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  dle čl. 415.2 
 

 
Energetická bilance : 
       Pi (kW) 

Osvětlení       1,8 
Zásuvky       6,0 
El. boiler       1,5 
Vybavení kuchyňské linky     4,5 
(lednice, MWL, 2plotýnka, el. konev) 
Topné podlahové rohože     7,5   
Venkovní VZT klima jednotka neuvádí příkon, ale požaduje připojení 230V / 30A 
Instalovaný výkon přístavby celkem   21,3 kW 
 
Výpočtový soudobý příkon:    10,7 kW 
Soudobý příkon stávající části:  14,5 kW  (dle revizní zprávy z 5.8.2013) 
Celkový soudobý příkon objektu:  25,2 kW 

 
 

5.  Technické řešení : 
 
Připojení na distribuční síť ČEZ   - je stávající z pojistkové skříně (HDS) osazené 
v obvodové stěně budovy Obecního úřadu. Zde budou stávající pojistky 50A nahrazeny 
novými 63A ,viz výkres č. E5. 
 
Rozvaděč měření RE – je stávající osazený v obvodové stěně hasičské zbrojnice 
- bude doplněn o dvou tarifní měření (HDO) pro el. ohřev vody 
- stávající jistič před elektroměrem B20/3 bude nahrazen novým 
- doporučená hodnota nového jističe: B50/3 při navýšení o podlahové topení  
  a s ohledem na VZT požadavek na připojení klimatizace 230V, 30A. 

 
Hlavní rozvaděče RH  - je stávající osazený v objektu a bude částečně rekonstruován dle 
výkresu č. E5.  
V rozvaděči je navržena změna  
- stávající hlavní vypínač 32A bude nahrazen novým vypínačem ASN 50A 
- stávající jistič B16A/3 pro rozvaděč RPK bude nahrazen novým jističem C25A/3 
- na místo prostorové rezervy bude osazen nový jistič C32A/1 pro VZT klimatizaci. 

 
Rozvaděč  RPK  - je nově navržená rozvodnice osazená v klubovně na místě stávajícího 
rozvaděče RPK, který je nevyhovující pro novou dostavbu hasičské zbrojnice. 
 Soustřeďuje vývody osazené jističi, stykačem a proudovým chráničem pro připojení 
světelné, zásuvkové a veškeré další el. instalace  požadované provozem.  
Rozvaděč je navržen pro přístavbu stávající hasičské zbrojnice, schéma viz v. č. E6.   
 

 
 
 El. rozvody  - budou provedeny běžným způsobem pomocí kabelů typu CYKY-J a 

CYKY-O. Tyto budou včetně el. přístrojů uloženy pod omítkou a to v instalačních zónách 
dle ČSN případně dle požadavků provozu. Ve 2.np v místnosti (č. 207) koupelny bude 



3 
 

provedení el. instalace dle ČSN 33 2000-7-701 vč. ochranného pospojování. Průřezy 
doplňujícího pospojování musí být v souladu s požadavky 543.1.3 ČSN EN 60364-5-54.  

 V 1. np. v místnosti č. 104 kde je instalován el. boiler na teplou vodu bude provedeno 
ochranné pospojování.   

  
 Svítidla budou osazena dle výběru investora. Svítidlo nad vchodem ve venkovním 

prostoru musí splňovat stupeň krytí alespoň IP 44. Připojení svítidel bude provedeno na 
stropní nebo nástěnné vývody. Ovládání osvětlení je navrženo spínači umístěnými vždy u 
vstupu do dané místnosti. Ovládání schodiště a příp. chodby, bude provedeno pomocí 
střídavých přepínačů. 
Spínače budou instalovány 1,2 m nad podlahou; zásuvky budou instalovány 0,2 m nad 
podlahou a v prostoru kuchyňské linky 1,2 m nad podlahou Výšky osazení zásuvek a 
spínačů budou přizpůsobeny požadavkům uživatele, ale v souladu s ČSN. 

 
 Uzemňovací soustava – v. č. E5 bude provedena základovým zemničem propojeným 
s uzemněním stávající části objektu a s KARI sítí která je uložena v betonu základové 
desky. Spoje v zemi musí být dvousvorkové a dokonale chráněné proti korozi, tj. nátěr 
asfaltovým lakem a jutovým obalem, napuštěným asfaltem. Provedení základového 
zemniče musí být provedeno dle ČSN EN 62 305-2 čl. 4, E 5.4 a E 5.5 

  
  Hromosvod – viz v. č. E4 

Pro ochranu před atmosférickým přepětím je na objektu stávající klasická hromosvodná 
hřebenová soustava. K této soustavě bude připojeno stejné provedení hřebenového 
hromosvodu navrženého na přistavené nové části hasičské zbrojnice. Všechny nové 
kovové předměty střechy - oplechování, světlíky, ant. stožár, případně vyústky VZT  
potrubí atd. Provedení bude splňovat podmínky ČSN EN 62305-1 až 62305-4 ed.2.  
 

6.  Slaboproudé rozvody - nejsou součástí silnoproudé dokumentace. 
 V dokumentaci je navrženo pouze vytrubkování do 1. a 2.np. a to od případně 
instalovaného anténního stožáru pro televizní příjem.  
 

7.  Datové rozvody - nejsou součástí silnoproudé dokumentace. 
 V dokumentaci je navrženo vytrubkování od datového rozvaděče RACK umístěného 
v místnosti kanceláře do uvedených zásuvkových míst v 1. a 2. np. 

 
 
8.  Závěr 

Tato projektová dokumentace je v provedení pro DSP a neslouží pro provedení stavby. 

Detailní řešení elektrické instalace případně slaboproudých a datových rozvodů bude 
řešeno prováděcím projektem na základě dílčích projektů TZB. 
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vstupu do dané místnosti. Ovládání schodiště a příp. chodby, bude provedeno pomocí 
střídavých přepínačů. 
Spínače budou instalovány 1,2 m nad podlahou; zásuvky budou instalovány 0,2 m nad 
podlahou a v prostoru kuchyňské linky 1,2 m nad podlahou Výšky osazení zásuvek a 
spínačů budou přizpůsobeny požadavkům uživatele, ale v souladu s ČSN. 

 
 Uzemňovací soustava – v. č. E5 bude provedena základovým zemničem propojeným 
s uzemněním stávající části objektu a s KARI sítí která je uložena v betonu základové 
desky. Spoje v zemi musí být dvousvorkové a dokonale chráněné proti korozi, tj. nátěr 
asfaltovým lakem a jutovým obalem, napuštěným asfaltem. Provedení základového 
zemniče musí být provedeno dle ČSN EN 62 305-2 čl. 4, E 5.4 a E 5.5 

  
  Hromosvod – viz v. č. E4 

Pro ochranu před atmosférickým přepětím je na objektu stávající klasická hromosvodná 
hřebenová soustava. K této soustavě bude připojeno stejné provedení hřebenového 
hromosvodu navrženého na přistavené nové části hasičské zbrojnice. Všechny nové 
kovové předměty střechy - oplechování, světlíky, ant. stožár, případně vyústky VZT  
potrubí atd. Provedení bude splňovat podmínky ČSN EN 62305-1 až 62305-4 ed.2.  
 

6.  Slaboproudé rozvody - nejsou součástí silnoproudé dokumentace. 
 V dokumentaci je navrženo pouze vytrubkování do 1. a 2.np. a to od případně 
instalovaného anténního stožáru pro televizní příjem.  
 

7.  Datové rozvody - nejsou součástí silnoproudé dokumentace. 
 V dokumentaci je navrženo vytrubkování od datového rozvaděče RACK umístěného 
v místnosti kanceláře do uvedených zásuvkových míst v 1. a 2. np. 

 
 
8.  Závěr 

Tato projektová dokumentace je v provedení pro DSP a neslouží pro provedení stavby. 

Detailní řešení elektrické instalace případně slaboproudých a datových rozvodů bude 
řešeno prováděcím projektem na základě dílčích projektů TZB. 
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  dle čl. 415.2 
 

 
Energetická bilance : 
       Pi (kW) 

Osvětlení       1,8 
Zásuvky       6,0 
El. boiler       1,5 
Vybavení kuchyňské linky     4,5 
(lednice, MWL, 2plotýnka, el. konev) 
Topné podlahové rohože     7,5   
Venkovní VZT klima jednotka neuvádí příkon, ale požaduje připojení 230V / 30A 
Instalovaný výkon přístavby celkem   21,3 kW 
 
Výpočtový soudobý příkon:    10,7 kW 
Soudobý příkon stávající části:  14,5 kW  (dle revizní zprávy z 5.8.2013) 
Celkový soudobý příkon objektu:  25,2 kW 

 
 

5.  Technické řešení : 
 
Připojení na distribuční síť ČEZ   - je stávající z pojistkové skříně (HDS) osazené 
v obvodové stěně budovy Obecního úřadu. Zde budou stávající pojistky 50A nahrazeny 
novými 63A ,viz výkres č. E5. 
 
Rozvaděč měření RE – je stávající osazený v obvodové stěně hasičské zbrojnice 
- bude doplněn o dvou tarifní měření (HDO) pro el. ohřev vody 
- stávající jistič před elektroměrem B20/3 bude nahrazen novým 
- doporučená hodnota nového jističe: B50/3 při navýšení o podlahové topení  
  a s ohledem na VZT požadavek na připojení klimatizace 230V, 30A. 

 
Hlavní rozvaděče RH  - je stávající osazený v objektu a bude částečně rekonstruován dle 
výkresu č. E5.  
V rozvaděči je navržena změna  
- stávající hlavní vypínač 32A bude nahrazen novým vypínačem ASN 50A 
- stávající jistič B16A/3 pro rozvaděč RPK bude nahrazen novým jističem C25A/3 
- na místo prostorové rezervy bude osazen nový jistič C32A/1 pro VZT klimatizaci. 

 
Rozvaděč  RPK  - je nově navržená rozvodnice osazená v klubovně na místě stávajícího 
rozvaděče RPK, který je nevyhovující pro novou dostavbu hasičské zbrojnice. 
 Soustřeďuje vývody osazené jističi, stykačem a proudovým chráničem pro připojení 
světelné, zásuvkové a veškeré další el. instalace  požadované provozem.  
Rozvaděč je navržen pro přístavbu stávající hasičské zbrojnice, schéma viz v. č. E6.   
 

 
 
 El. rozvody  - budou provedeny běžným způsobem pomocí kabelů typu CYKY-J a 

CYKY-O. Tyto budou včetně el. přístrojů uloženy pod omítkou a to v instalačních zónách 
dle ČSN případně dle požadavků provozu. Ve 2.np v místnosti (č. 207) koupelny bude 



3 
 

provedení el. instalace dle ČSN 33 2000-7-701 vč. ochranného pospojování. Průřezy 
doplňujícího pospojování musí být v souladu s požadavky 543.1.3 ČSN EN 60364-5-54.  

 V 1. np. v místnosti č. 104 kde je instalován el. boiler na teplou vodu bude provedeno 
ochranné pospojování.   

  
 Svítidla budou osazena dle výběru investora. Svítidlo nad vchodem ve venkovním 

prostoru musí splňovat stupeň krytí alespoň IP 44. Připojení svítidel bude provedeno na 
stropní nebo nástěnné vývody. Ovládání osvětlení je navrženo spínači umístěnými vždy u 
vstupu do dané místnosti. Ovládání schodiště a příp. chodby, bude provedeno pomocí 
střídavých přepínačů. 
Spínače budou instalovány 1,2 m nad podlahou; zásuvky budou instalovány 0,2 m nad 
podlahou a v prostoru kuchyňské linky 1,2 m nad podlahou Výšky osazení zásuvek a 
spínačů budou přizpůsobeny požadavkům uživatele, ale v souladu s ČSN. 

 
 Uzemňovací soustava – v. č. E5 bude provedena základovým zemničem propojeným 
s uzemněním stávající části objektu a s KARI sítí která je uložena v betonu základové 
desky. Spoje v zemi musí být dvousvorkové a dokonale chráněné proti korozi, tj. nátěr 
asfaltovým lakem a jutovým obalem, napuštěným asfaltem. Provedení základového 
zemniče musí být provedeno dle ČSN EN 62 305-2 čl. 4, E 5.4 a E 5.5 

  
  Hromosvod – viz v. č. E4 

Pro ochranu před atmosférickým přepětím je na objektu stávající klasická hromosvodná 
hřebenová soustava. K této soustavě bude připojeno stejné provedení hřebenového 
hromosvodu navrženého na přistavené nové části hasičské zbrojnice. Všechny nové 
kovové předměty střechy - oplechování, světlíky, ant. stožár, případně vyústky VZT  
potrubí atd. Provedení bude splňovat podmínky ČSN EN 62305-1 až 62305-4 ed.2.  
 

6.  Slaboproudé rozvody - nejsou součástí silnoproudé dokumentace. 
 V dokumentaci je navrženo pouze vytrubkování do 1. a 2.np. a to od případně 
instalovaného anténního stožáru pro televizní příjem.  
 

7.  Datové rozvody - nejsou součástí silnoproudé dokumentace. 
 V dokumentaci je navrženo vytrubkování od datového rozvaděče RACK umístěného 
v místnosti kanceláře do uvedených zásuvkových míst v 1. a 2. np. 

 
 
8.  Závěr 

Tato projektová dokumentace je v provedení pro DSP a neslouží pro provedení stavby. 

Detailní řešení elektrické instalace případně slaboproudých a datových rozvodů bude 
řešeno prováděcím projektem na základě dílčích projektů TZB. 
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