
Příloha A) Půdorys 4-6 NP



B) LEGENDA  SVÍTIDEL

A - Svítidlo T5 zářivkové přisazené, 2x54W, leštěný optický systém, 

elektronický předřadník, IP20.

B - Svítidlo T5 zářivkové vestavné, do kazetového podhledu M600, 4x24W, 

leštěný optický systém + sklo, elektronický předřadník, IP54, zdroje T5-

24W/940.

C - Svítidlo T5 zářivkové vestavné, do podhledu M600, 4x24W, leštěný optický 

systém, elektronický předřadník, IP20.

D - Svítidlo zářivkové vestavné, kruhové, 2x26W, leštěný reflektor + sklo, bílé, 

el.předř., IP44.

E - Svítidlo zářivkové vestavné, kruhové, 1x26W, leštěný reflektor + sklo, bílé, 

el.předř., IP44.

F  - Svítidlo T5 zářivkové přisazené, 4x24W, prismatický plexi kryt, el. 

předřadník, IP20.

G - Svítidlo T5 zářivkové vestavné, do podhledu M600, 3x24W, prismatický 

plexi kryt, elektronický předřadník, IP20.

H - Svítidlo T5 zářivkové vestavné, do podhledu M600, 4x24W, opálový plexi 

kryt, IP54, stmívatelné 1-10V, zdroje T5-24W/940.

K - Svítidlo T5 zářivkové vestavné, do podhledu M600, 3x24W, prismatický 

plexi kryt, elektronický předřadník, IP54.

L - Svítidlo T5 průmyslové prachotěsné, 2x54W, tělo a kryt z polykarbonátu, 

IP66.

M - Svítidlo T5 průmyslové prachotěsné, 2x24W, tělo a kryt z polykarbonátu, 

IP66.

N - Svítidlo zářivkové nástěnné, venkovní, tělo z hliníkové slitiny, 2x26W, 

el.předřadník,  opálový difuzor, IP65.

P - Svítidlo T5 zářivkové vestavné, do podhledu M600, 2x24W, prismatický 

plexi kryt, elektronický předřadník, IP40.

Q - Svítidlo zářivkové nástěnné, tř. II, 1x13W, el. předř., opálový kryt, IP43,

(nad umyvadlo).

R - Svítidlo zářivkové přímé (na čtení), instalované v rampě nad lůžkem, je 

součástí rampy a dodávkou technologie.



S - Svítidlo zářivkové pro nepřímé osvětlení, instalované v rampě nad lůžkem, 

je součástí rampy a dodávkou technologie.

T - Svítidlo T5 zářivkové přisazené 2x28W, opálový plexi kryt, el. předřadník, 

IP20.

U - Svítidlo T5 zářivkové přisazené 2x24W, prismatický plexi kryt, el. 

předřadník, IP20.

V - Svítidlo T5 zářivkové přisazené 4x24W, prismatický plexi kryt, el. 

předřadník, IP54.

W - Svítidlo T5 zářivkové vestavné, do sádrokartonu, 3x24W, prismatický plexi 

kryt, elektronický předřadník, IP20.

X - Svítidlo LED vestavné do stěny, 4,5W, 230V, difuzor, pro orientační 

osvětlení z pozice při zemi, montáž cca 0,5m nad podlahou, IP44.

Y - Lineární vestavné svítidlo, zářivkové T5, 35W, opálový plexi kryt, IP20,

délka svítidel bude stanovena před dodávkou dle návrhu architekta, 

svítidla budou tvořit souvislou linii

Z - Lineární vestavné svítidlo, zářivkové T5, 21W, opálový plexi kryt, pro 

venkovní prostředí,

včetně vestavného boxu, IP67, svítidla budou tvořit souvislou linii

INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE

- Jednopólový spínač, řazení 1, 10AX, 250V AC, pod omítku, bílý 

- Jednopólový spínač, řazení 1, s orientační doutnavkou, 10AX, 250V AC, pod omítku, 
bílý. 

- Sériový přepínač, řazení 5, 10AX, 250V AC, pod omítku, bílý

- Střídavý přepínač, řazení 6, 10AX, 250V AC, pod omítku, bílý



- Křížový přepínač,  řazení 7, 10AX, 250V AC, pod omítku, bílý

- Ovladač zapínací, řazení 1/0, 10AX, 250V AC, pod omítku, bílý 

- Ovladač zapínací s popisovým polem, řazení 1/0, 10AX, 250V AC, pod omítku, bílý 

- Elektronický potenciometr (stmívač) otočný, pro zářivky s EP, analog 1-10V DC, 
230V, bílý 

- Čidlo tlaku v rozvodu mediplynů, součást dodávky mediplynů

- Žaluziový ovladač, řazení 1/0 + 1/0 s blokováním, 10AX, 250V AC, pod omítku, bílý

- Jednopólový spínač, řazení 1, do vlhka, pod omítku, IP44, 10AX, 250V AC, bílý 

- Sériový přepínač, řazení 5, do vlhka, pod omítku, IP44, 10AX, 250V AC, bílý

- Střídavý přepínač, řazení 6, do vlhka, pod omítku, IP44, 10AX, 250V AC, bílý

- Křížový přepínač, řazení 7, do vlhka, pod omítku, IP44, 10AX, 250V AC, bílý

- Jednopólový spínač, řazení 1, na povrch, IP44, 10AX, 250V AC, bílý 

- Sériový přepínač, řazení 5, na povrch, IP44, 10AX, 250V AC,bílý

- Střídavý přepínač, řazení 6,  na povrch, IP44, 10AX, 250V AC,bílý 

Vypínače instalovat do výšky 1,2 m ( osa krabice ) nad podlahou.



ZÁSUVKY PRO ZDRAVOTNICTVÍ

XM Zásuvka chráněná 

                          2P+PE, 250V/16A, BÍLÁ

/pro zásuvkové vývody MDO se zvýšenou 

ochranou proudovými chrániči/

XD Zásuvka chráněná 

                          2P+PE, 250V/16A, ZELENÁ

/pro zásuvkové vývody DO se zvýšenou 

ochranou proudovými chrániči/

XZ Zásuvka chráněná 



2P+PE, 250V/16A, ŽLUTÁ

/pro zásuvkové vývody DO se zvýšenou 

ochranou zdravotnickou izolovanou 

soustavou ZIS 1/

XV Zásuvka chráněná 

2P+PE, 250V/16A, ORANŽOVÁ

/pro zásuvkové vývody VDO se zvýšenou 

ochranou zdravotnickou izolovanou 

soustavou ZIS 2/ 

       

XPC Zásuvka chráněná 

  2P+PE, 250V/16A, 

HNĚDÁ                                

Napájí PC techniku.

XPC Zásuvka chráněná 

  2P+PE, 250V/16A, 

HNĚDÁ s přepěťovou ochranou 3.st.                                

Napájí PC techniku.

ZÁSUVKY PRO OBYČEJNÉ PROSTORY

XM Zásuvka jednonásobná 

250V/16A, BÍLÁ, IP20                             

XM-STA Zásuvka jednonásobná   

                   2P+PE, 250V/16A, 

ŠEDÁ, IP20-pro napojení TV 

XD-RACK Zásuvka jednonásobná   

                   2P+PE, 250V/16A, 

BÉŽOVÁ, IP20-pro napojení skříně RACK 



XPC Zásuvka chráněná 

  2P+PE, 250V/16A, 

BORDÓ.

        Napájí PC techniku.

XPC Zásuvka chráněná 

  2P+PE, 250V/16A, 

BORDÓ

s přepěťovou ochranou 3.st.                                                       

Napájí PC techniku.

                          

XM Zásuvka jednonásobná zapuštěná

    2P+PE, 250V/16A, 

BÍLÁ,s víčkem, do vlhka IP44

XMPC Zásuvka jednonásobná zapuštěná

    2P+PE, 250V/16A, 

BÉŽOVÁ,s víčkem, do vlhka IP44

XMPC Zásuvka jednonásobná zapuštěná

    2P+PE, 250V/16A, 

BÉŽOVÁ,s víčkem, do vlhka IP44

s přepěťovou ochranou 3.st. Napájí PC 

techniku..                                                       



         XM Zásuvka průmyslová zapuštěná  

    3P+N+PE, 

400V/16A, BÍLÁ, do vlhka IP44

     

Zásuvky instalovat v laboratořích a vyšetřovnách do výšky 1,2 m, ostatní 

nespecifikované zásuvky ve výšce 0,4m ( osa krabice ) nad podlahou. Zásuvky 

s popsanou výškou instalovat dle dané specifikace. Před zahájením montáže musí být 

výšky instalace zásuvek a ostatních přístrojů projednány s investorem.

                 .

ZAŘÍZENÍ ELEKTRO

E1 Zdroj UPS - 40kVA/ 32kW a bateriový modul 

výstup 400V AC, doba zálohování 60min. 

Napájí okruhy VDO-ZIS2 a evakuační 

rozváděč. Rozměry: UPS-550/1600/850, BT-

2x620/1600/820

Hmotnost : 190kg + 2x880kg

MP-E1 Dálkový monitorovací panel zdroje E1-

              do krabice KU1901 –

dodá UPS .             

Napojeno z E1 kabelem typu II 3x2x0,5.

MPZIS Monitorovací panely ZIS1-DO, ZIS2-VDO

Hlídače izolačního stavu zdravotnické 

izolované soustavy

Propojeno kabelem typu II 5x2x0,5

             

M

El. zařízení



  El. pohon el. venkovních žaluzií  230V 

UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ

Doplňující ochranné pospojování

HOP Přípojnice ochranného pospojování 

                          

US Uzemňovací skříň místností pro lékařské 

účely, 

sběrny PA + PE 

                          

Uzemňovací bod antistatické podlahy

A



PA Uzemňovací zásuvka pro zdravotnické 

přístroje

PE

KABELOVÉ ROZVODY

Kabelová trasa s vyznačením počtu vodičů.

  200/60 Kabelový žlab 200/60

400/60 Kabelový žlab 400/60

Malé trasy v mřížových žlabech 55x50

Kabelové rošty viz specifikace v půdorysech.

Rozvody provedeny v soustavě TN-S a IT kabely ve žlabech v mezistropech, 

v dutých příčkách a pod omítkou.  

                                      Skupiny dvojzásuvek a kombinace s uzemňovacími zásuvkami a vypínači 

budou instalovány do 2,3,4 - rámečků.

3



Dimenze a typy kabelů viz. schémata rozváděčů.

Kabelové rozvody nutno na stavbě koordinovat s rozvody topení, 

zdravotechniky, VZT, medicinálních plynů apd.

Při souběhu a křižování s vedením jiných napěťových soustav dodržet 

minimální vzdálenosti dle ČSN 33 2000-5-52, souběhy a křižování 

s kyslíkovody dodržet vzdálenost min.100mm-ČSN 386461.

Při provádění elektroinstalace nutno respektovat platné ČSN, zvláště ČSN-TNI 

332140.

V 1.PP a 7.NP provést rozvody celoplastovými kabely Cu s izolací PVC.

V 1.NP až 6.NP použít pro volně vedené rozvody ve žlabech kabely typ II. 

Pro požárně bezpečnostní zařízení použít kabely typ III.

Vysvětlivky ke značení kabelů, použitému v projektové dokumentaci (dle 

tab.1 ČSN 73 0848) :

Typ I – kabel s měděnými jádry, třídy reakce na oheň B2ca

Typ II - kabel s měděnými jádry, třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 (bez požární 

odolnosti)

Typ III - kabel s měděnými jádry, třídy reakce na oheň B2ca s1,d0, funkční při 

požáru, 

(se stanovenou požární odolností)

Blíže viz technická zpráva.



C)  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba : Pavilon N interních oborů Slezské nemocnice 

v Opavě, p.o.

Objekt : SO 08  Pavilon „N“

SO 08.4.7  Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

včetně bleskovodů 

Stupeň : DPS

Zakázka č. : K08413016

Investor : Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Projektant : EP Rožnov, a.s.

1. PŘEDMĚT  PROJEKTU 

Projekt řeší : 

- Přívody z rozvoden MDO a DO. Rozvodny MDO a DO jsou součásti 

návrhu PS 04 Předsunutá trafostanice v objektu N.

- Návrh evakuačního rozvaděče a zdroje E1- VDO. 

- Hlavní páteřové rozvody včetně podružných rozvaděčů.

- Návrh hlavního, náhradního a nouzového osvětlení. 

- Zásuvkové rozvody MDO, DO, ZIS1-DO, ZIS2-VDO včetně signalizace 

stavu ZIS. 

- Napojení VZT pro sociální zařízení a klimajednotek.

- Rozvody pro evakuační a požární zabezpečení objektu 

- Hlavní a doplňující uzemnění a pospojování. 

- Bleskosvod.



2. POUŽITÉ PODKLADY 

a) stavební řešení
b) projektová dokumentace technologie

c) projektová dokumentace vzduchotechniky

d) projektová dokumentace vytápění

e) požadavky investora

f) požárně bezpečnostní řešení 

g) platné ČSN a katalogy

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Proudová soustava : 3 NPE AC 50 Hz  400V

/ TN-S

2 PE AC 50Hz 230V / 

IT (ZIS-DO)

s hlídáním izolačního 

stavu

2 PE DC 220V / TN-S 

(nouzové osvětlení)

Ochranná opatření před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 

ed.2 :

Ochrana základní před dotykem živých částí : izolací, kryty nebo

přepážkami

Ochrana při poruše před dotykem neživých částí :

- normální - automatickým 

odpojením od zdroje

- doplněná - doplňujícím 

pospojováním

- doplněná - proudovým chráničem

Ochrana dle ČSN 33 2140 a TNI 33 2140 : automatickým

odpojením od zdroje (P0)



               doplňujícím  uzemněním 

(P1)

doplňujícím 

pospojováním (P2)

proudovým 

chráničem (P4)

zdravotnickou

izolovanou soustavou (P5)    

ZIS1 – DO, ZIS2 – VDO.

    

Určení vnějších vlivů dle ČSN  33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 ed.2 -

protokol o určení vnějších vlivů č. 11-2010 – viz příloha TZ. 

Protokol o určení typu místností a aplikace požadavků v místnostech pro 

lékařské účely dle ČSN 33 2140 a dle TNI 33 2140 – č. L4/2010 – viz 

příloha TZ. 

Celková výkonová bilance:

Pi Pp

Základní síť napájení: 1076 kW 780 kW

Bezpečnostní napájení: 310kW 250 kW

Vzájemná soudobost chodu celého objektu – zákl. napájení    beta = 

0,75

Vzájemná soudobost chodu celého objektu – bezp. napájení    beta = 

0,9

Max soudobé příkony :             Základní napájení Bezpečnostní napájení

Celkem Ppmax = 585 kW Ppmax = 225 kW 

            



4. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

4.1 Hlavní a záložní přívody

Hlavní, záložní, evakuační a uzemňovací přívody budou napojeny 

v rozvodnách MDO, DO a evak., instalovaných v 1.PP.

Trafostanice, rozvodna NN-MDO v 1.PP (m.č.035)

V rozvodně budou instalovány transformátory 2x630kVA, hl. rozvaděče 

HR2.1, HR2.2, kompenzační rozvaděče RC1 a RC2 a hlavní uzemňovací 

přípojnice HOP01 – součást PS 04.

           Rozvodna DO a EVAK v 1.PP (m.č.034)

V rozvodně budou instalovány hl. rozvaděče HR01-DO a R01 - EVAK.

Zdroj E1 – VDO bude instalován v 2.NP (m.č.228).                                                                    

Je navržen zdroj UPS 30 kVA/27 kW, 400 V, 60 minut. Bude napájet 

okruhy VDO přes zdravotnická oddělovací trafa - VDO – ZIS2 (zdravotnické 

izolované soustavy) vč. hlídání a signalizace izolačního stavu a signalizace 

stavu zdroje E1 – slouží pro prostory JIP v 2.NP. 

Hlavní napájecí kabely 

Budou vedeny na roštech v oddělených stoupacích šachtách MDO a 

DO+Evak+NO vedoucích z 1PP až do 6. NP.

Stoupačka evakuačních kabelů a nouzového osvětlení 

Je připravena v rámci stavby v místnosti č. 034. Budou zde vedeny kabely 

pro napájení ústředen EPS, ZDR, nouzového osvětlení, požárních klapek a 

vypínacích prvků CENTRAL STOP  a TOTAL STOP. 

Přívody pro napojení evakuačních výtahů budou vedeny na samostatném 

roštu do výtahové šachty a do strojovny výtahů. 

Pro napojení evakuačních a požárně bezpečnostních zařízení budou 

použity  kabely typu III



- s třídou reakce na oheň B2ca s1d0, funkční při požáru se stanovenou 

požární odolností. 

Tyto rozvody budou vedeny na samostatných upevňovacích prvcích a 

roštech s třídou funkčnosti P30-R, rozvody k evakuačním výtahům s třídou 

funkčnosti P45-R a napojení přetlakového větrání CHÚC „B“ s třídou 

funkčnosti  P60R.

Prostupy stoupaček přes stropy 1.PP utěsnit na požární odolnost EI 90 

min, přes stropy nadzemních podlaží na odolnost EI 60 min.

Prostupy přes zeď ze samostatných požárních úseků utěsnit požárními 

uzávěry typu EI s požadovanou požární odolností min. 30 min – blíže viz 

požární zpráva. 

Patrové rozvaděče

Budou instalovány převážně v samostatných místnostech na jednotlivých 

podlažích u stoupacích šachet. Rozvaděče budou v krytí IP41/20 a 

vybaveny automatickým přepínáním hlavního a záložního napájení 

v návaznosti na ztrátě napětí. Z patrových rozvaděčů budou napojeny 

podružné rozvaděče na podlažích. Tyto podružné rozvaděče instalované 

na chodbách  v podlažích se zdravotnickým provozem musí mít pož. 

odolnost dveří 15 min. a těsnění  zabraňující průniku kouře dle ČSN 

730835 a ČSN 730810. 

4.2 Zdravotnická technologie

Zdravotnická technologie bude napojena přes zásuvkové okruhy ZIS1-DO -

žluté zásuvky, 

ZIS2 - VDO - oranžové zásuvky a DO - zelené zásuvky. 

Ostatní běžné spotřebiče budou napojeny na okruhy MDO - zásuvky bílé 

barvy.

Zásuvkové okruhy pro napájení PC budou řešeny jako samostatné okruhy a 

provedeny zásuvkami v hnědé barvě. Na každém pracovišti s PC bude první 

zásuvka ve směru napájení od rozvaděče vybaveny přepěťovou ochranou 

3.st. 

U lůžek pacientů budou instalovány lůžkové rampy. Rampy budou dodány 

včetně zásuvek . Jsou dodávkou PS08.1- Lékařská technologie.

Signalizace ZIS1-DO, ZIS2-VDO a signalizace o stavu zdroje E1 budou 

zajištěny pomocí panelů s optickou a akustickou signalizací instalovaných na 

velín JIP m.č. 231. 



V 2.NP v m.č. 205 budou zásuvky s poznámkou „STATIV“ součástí dodávky 

stropního přístrojového stativu (dodávka PS 08.1).

4.3 Monitorovací zařízení medicinálních plynů budou napojena z okruhů DO 

a propojena s čidly na potrubí sdělovacími kabely typu II dle požadavku SO 

08.4.6 – plynová zařízení. V místě instalace čidel na potrubí rozvodu 

mediplynů bude provedeno doplňující ochranné pospojování. Propojovací 

sdělovací kabely typ II-4x1 /3x2x0,8/.

4.4 Technologie ostatní 

VZT ventilátory na střeše budou napojeny z RS60, RS61 přes časová relé a 

ovládána tlačítky ze soc. zařízení v jednotlivých podlažích. Ventilátory 

s vestavěnými termokontakty budou zapojeny přes ochranná relé a 

pětistupňové regulátory. Přívodní kabely (silový + ovládací) budou vedeny na 

střeše v ocelových instalačních trubkách po potrubí VZT. Kabely 

k ventilátorům na střeše a k ovládacím tlačítkům v jednotlivých podlažích 

vést prostupy přes stropy společně s potrubím příslušného VZT zařízení. 

Venkovní části klimatizačních jednotek zař.č. 20.1, 20.2 na střeše a 

vyhřívané střešní vpusti budou napojeny z příslušných patrových rozváděčů. 

Přívodní kabely vést na střeše v ocelových instalačních trubkách.

Zdroje pro kamery, dorozumívací zařízení         sestra - pacient, reky 

slaboproudých rozvodů a strukturované kabeláže, zdroje pro pisoáry a 

regulátory chlazení na lůžkových pokojích budou napojeny z rozvaděčů 

v příslušných podlažích. 

4.5 Umělé osvětlení

Umělé osvětlení v řešených prostorech je navrženo dle ČSN EN 12464-1. 

Hodnoty udržované osvětlenosti Em byly stanoveny na základě typu 
místností a druhu činnosti a jsou uvedeny na půdorysech v Legendě 

místností (včetně mezních hodnot oslnění UGR).



Provedení svítidel a jejich krytí je navrženo na základě typu místnosti, 

provedení stropu (podhledu) a vnějších vlivů v prostoru a jsou uvedeny 

v Legendě (v.č. 03).

Obecně jsou ve většině místností navržena stropní zářivková svítidla s plexi 

krytem (prismatickým nebo opálovým). V místnostech s podhledy jsou 

navržena vestavná svítidla, v místnostech bez podhledů svítidla přisazená.

Ve vyšetřovnách, sesternách a dalších místnostech s vyššími nároky na 

osvětlenost jsou navržena svítidla s leštěným optickým systémem, (v 

náročnějších vyšetřovnách doplněná krycím sklem).

Na JIP jsou navržena vestavná svítidla s opálovým plexi krytem ve 

stmívatelném provedení.

Na lůžkových pokojích jsou pro hlavní osvětlení (Em 300lx) navržena 

přisazená svítidla s opálovým plexi krytem, omezujícím oslnění. Kromě 

tohoto hlavního osvětlení budou na pokojích instalována také svítidla, která 

jsou součástí lůžkových ramp (dodávka technologie). Jedná se o svítidla 

pro přímé osvětlení (ve spodní části rampy - na čtení) a svítidla pro 

nepřímé osvětlení (v horní části ramp). Na lůžkových pokojích v 3.-6.NP 

budou navíc samostatně ovládaná svítidla pro noční osvětlení. Noční 

osvětlení na pokojích je navrženo LED svítidly, zapuštěnými do příček ve 

výšce cca 0,5m nad podlahou. 

Noční osvětlení chodeb je řešeno režimem ovládání hlavního osvětlení –

svítidla jsou rozdělena do více okruhů, což umožňuje, že v nočním provozu 

svítí cca každé 3. svítidlo.

Pro zajištění vyšších požadavků na osvětlenost na pokojích a JIP, např. při 

vyšetřování budou sloužit mobilní svítidla pro přisvětlení (dodávka 

technologie).

Veškerá svítidla budou osazena zářivkami a elektronickými předřadníky. 

Ovládání osvětlení je řešeno spínači, umístěnými většinou u vstupů do 

jednotlivých místností.

Svítidla budou osazena převážně světelnými zdroji T5, případně 

kompaktními zářivkami. Většina světelných zdrojů je navržena s barvou 

světla 840 (chladná bílá, teplota chromatičnosti 4000K, podání barev Ra = 

80-89). Ve vyšetřovnách a na pokojích JIP osadit svítidla světelnými zdroji 

s barvou světla 940 (podání barev Ra > 90). 

Napájení svítidel z okruhů DO / MDO bude řešeno dle požadavku ČSN 33 

2140 a TNI 33 2140.

Instalaci svítidel koordinovat s rozvody a zařízeními ostatních profesí.

V 1.PP a v 7.NP provést světelné rozvody kabely s měděnými jádry, 
uloženými do kabelových žlabů, případně ohebných trubek nad podhledy, 

do nosných profilů pro svítidla, pod omítku, případně do elektroinstalačních 

lišt.



Světelné rozvody v 1.NP až 6.NP provést kabely s měděnými jádry, 

splňujícími Vyhlášku č. 23/2008 Sb (volně vedené kabely s třídou reakce 

na oheň B2ca S1d0). Kabely uložit do kabelových žlabů, případně ohebných 

trubek nad podhledy a pod omítku.

Rozvody pro hlavní osvětlení chráněných únikových cest provést kabely 
s třídou reakce na oheň B2ca S1d0 a s funkčností při požáru (30 minut) –

kabely typ III.

Prostupy stěnami a stropy mezi jednotlivými požárními úseky utěsnit

v souladu s normou ČSN 73 0804, čl. 12.4.2, ČSN 73 0802, čl. 8.6.1 a ve 

smyslu ČSN 73 0810 kapitola 6.2

typovými kabelovými ucpávkami, požární odolnost dle požární zprávy, 

včetně příslušného označení. 

Údržbu a čištění osvětlovacích soustav provádět z dvojitého žebříku –

minimálně 2x ročně. Skupinovou výměnu světelných zdrojů provádět po 

uplynutí 2/3 doby životnosti, výměnu vyhořelých zdrojů provádět ihned. 

Doporučený interval obnovy nátěrů povrchů je 3 roky.

4.6 Nouzové osvětlení únikových cest

Nouzové osvětlení únikových cest je navrženo dle ČSN EN 1838 a ČSN 

EN 50172 pomocí nouzových svítidel, napájených z centrálního napájecího 

systému, který musí splňovat požadavky ČSN EN 50171. Doba zálohování 

svítidel je 1 hodina. Horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové 

cesty nesmí být menší než 1lx. Nouzové osvětlení musí splňovat 

požadavky ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172.

Svítidla pro označení únikových východů a další určená svítidla opatřit 

příslušnými piktogramy s vyznačením směru úniku. Nouzová svítidla budou 

osazena kompaktními zářivkami 8W a světelnými zdroji LED 3W. 

V místnostech s podhledy jsou použita vestavná svítidla. Na schodištích 

jsou navržená svítidla s redukovaným piktogramem.

Centrální bateriový systém (CBS) bude umístěn ve 3.NP v rozvodně 

nouzového osvětlení (m.č.333). CBS bude dle požadavků ČSN EN 1838 a 

50172 zajišťovat testování svítidel a doby výdrže, signalizaci provozních 

stavů, selektivní kontrolu podružných rozvaděčů osvětlení, automatické 

uchovávání výsledků testů a další funkce. Ve všech podružných 

rozvaděčích osvětlení budou osazeny moduly pro monitorování stavu 

napětí na jednotlivých vývodech hlavního osvětlení.

Centrální systém nouzového osvětlení je navržen v provedení pro okruhový 

monitoring.  

Centrální bateriový systém bude připojen na vypínací prvek TOTAL STOP, 

umožňující vypnutí všech zařízení v objektu – včetně požárně 



bezpečnostních zařízení. Toto vypnutí musí být chráněno proti 

neoprávněnému či nechtěnému použití. 

Rozvody nouzového osvětlení provést kabely s třídou reakce na oheň B2ca

S1d0 s funkčností při požáru, třída funkčnosti kabelové trasy je dle požární 

zprávy 30 minut pro únikové cesty a 60 minut pro zásahové cesty.
V prostorech s podhledy kabely připevnit k požárně odolným stavebním 

konstrukcím (stropu) příchytkami (s funkčností při požáru PH60-R) při 

dodržení max. rozteče 30cm mezi příchytkami. V chráněných únikových 

cestách (schodiště) uložit kabely pod omítku.

Provedení nouzových svítidel a rozvodů musí být provedeno takovým 

způsobem, aby porucha jednoho svítidla nevyřadila z provozu celý okruh, 

na kterém je svítidlo připojeno. Nouzová svítidla musí být vybavená 

pojistkou, která svítidlo odpojí v případě jeho poruchy.

Po ukončení práce na instalaci nouzového osvětlení (NO) musí být 

provozovateli předána aktuální platná dokumentace NO a musí 

v příslušných prostorech zůstat k dispozici. Výkresy musí být pravidelně 

aktualizovány a musí do nich být doplňovány veškeré změny systému. 

Kromě toho musí být veden provozní deník NO, do kterého musí být 
zaznamenávány běžné prohlídky, zkoušky, poškození a změny – viz čl. 6 a 

7 normy ČSN EN 50172.

4.7 Provozní rozvod silnoproudu pro VZT 

Silnoproudé napojení zařízení vzduchotechniky, topení a chlazení bude 

provedeno v převážné většině (mimo autonomně ovládaná zařízení) ve 

vazbě na řídící systém měření a regulace (MaR). Je předmětem SO 08.4.4. 

V rámci tohoto objektu řešíme napojení zařízení N21 – dveřní clona, N22-

N29 – pož. větrání CHÚC, napojení pož. klapek N1, N2, N3, N4, N15 a 

napojení klimajednotek N20.1, N20.2. 

Napojení evak. zařízení bude provedeno z rozvaděče R01 – EVAK a 

ovládáno povely z EPS.

Kompresorová a vakuová stanice:

Silnoproudé napojení strojního zařízení kompresorové stanice a vakuové 

stanice bude provedeno z rozvaděčů RK01 a RVS01, které budou 

instalovány v místnostech daných stanic (m.č. 023, 024). Rozvaděče budou 

vybaveny autonomní regulací těchto stanic a budou napojeny na záložní 

napájecí síť. 

Provedení rozvodů :



V 1.PP a 7.NP provést rozvody celoplastovými kabely Cu s izolací PVC.

V 1.NP až 6.NP použít pro volně vedené rozvody ve žlabech kabely typ II. 

Pro požárně bezpečnostní zařízení a přívody pro rozváděče JIP v 2.NP 

použít kabely typ III.

Vysvětlivky ke značení kabelů, použitému v projektové dokumentaci (dle 

tab.1 ČSN 73 0848) :

Typ I – kabel s měděnými jádry, třídy reakce na oheň B2ca

Typ II - kabel s měděnými jádry, třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 (bez 

požární odolnosti)

Typ III - kabel s měděnými jádry, třídy reakce na oheň B2ca s1,d0, funkční 

při požáru, (se stanovenou požární odolností)

Požadavky na volně vedené vodiče a kabely elektrických rozvodů dle ČSN 

73 0848, tab. 1 :

Veškeré volně vedené kabelové rozvody, zajišťující funkci a ovládání 

zařízení, sloužících k požárnímu zabezpečení staveb – domácí rozhlas, 

nouzové osvětlení, osvětlení chráněných únikových cest, evakuační výtahy, 

větrání únikových cest a elektrická požární signalizace – budou splňovat 

požadavek na třídu reakce na oheň B2ca s1,d0. V „Požárně bezpečnostním 

řešení“ je určeno, že třída funkčnosti těchto kabelových tras bude P30-R, u 

evakuačních výtahů P45-R, u přetlakového větrání CHÚC „B“ – P60-R. 

Dle čl. 4.2.5 ČSN 73 0848 – v případě, že je dodávka elektrické energie pro 

elektrická zařízení, která mají zůstat v případě požáru funkční, 

zabezpečena kabely nebo vodiči odpovídající zkoušce podle ČSN IEC 

60331, které jsou uloženy pod omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm, je 

bez průkazu zajištěna funkčnost této kabelové trasy. 

Prostupy kabelů mezi různými požárními úseky musí být utěsněny 

požárními ucpávkami s požární odolností dle požadavku požární zprávy.

V chodbách jednotlivých podlaží budou kabelové trasy provedeny pomocí 

kabelových žlabů instalovaných nad podhledem na stropní závěsy 

s výložníky samostatnými pro trasu MDO a DO. Odbočení z hlavní trasy 

provést pro více kabelů pomocí drátového žlabu, pro jednotlivé kabely 

instalovat vkládací lišty a ohebné instalační trubky. Jednotlivé kabely 

vedené nad podhledem uložit do ohebných instalačních trubek. 



POZOR! Ve 2. – 6.NP (lůžková část objektu) musí být použit veškerý 

plastový úložný a instalační materiál v bezhalogenovém provedení. 

V 1.PP a 7.NP může být použit běžný elektroinstalační materiál. 

Rozvody v CHÚC musí splňovat požadavky platných norem.

4.8 Jištění proti zkratu a přetížení, ochrana proti přepětí

Jištění proti zkratu a přetížení kabelových vedení bude provedeno pojistkami 

a jističi v rozvaděčích. Jištění technologických zařízení proti přetížení bude 
provedeno ochranami uvnitř zařízení (součást zařízení). Jištění pohonů VZT 

zařízení proti přetížení bude provedeno ochranami v rozvaděčích 

vzduchotechniky. 

Vnitřní ochrana před přepětím je navržena a bude provedena dle ČSN EN 

62305 část 4, pomocí svodičů přepětí a přepěťových ochran SPD typ 1., 2. a 3. 

a pomocí dokonalého vyrovnání potenciálů mezi kovovými součástmi a 

elektronickými systémy uvnitř chráněného objektu. V hlavním rozvaděči objektu 

RH2.1-MDO, RH2.2-MDO a RH01-DO  bude instalována přepěťová ochrana 

SPD typ 1. V podružných rozvaděčích budou instalovány kombinované

přepěťové ochrany SPD typ 1 + 2 .

Pro zajištění přepěťové ochrany SPD typ 3 budou na PC pracovištích a pro 

napájení STA použity zásuvky s vestavěnou přepěťovou ochranou.

4.9 Ochranné uzemnění, ochranné pospojování a doplňující ochranné 

pospojování

Pro zajištění ochrany před dotykem neživých částí musí být provedena 

ochranná opatření dle požadavků norem ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 

EN 2000-5-54 ed.2 a v lékařských místnostech dle požadavků ČSN 33 

2140 a TNI 33 2140.

Ochranné uzemnění rozvodu NN bude provedeno připojením hlavní 

ochranné přípojnice HOP01 v m.č. 035 v 1.PP na společnou uzemňovací 

soustavu objektu (NN + bleskosvod). 

Ochranné pospojování bude provedeno propojením ochranných 
ekvipotenciálních přípojnic instalovaných v technických místnostech na 

jednotlivých podlažích s hlavní ochrannou přípojnicí v 1.PP. Propojení bude 

provedeno vodičem Φ 50 mm2 z/ž. K hlavní přípojnici resp. k patrových 

přípojnicím budou připojeny všechny stavební kovové části dle požadavků 



norem, dále přípojnice PE rozvaděčů (vodič Φ 25 mm2 z/ž), uzemňovací 

skříně US (vodič Φ 16 mm2 z/ž), rek slaboproudu (vodič Φ 10 mm2 z/ž), 

rozvody mediplynů (vodič Φ 6 mm2 z/ž), kabelové žlaby a rošty (vodič Φ 6 

mm2 z/ž) a všechny další zařízení a části dle požadavků norem.

Doplňující ochranné pospojování bude provedeno ve vyznačených 
místnostech dle půdorysů (koupelny, čistící místnosti, technické místnosti 

apod.). Pospojování bude provedeno vodiči     Φ 4 mm2 z/ž příp. Φ 6 mm2

z/ž dle způsobu uložení.

V místnostech pro lékařské účely budou jednotlivé části požadované 

normami připojené do uzemňovacích skříní US (antistatická podlaha, 

uzemňovací zásuvky, kovové stavební části, kovové kostry nábytku a 

zařízení, vodovodní baterie apod) .

4.10 Společná uzemňovací soustava

Společnou uzemňovací soustavu objektu tvoří propojení armování 

betonových základových pilot páskem FeZn 30/4 uloženým v betonových 

základových pásech. K armování piloty, kalichu a základových pásů přivařit 

pásek, který se připojí k podélnému propojovacímu pásku. Sváry i vyvedení 

pásku z betonu chránit pasivní antikorozní ochranou dle normy. Podélné 

pásky uložit do betonových základových pásů dle požadavků norem na 

základové zemniče. Z podélných pásků vyvést uzemňovací přívody pro 

svody bleskosvodu (pásky FeZn 30/4 vyvedené na úroveň +1 m nad 

upravený terén u venkovní zdi), uzemňovací skříně OP v trafostanici a 

rozvodnách NN (pásky FeZn 30/4 vyvedené po sloupu na úroveň 1 m nad 

podlahou 1.PP) a uzemňovací skříně HOP (dráty FeZn Φ 8 vyvedené po 

sloupu na úroveň 1 m nad podlahou 1.PP). Uzemňovací přívody označit a 

uložit tak, aby nebyly poškozeny v průběhu následných zemních a 

stavebních prací. Kolem trafostanice budou instalovány ekvipotenciální 

prahy do hloubky 0,3 a 0,7 m vzdálené 1 m a 3 m od objektu. Nové 

uzemnění objektu „N“ propojit se stávající zemnící soustavou objektu „L“ 

v základovém pásu spojovacího krčku. Propojení provést na dva 

uzemňovací přívody stávajících svodů bleskosvodu na objektu „L“.Ze 

základového zemniče spojovacího krčku vyvést uzemňovací přívody pro 

připojení sloupků OK v 1.NP. Dále vyvést uzemňovací přívod do budoucí 

výtahové šachty pro připojení OK výtahu.

Spoje pásků a drátů v betonu a v zemi provést pomocí dvou typových 

svorek. Armovací pruty svařit tak, aby vytvořily spojitou el. vodivou 

soustavu, na kterou budou navařeny propojovací praporce spojené 

s podélnými propojovacími pásky. Všechny spoje v zemi, sváry a přechody 



pásků z betonu do země a ze země do vzduchu chránit pasivní antikorozní 

ochranou dle ČSN 33 2000-5-54 ed.

4.11 Ochrana objektu před bleskem

Vnější ochrana před bleskem je navržena a bude provedena dle souboru 

technických norem ČSN EN 62305 část 1,2,3.  Zahrnuje jímací systém, systém 

svodů a systém uzemnění.

Celkový systém ochrany proti blesku a přepětí je navržen a řešen tak, aby 

objekt a veškerá chráněná zařízení byla umístěna do ochranných prostor vnější 

jímací soustavy (zóna ochrany před bleskem LPZ 0B ). Jímací soustava a 
každý jímač, který bude chránit zařízení umístěné na střeše objektu (odfuky 

VZT, větrací jednotky VZT, anténní systém, střešní nástavby, komíny, apod.), 

bude proveden tak, aby chráněný objekt a zařízení byly v ochranném prostoru a 

přitom byla dodržena dostatečná vzdálenost (s) jímače a jeho vedení od 

chráněných kovových zařízení, kovových částí stavby, kovových instalací a 

vnitřních systémů. Veškeré kovové části umístěné v ochranném pásmu jímací 

soustavy bleskosvodu budou potenciálově vyrovnány - vzájemné vodivé 

pospojování všech kovových částí a napojení na hlavní uzemňovací soustavu.       

Jímací vedení bleskosvodu je navrženo jako mřížová jímací soustava 

provedená vodičem FeZn 8, instalovaná na podpěrách na ploché střechy a na 

obvodové atice. Jímací soustava je doplněná jímacími tyčemi patřičné výšky u 

VZT zařízení, izolovanými jímači s oddáleným vedením u komínů a anténního 

stožáru. Jímací soustava je napojena přes zkušební svorky na novou 

strojenou uzemňovací soustavu skrytými svody (FeZn 8). Svody uložit do 
nehořlavé netříštivé instalační trubky o vnitřním průměru min. 29 mm zapuštěné 

do zdi příp. zakotvené na zeď (svody nesmí být vedeny volně mezi zdí a 

zateplovacím systémem. Zkušební svorky budou instalovány do krabice 

zapuštěné do zdi. 

Pro zhotovení hromosvodu budou použity typové součástí určené pro 

bleskosvody a uzemňování dle ČSN EN 50164. Případné spoje částí FeZn 

s částmi Cu budou prováděny přes olověné podložky.

Hlavní parametry vnější ochrany před bleskem objektu

- Třída ochrany LPS – I. 

- Poloměr valící se bleskové koule R = 20 m

- Mřížová jímací soustava – velikost ok W = 5x5 m

- Obvyklá vzdálenost mezi svody – 10 m



Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím je navržena a bude provedena dle 

ČSN EN 62305 část 4, pomocí svodičů přepětí a přepěťových ochran SPD typ 

1., 2. a 3. a pomocí dokonalého vyrovnání potenciálů mezi kovovými součástmi 

a elektronickými systémy uvnitř chráněného objektu.

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ                         

5.1 Kvalifikace pracovníků

Obsluhovat elektrická zařízení mohou jen pracovníci min. poučení a 
pracovat na elektrických zařízeních smí jen pracovníci min. znalí dle § 4 

Vyhl. 50/1978 a čl. 33 ČSN 34 3100. Pracovat na elektrických zařízení smí 

jen pracovníci min. znalí dle Vyhl. 50/1978 a čl. 34.

5.2. Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Je provedena automatickým odpojením od zdroje jako základní a doplněná 

doplňujícím pospojováním a proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41, 

ed.2 a splněním požadavků dle ČSN 33 2140. 

5.3. Protipožární opatření

Rozmístění hasicích přístrojů a protipožárních pomůcek bude provedeno 

dle vyjádření požárního specialisty - projektanta, které bude součástí 

stavebního řešení a preventisty z požárního útvaru s bezpečnostním 

technikem organizace. 

Veškerá zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavby (hydranty, 

ústředny EPS apod.) budou v případě výpadku napájení el. energie 

osvětleny pomocí nouzových svítidel, napájených z centrálního napájecího 

systému.

Kabelové prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny 

protipožárními ucpávkami s požární odolností dle specifikace požární 

zprávy.



5.4. Bezpečnostní a provozní předpisy

Provozovatel spolu s příslušnými složkami vypracuje bezpečnostní a 

provozní předpisy. 

6. CERTIFIKACE, SCHVALOVÁNÍ 

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve 

smyslu zákona 

č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, musí být ve smyslu 

tohoto zákona vybaveny příslušnými schvalovacími a certifikačními 

osvědčeními.

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění §47 nesmí bez

těchto dokumentů dojít k instalaci těchto výrobků a zařízení.

7. ZÁVĚR  

Provedení elektroinstalace a použitý montážní materiál musí odpovídat 

platným předpisům, normám ČSN a certifikacím. Provedení 

elektroinstalace musí odpovídat zejména normám ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 

ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 ed.2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 

2000-5-54 ed.2 a dalším navazujícím platným normám, předpisům, 

zákonům a vyhláškám.

Likvidace odpadu během realizace elektroinstalace a během užívání bude 

prováděna dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.

Před uvedením do provozu zajistí montážní organizace výchozí revizi dle 

ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 včetně revizní zprávy, která bude součástí 

předání zařízení do trvalého užívání.

Přílohy k technické zprávě

Protokol o určení vnějších vlivů (20 A4)



Protokol L4/2010 (4 A4)

Kniha svítidel hlavního osvětlení (9 A4)

Specifikace svítidla pro noční osvětlení (1 A4)

Kniha svítidel nouzového osvětlení (4 A4)

Specifikace centrálního bateriového systému NO (2 A4)




