 11267,2 
POPPACK PRO 1X35W T16 HF L840 73 609 44457 
POPPACK PRO ECU 1X35/49 CL PR PC 73 993 72489 
POPPACK LED E3 KIT 37 1416 52392 

Tab. 1 ceny svítidel a sv telných zdroj  
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SPÍNA E A ZÁSUVKY 

Výrobek Množství (ks) Cena bez DPH (K ) Celková cena bez DPH (K )
Krabice univerzální 515 17,17 8842,55 
Dvojzásuvka Tango s ochranou 40 832 33280 
Jednozásuvka Tango s ochranou 1 688,8 688,8 
Zásuvka dvojnásobná nato ená 201 137,6 27657,6 
Zásuvka jednonásobná 24 90,8 2179,2 
P ístroj ovlada e zapínacího, se svorkou N 83 83,2 6905,6 
P ístroj jednopólového spína e ( .1) 87 74 6438 
P ístroj p epína e sériového ( .5) 59 104,8 6183,2 
P ístroj p epína e st ídavého ( .6) 10 79,2 792 
P ístroj p epína e k ížového ( .7) 1 118,4 118,4 
Spína  automatický se sníma em pohybu 10 1142,4 11424 
Kryt kolébkového spína e jednoduchý 182 29,2 5314,4 
Kryt spína e d lený 59 37,2 2194,8 
Ráme ek jednoduchý 181 18,16 3286,96 
Ráme ek dvojnásobný vodorovný 23 32,8 754,4 
Ráme ek ty násobný vodorovný 1 62,4 62,4 

Tab. 2 ceny spína  a zásuvek 
 

KABELY 
Výrobek Množství (m) Cena bez DPH (K ) Celková cena bez DPH (K ) 

1-CYKY-J 5x50 SM 53 660,26 34993,78 
CYKY-J 5x16 RE 7 188,97 1322,79 
CYKY-J 5x10 RE 46 126,21 5805,66 
CYKY-J 5x6 RE 45 75,12 3380,4 
CYKY-J 5x4 RE 70 50,96 3567,2 
CYKY-J 5x2,5 RE 17 31,49 535,33 
CYKY-J 3x1,5 RE 3900 12,44 48516 
CYKY-O 3x1,5 RE 600 12,07 7242 
CYKY-J 3x2,5 RE 2200 20,26 44572 
CYKY-O 2x1,5 RE 820 8,69 7125,8 

Tab. 3 ceny kabel  
 

ROZVÁD E 
Výrobek Množství (ks) Cena bez DPH (K ) Celková cena bez DPH (K ) 

RZA-12N 1 606,41 606,41 
RZA-24N 5 784,25 3921,25 
RZA-36N 3 1058,22 3174,66 
RZA-48N 1 1295,97 1295,97 

Tab. 4 ceny rozvád  
 



 47

 
JISTI E, P EP OVÉ OCHRANY A CHRÁNI E 

Výrobek Množství (ks) Cena bez DPH (K ) Celková cena bez DPH (K )
LST-125B-3 1 2992,92 2992,92 
MIR-16-001-A230 IMPULSNÍ RELÉ OEZ 25 546,24 13656 
LPN-63B-3 1 1446,83 1446,83 
LPN-50B-3 1 1210 1210 
LPN-40B-3 3 687,41 2062,23 
LPN-32B-3 2 566,58 1133,16 
LPN-25B-3 3 473,75 1421,25 
LPN-20B-3 5 454,54 2272,7 
LPN-16B-3 9 404,93 3644,37 
LPN-16B-1 40 99,23 3969,2 
LPN-10B-1 37 115,24 4263,88 
LPN-1.6B-1 2 243,28 486,56 
LPN-1.2B-1 1 243,28 243,28 
LPN-1B-1 6 238,47 1430,82 
LPN-0.8B-1 13 261,68 3401,84 
S-OPV10 33 84,54 2789,82 
PV10gG-10A 33 18,33 604,89 
OLE-16B-1N-030AC 3 957,92 2873,76 
OFI-25-4-030A 5 1379,67 6898,35 
OFI-40-4-030A 1 1413,25 1413,25 
SJBpro-35-1,5 3 2779,67 8339,01 
SVM-440-Z 3 1053,17 3159,51 
SVL-275 6 613,79 3682,74 
SVL-NPE-S 2 1819,16 3638,32 
SVD-335-3N-MZS 7 4431,75 31022,25 

Tab. 5 ceny jisti , p ep ových ochran a chráni  
 
Celkový materiálový rozpo et školy iní 1 831 092 K  bez DPH a 2 197 310 K  s 20% DPH. 
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7. Záv r 
 
Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí elektroinstalace školního objektu Masarykovy st ední 
školy zem d lské a Vyšší odborné školy v Opav . Budova je stará více než 90 let a stávající 
elektroinstalace je ve škole více než 30 let. Odtud plynou n které problémy, jako jsou nap . asté 
výpadky proudu nebo nebezpe í požáru celé školy v p ípad  p etížení vedení. 
Z tohoto je z ejmé, že rekonstrukce elektroinstalace je nutná. Nejv tším problémem je vým na 
kabeláže v celém prostoru školy. Je pot eba vym nit cca 7800 m. Veškerá kabeláž musí být 
zasekána do st n. P itom musí z stat zachován reprezentativní vzhled n kterých prostor. Cena 
kabeláže se odhaduje na cca 160 tisíc K . 
Na celé škole je zapot ebí vym nit rozvád e, jisti e, p idat p ep ovou ochranu a chráni e 
v celkové hodnot  120 tisíc K .  
Škola se snaží pr b žn  m nit svítidla a sv telné zdroje z d vodu hygienických norem. Cena 
p i vým n  všech svítidel na škole se pohybuje kolem 1,5 milionu K , avšak výsledná hodnota 
m že být nižší, protože n která stávající svítidla se budou moci zanechat. Tyto ceny jsou uvád ny 
bez DPH. 
Celková investice do rekonstrukce bude obrovská. Jen hrubý materiálový rozpo et je vyšší 
než 2 miliony K  s DPH. Práce nezohled uje stavební náklady a náklady na likvidaci p vodního 
odpadního materiálu.  
Problémem p i rekonstrukci je však doba provád ní. Škola je v provozu v dob  od 25. srpna 
jednoho roku do 30. ervna roku následujícího. Rekonstrukci je možné provést z ejm  jen v dob  
hlavních prázdnin. Z d vodu asové vytíženosti by bylo vhodné rekonstruovat každý rok jedno 
patro.  
Diplomová práce m že sloužit jako základ pro budoucí projekt. Do digitální podoby byly 
p evedeny p dorysy budovy z p vodních plán  z roku 1979. Do t chto plán  byl zakreslen 
stávající stav elektroinstalace a následn  nový návrh.  
Práci je možné použít nejen jako inspiraci, ale také jako rozpracovaný projekt, protože jsou 
p ipraveny podklady pro projektovou dokumentaci. 
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2. Tabulky použitých okruh  a místností, které jsou na n  
napojeny 

 

Základní informa ní st edisko (ZIS) 
Sv telné obvody Místnosti Zásuvkové obvody Místnosti 

ZisSv1 506-512 ZisZas1 505-511 
ZisSv2 502-505,513,514 ZisZas2 505-512,514 

ZisNouz1 501-514 504+chod 504+chodba 
Tab. 1 seznam obvod  a na n  napojených místností na základním informa ní st edisku 

 

SUTERÉN 
Sv telné obvody Místnosti Zásuvkové obvody Místnosti 

SutSv1 132-134,136-148 SutZas1 136-140,143-145
SutSv2 116-121 SutZas2 139,141,146-148 
SutSv3 127-137 (pouze zá ivky) SutZas3 u117-121 
SutSv4 128 (pouze výbojky) SutZas4 115,122,135 
SutSv5 115,122-126,135 SutZas5 127-130 

SutNouz1 136-148     
SutNouz2 116-121,128-134     
SutNouz3 122,127,135,125,126     

Tab. 2 seznam obvod  a na n  napojených místností v suterénu 
 

P ízemí 
Sv telné obvody Místnosti Zásuvkové obvody Místnosti 

PrizSv1 223-226 PrizZas1 222 vlevo,225,226 
PrizSv2 214-217 PrizZas2 217,218,221 naho e, vlevo 
PrizSv3 218,219,222 PrizZas3 221 dole, 213-216 
PrizSv4 209-211,213,221 PrizZas4 221 vpravo,209+-211 
PrizSv5 201-205 219Pc1 219 
PrizSv6 206,207 219Pc2 219 
PrizSv7 208,212,220 219Pc3 219 
ŠkolSv1 227,229-233 PrizZas5 204,212 naho e 

PrizNouz1 218,219,222-226 PrizZas6 201-203 
PrizNouz2 214-217 PrizZas7 206,207,212 uprost ed 
PrizNouz3 209-211,213,221 PrizZas8 208,212 dole 
PrizNouz4 201-204 Kuchy  231 
PrizNouz5 206,207 Sporák 231 
PrizNouz6 208,212,220 ŠkolZás 227,230,232,233 

Tab. 3 seznam obvod  a na n  napojených místností v p ízemí 
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1.POSCHODÍ 
Sv telné obvody Místnosti Zásuvkové obvody Místnosti 

1.PosSv1 326,328-331 1.PosZás1 327 naho e,333-335 
1.PosSv2 325,327,332-337 1.PosZás2 332 
1.PosSv3 317-320,324 1.PosZás3 331 
1.PosSv4 312-316 1.PosZás4 328-330 
1.PosSv5 311 1.PosZás5 316 vlevo,317,324 
1.PosSv6 321,323,338,308-310 1.PosZás6 315,316 vlevo,321 dole
1.PosSv7 301-303 1.PosZás7 313,314,323 
1.PosSv8 304-306 1.PosZás8 312 naho e 
1.PosSv9 307,322,339 1.PosZás9 312 dole 

1.PosNouz1 311-320,324,326,328-331 1.PosZás10 311 
1.PosNouz2 321,323,338,308-310 1.PosZás11 308,321 vpravo,338 
1.PosNouz3 325,327,332,337 1.PosZás12 318 
1.PosNouz4 311-316 1.PosZás13 321, naho e, vpravo,319
1.PosNouz5 301-303 1.PosZás14 301-303 
1.PosNouz6 304-306 1.PosZás15 304 
1.PosNouz7 307,322,339 1.PosZás16 305 

    1.PosZás17 306,307,339 
Tab. 4 seznam obvod  a na n  napojených místností v 1. poschodí 

 

2.POSCHODÍ 
Sv telné obvody Místnosti Zásuvkové obvody Místnosti 

2.PosSv1 418,419,422 P da   
2.PosSv2 416,417 2.PosZás1 417,422 
2.PosSv3 413-415 2.PosZás2 412,415,416,421 dole 
2.PosSv4 408-410,412,421 2.PosZás3 413,414 
2.PosSv5 401-404 2.PosZás4 401,402 
2.PosSv6 405-407 2.PosZás5 403,405,411 
2.PosSv7 411,421 2.PosZás6 406-408 

2.PosNouz1 416-419,422     
2.PosNouz2 413-415     
2.PosNouz3 408-410,412,421     
2.PosNouz4 401-404     
2.PosNouz5 405-407     
2.PosNouz6 411,420     

Tab. 5 seznam obvod  a na n  napojených místností v 2. poschodí 
 
 


