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1. Technické údaje 
 
Proudová a napěťová soustava:           3+PEN stř., 50Hz, 230/400 V, TN-C :NAPOJENÍ NN 
                   3+PE+N stř., 50Hz, 230/400 V, TN-S  :čerpadlo,skore 
   
Druh a typ vedení:                                    kabelové pod omítkou a v zemi 
 
Ochrana proti nebez.dotyk.napětí :           dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením 
                                                                  od zdroje 
 
Uzemnění:                                                vodičem  FeZn 10 mm 
 
Terén a námrazová oblast:                       rovinatý   , lehká 
 
Vnější vlivy:                                             prostory nebezpečné s těmito vlivy: 
                                                                AB8,AD3,AE1,AF2,AG1,AH2,AK1,AL1,AM1, 
                                                                AN2,AP1,AQ1,AQ2,AS2,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1 
                                                                CB1 
 
Druh vodičů a délka:                                 CYKY 4x16                              45 m  

 FeZn 10 mm                            25 m 
 CYKY 5x4                                35 m 
 CYKY 5x2,5                             25 m           

  
                                                                             
 
Skříně a pilíře :                                         SS 100 na sloupu                               1 ks 
            ES 212 v pilíři             1 ks 
                       RH –hlavní rozvaděč                          1 ks 
                
            
 
Navazující práce:                                      vytýčení kabelové trasy 
                                                               zemní práce -výkop a zához kabelové rýhy  
                                                               pokládka kabelů a geodetické zaměření                                                          
                                                               napojení kabelů  
 

 

2. Všeobecné údaje 
 
Tato stavba je součásti investice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE,jehož 
technické řešení bylo konzultováno s investorem a předběžně odsouhlašeno na ČEZ 
Distribuci. Vypracování návrhu řešení byly tvořeny stávající situaci sítě NN ,vyjádřením 
provozovatelem sítě, pochůzkou v terénu a situací  v terénu.  
Projektant upozorňuje na nutnost dodržení požadavků současné platných norem ČSN. 
Jedná se především o  ČSN 33 3320,PNE 33000-1,ČSN 33 2000-4-41,33 2000-4-43, 33 
2000-5-51 a 33 2000-3. Stavbu smí provádět odborná firma s oprávněním stavět el. zařízení 
dodavatelským způsobem dle par. 8 vyhlášky 50/78 Sb. 
Dále návrh odpovídá požadavkům provozovatele sítě NN. Při provádění prací je nutné 
dodržovat provozní pravidla a bezpečnostní předpisy platných ČSN pro tuto stavbu a 
předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Z hlediska účinku na životní prostředí nebude mít stavba žádné negativní vlivy. Ochranu 
před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmech vlivu elektrického vedení není nutné 
uplatňovat. 
Z hlediska požární ochrany je venkovní a zemní vedení nízkého napětí zvláštní druh stavby, 



které nelze posuzovat dle ČSN 73 0802. Tyto stavby musí odpovídat ČSN 33 3301 a v této 
souvislosti je posuzováno ochranné pásmo. Při realizaci této stavby dojde k úpravě stávající 
sítě NN –přípojka NN.  
Při realizaci stavby nevzniknou na stavbě zvláštní a nebezpečné odpady. S odpady 
vzniklými při této stavbě bude naloženo dle podmínek Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Případný demontovaný materiál bude odvezen z prostoru stavby na sklad dodavatele, kde 
bude roztříděn na materiál k opětnému  použití, šrot a odpady, mimo zeminu a betonové 
úlomky. 
Uložení kabelu a zemní práce: 
Kabel rozvodu NN bude uložen do výkopu dle ČSN 34 10 50. Kabel bude uložen v zemi do 
kabelového lóže a do trubky KOPOFLEX, /viz vzorové řezy kabelovou trasou /. Při křížení a 
souběhu nutno dodržet podmínky platné ČSN 73 60 05. Veškeré výkopové práce budou 
prováděny strojně v exponovaných místech nebo při souběhu a křížení se stávajícími inž. 
sítěmi ručně. Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na meziskládku stavby popř. 
použita k okolní úpravě terénu. Zhotovitel stavby zajistí vytýčení veškerých podzemních 
řádů před započetím výkopových prací. 
Uzemnění a pospojování: 
Pro uzemnění bude použit zemnící vodič FeZn 10mm. Tento vodič bude v souběhu s 
kabelem uložen v kabelovém výkopu 20 cm pod uloženým kabelem a bude zahrnutý 
zeminou. Uzemňovací vodič bude napojen do skříně SS a do rozvaděče RE a současně 
spojen s uzemňovací soustavou . 
 

3. Technický popis 
Jedná se o  kabelové vedení NN provedené kabelem CYKY resp.  napojení  RE ze skříně 
SS100 a pak z rozvaděče RE do rozvaděče RH . Dále se jedná o napojení čerpadla u 
retenční nádrže a napojení ukazatele skore provedené kabelem  pod omítkou a pak v zemi 
dle vzorových řezů. 
Trasy kabelů  a jejich  uložení je patrné z výkresu  D7-2 
 

 

4. Závěr 
Veškeré elektromontážní práce se provedou dle platných norem ČSN, PNE a za dodržení 
platných bezpečnostních předpisů. Před uvedením do provozu musí projít el. zařízení 
výchozí revizí ve smyslu platné ČSN 33 20 00-6 61, ČSN 33 15 00. 
Projektant upozorňuje, že každá el. instalace musí mít předepsanou dokumentaci, 
umožňující provoz, údržbu a revize el. zařízení ve smyslu platných norem a vyhlášky č. 
48/82 Sb. 
Příslušné detaily umístění a zapojení včetně typového označení elektrozařízení bude řešeno 
v dalším stupni PD tj. ve stupni realizačním. 
 

 


