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1. VYMEZENÍ ROZSAHU PROJEKTU 
Projekt řeší osvětlení a elektroinstalaci v půdní vestavbě ZŠ Dolní Bečva, včetně nového rozváděče 
RO-2.  
Projekt neřeší slaboproudé rozvody a počítačovou síť. Hromosvod je stávající. 
 
Tato dokumentace není určena pro provádění stavby, je zpracována pro účely stavebního povolení 
v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb dle §2. Pro realizaci stavby je 
nutné vypracovat podrobnější dokumentaci. 

1.1. Podklady pro projekt 
• stavební výkresy 
• požadavky projektanta stavby 
• předpisy a normy  
 
Přehled citovaných a souvisejících právních předpisů a ČSN: 
Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech 
Vyhláška č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích 
ČSN 33 2000-4-41 Část 4: Bezpečnost, Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-51 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 51: Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a 
skladba vedení 
ČSN 33 2000-5-523 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Oddíl 523: Dovolené proudy v 
elektrických rozvodech 
ČSN 33 2000-5-54 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Oddíl 54: Uzemnění a ochranné 
vodiče 
ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 2000-7-701 Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl  701: Prostory 
s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory 
ČSN EN 1838: Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 
ČSN 33 2312 Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 
ČSN 73 0823  Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot 
 
Projekt je vypracován v souladu s dalšími příslušnými ČSN platnými v době zpracování projektu. 

2. TECHNICKÉ ÚDAJE 
elektrická soustava 3 N PE, AC50Hz, 230/400V, TN-C-S 

místo rozdělení na soustavu TN-S je v  rozváděči 
RO2 

ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 automatické odpojení od zdroje 
doplňková ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 proudovými chrániči, doplňujícím pospojováním 
stupeň dodávky elektrické energie dle ČSN 
34 1610 

dodávky 3. stupně 
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kompenzace jalové energie vzhledem k charakteru spotřeby není řešena 
použité kabely CYKY, CYKYLo 
 
ENERGETICKÁ BILANCE 
Nový instalovaný výkon Pi v rozváděči RO-2  
osvětlení 3,6 kW 
ohřev TV 4 kW 
VZT 0,14 kW 
zásuvky 19 kW 
celkem 26,7 kW 
  
Výpočtové zatížení Pp 16,2 kW 
výpočtový proud při účiníku 0,95 24,6 A 
 

2.1. Ochranná opat ření pro zajišt ění bezpečnosti – ochrana p řed 
úrazem elektrickým proudem 

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41: automatické odpojení od zdroje 

- základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty 
- ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě 
poruchy  
- doplňková ochrana proudovými chrániči s rozdílovým proudem IDN = 30 mA 
Dle ČSN 33 2000-7-701 v místnostech s vanou nebo sprchou musí být všechny elektrické obvody 
vybaveny proudovým chráničem s IDN = 30 mA. 
Poznámka: funkci proudových chráničů je nutné v pravidelných intervalech dle ČSN prověřit 
integrovaným testovacím tlačítkem. 

2.2. Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3, druhy ochran 
- v řešených místnostech prostory normální, dle tab.32-NM1. Provést doplňkovou ochranu 
proudovými chrániči na všech zásuvkových vývodech. Požadované minimální krytí svítidel, 
zásuvek a vypínačů je IP20. 
- místnosti se sprchou: prostory zvlášť nebezpečné, dle tab.32-NM3, provádět dle ČSN 33-2000-7-
71. Provést doplňkovou ochranu zásuvek a svítidel proudovými chrániči a ochranu doplňujícím 
ochranným pospojováním. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1. Napojovací bod a rozvád ěč RO-2  
Elektroinstalace v nově řešené půdní vestavbě je napojena z nového rozváděče RO-2 umístěného 
na chodbě m.č.3.06.  
Stávající rozváděč RO-2 na bočním schodišti bude zrušen, jeho hlavní přívod bude naspojkován a 
prodloužen kabelem CYKY-J 4x10 na místo nového rozváděče RO-2. 
Hlavní přívod zrušeného rozváděče RO-2, kabel CYKY-J 4x10, je napojen z rozvodny nn, pole 
č.3, vývod 16.  
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RO-2 je nový plastový rozváděč v provedení pod omítku. Jmenovitý proud In=40A. 

3.2. Elektroinstalace 
Elektroinstalaci provádět dle ČSN 33 2130 a ČSN 34 1610. Dispozice rozmístění elektrických 
zařízení je zřejmá z výkresové dokumentace.  
Elektroinstalace je uložena jako skrytá pod omítkou, SDK a nad podhledem. Instalace 
zásuvkových okruhů je řešena dle běžných zvyklostí, je navržena celoplastovými měděnými 
kabely CYKY, případně plochými kabely CYKYLo, které jsou odolné proti šíření plamene. 
Zásuvky v m.č.3.04-učebna výpočetní techniky, jsou osazeny nad stoly v parapetním 
elektroinstalačním kanálu. 
 
popis vývodů jištění kabel 
osvětlení B10/1 CYKY-J 3x1,5 
zásuvky 230V B16/1 CYKY-J 3x2,5 
 
Zásuvky pro spotřebiče s příkonem nad 1,2kW musí být samostatně odjištěny. Maximální počet 
zásuvek na jeden vývod je 10 ks. Umístění zásuvek a svítidel upřesnit při realizaci dle projektu 
interiéru a návrhu kancelářských stolů. 
Typy vypínačů a zásuvek budou upřesněny investorem při realizaci stavby, při dodržení 
požadovaného krytí (IP), dle vnějších vlivů v místě osazení. Referenční typ zásuvek 230V a 
vypínačů – výrobce ABB, typ Tango, provedení IP20.  
 
V prostorách se sprchou musí umístění a krytí elektroinstalace, přístrojů a svítidel splňovat 
požadavky ČSN 33 2000-7-71 pro jednotlivé zóny.  
Referenční výška umístění zásuvek je nad stoly, případně s.h. 0,3 m nad úrovní podlahy. Vypínače 
osvětlení jsou osazeny s.h. 1,2m nad podlahou. Na sociálních zařízeních jsou zásuvky umístěny ve 
výšce s.h.1,2m.  
Součástí projektu je napojení odtahového ventilátoru od sociálních zařízení. Ventilátor je osazen na 
střeše a bude spínán automaticky v časovém režimu. 
Elektroinstalaci uložit na podkladech nehořlavých, stupně hořlavosti A dle ČSN 73 0823 a ČSN 33 
2312. Pokud se vyskytnou instalace v nebo na hořlavém podkladu nutno elektroinstalace pokládat 
na nehořlavé podložky a přednostně použít el. materiály určené pro kladení na a do hořlavých 
podkladů. 

3.3. Umělé osv ětlení 
Dispozice rozmístění svítidel je zřejmá z výkresové dokumentace.  
Ovládání osvětlení je z místa předpokládaného vstupu v případě průchozích místnosti z více míst.  

Účel návrhu a použité podklady 
Účel návrhu osvětlovací soustavy - realizace nové osvětlovací soustavy. 
Výpočet a návrh osvětlovací soustavy je proveden pomocí PC výpočetním programem EL-
LUMEN - WILS 6.3 fy Astra Zlín a je uložen u zpracovatele. Navržené osvětlenosti v jednotlivých 
místnostech jsou uvedeny v legendách místností na dispozičních výkresech. 
Použité podklady - stavební půdorysy.  
 
Legislativní podklady 
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Parametry jsou stanoveny na základě požadavků na osvětlení dle ČSN EN 12464-1 Světlo a 
osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, část 1: Vnitřní pracovní prostory, oddíl 5 - Přehled 
požadavků na osvětlení. 

Prověřované prostory, zrakové činnosti a požadavky na osv ětlení  
Výběr posuzovaných prostorů:  
Převažující typický prostor jsou učebny. 
Úkony a činnosti: 
- výuka, práce na PC sestavách, výška stolů 0,75m od podlahy, všechny pozorovací vjemy jsou ze 
sedící polohy.  
Doba pobytu: 
 - pobyt trvalý  
 
Normové požadavky na umělé osvětlení:  
Parametry jsou stanoveny na základě požadavků na osvětlení dle ČSN EN 12464-1,  
oddíl 5 - Přehled požadavků na osvětlení: 
 Požadované parametry 
Druh prostoru nebo činnosti Referenční 

číslo 
Osvětlenost 
Ēm [lx] 

UGRL Index podání barev Ra 

Školské a vzdělávací budovy / 
místnosti vyučujících 

5.6.2.20 300 19 80 

Školské a vzdělávací budovy / 
učebny 

5.6.2.1 300 19 80 

Školské a vzdělávací budovy / 
počítačové učebny 

5.6.2.13 300 19 80 

Místnosti pro odpočinek a 
hygienu/ šatny, umývárny a 
toalety 

5.1.2.4 200 22 80 

Školské a vzdělávací budovy/ 
komunikační prostory a chodby 

5.6.2.17 100 25 80 

Školské a vzdělávací budovy / 
schodiště 

5.6.2.18 150 25 80 

Ēm – udržovaná osvětlenost (maintained illuminance)–hodnota průměrné intenzity osvětlení na daném povrchu (na 
sledované místě úkonu), pod kterou osvětlenost nesmí poklesnout 
UGRL – maximální hodnota rušivého oslnění 
Ra – minimální hodnota indexu podání barev 

Osvětlovací systém 
Osvětlovací soustavy – jsou navržena svítidla ELARA B 249 a ELARA B 135, T5, IP20, 
s optickým systémem parabolická mřížka. Jedná se o zářivkový systém s vysokou účinností, s 
malou odrazivostí a oslněním. Na WC jsou navržena svítidla ELARA B 135 a kruhová nástěnná 
svítidla osazená kompaktními zářivkami do patice E27. 
Všechna svítidla jsou vybavena elektronickými předřadníky, což zvyšuje životnost použitých 
zdrojů, zabraňuje blikání (flicker-efekt), a umožňuje rychlý start/zapnutí osvětlovací soustavy.  
Způsob osvětlení míst zrakového úkolu v prostoru kanceláří – celkové osvětlovací soustavy se 
spínáním po jednotlivých sekcích bez regulace. 
Činitelé odrazu světla hlavních povrchů (strop 0,7, stěny 0,5, podlaha 0,3, barevnost povrchů je 
předepsána ve světlých odstínech a s matovou úprava povrchů pro eliminaci odrazivosti osvětlení 
či zamezení oslnění. 
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Rozložení jasů a úhly clonění na zobrazovací jednotce musí odpovídat požadavkům §13 odst. 2 
vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a ČSN EN 12464-1. Pod šikmými stropy na stolech není 
splněna osvětlenost Em=500lx – musí se řešit místním přisvětlením vhodnými stolními lampami 
s malým oslněním, vhodným umístěním a cloněním. Zobrazovací panely se uvažují LCD s matným 
povrchem a nízkou odrazivostí, třída stínítka ISO 9241-7: I nebo II. Stínítka se uvažují odkloněná 
do 15° případně vertikální.  
 
Rovnoměrnost osvětlení: 
-místa úkolu >= 0,7 
- bezprostředního okolí úkolu >= 0,5 
- celkového prostoru >= 0,3 
Typ navržených svítidel pro jednotlivé místnosti je uveden na dispozičních výkresech. 
 
Navržené světelné zdroje - technické parametry: 
typ zdroje název P 

[W] 
svět. tok 
[lm] 

RA [ - 
] 

výrobce 

T8 zářivka, patice G13 L58W/840 Lumilux T8 58 5 200 80 Osram 
T5 zářivka, patice G5 HO 49W /840 Lumilux T5 49 4 900 80 Osram 
T5 zářivka, patice G5 HO 35W /840 Lumilux T5 35 3 650 80 Osram 
kompaktní zářivka, 
paticeE27 

DEL LL 23W/827 23 1 500 80 Osram 

Stínění vnitřním zařízením budov - v rozmístění interiéru nebude docházet k zastínění. 
Udržovací činitel: 0,66 – 0,75. 

Výpočet osv ětlení 
Výběr výpočetní metody je dle ČSN EN 124 64-1:2004, činitel oslnění UGR dle Sorensena, 
Místo zrakového úkolu - výpočtové body jsou uvažovány ve výšce h = 0,75m (stoly v kancelářích). 
Způsob osvětlení: osvětlení celkové se spínáním po jednotlivých sekcích 
Charakter pobytu: trvalý i krátkodobý dle druhu místnosti 
Interval čištění svítidel: 12 měsíců 
Interval obnovy povrchů: 36 měsíců  
Interval výměny světelných zdrojů: individuálně po vyhoření  
Údržba svítidel a světelných zdrojů: ze žebříku, běžné vhodné saponáty naředěné na vhodnou 
koncentraci 
Likvidace světelných zdrojů: bude výhradně prováděna specializovanou firmou 
 
Vyhodnocení výsledků výpočtů vybraných místností: 

Požadované 
hodnoty Vypočtené hodnoty 

Číslo 
míst. Název místnosti Ref. číslo 

Ēm 
[lx] 

UGRL 
[-] 

Ra 
[-] 

Ēm 
[lx] 

UGRL 
[-] 

Ra 
[-] 

Hodnocení 

3.01 Učebna chemie a 
fyziky 

5.6.2.1 *  500 19 80 536,8 15,7 80 vyhovuje ČSN 

3.03 Kabinet chemie a 
fyziky 

5.6.2.20 *  500 19 80 603 15,3 80 vyhovuje ČSN 

3.01 Učebna výpočetní 
techniky 

5.6.2.13 *  500 19 80 576,9 15,7 80 1) vyhovuje ČSN 
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Poznámka:  
* zvýšená úroveň osvětlenosti. Dle ČSN EN 12464-1, je v místnostech v nichž je vykonávána 
trvalá práce a které nesplňují hodnoty pro denní ani sdružené osvětlení, osvětlenost navýšena o 
jeden stupeň řady. 
1)  počítačová pracoviště umístěná pod šikmým stropem musí být doplněna místním osvětlením 
(lampami). 

Nouzové osv ětlení 
Dle ČSN EN 50172 a ČSN EN 1838 je v půdní vestavbě navržen systém nouzového osvětlení 
únikových cest. Účelem osvětlení je zajistit, aby osvětlení bylo poskytnuto včas, automaticky a po 
potřebnou dobu na určeném místě, kdy má normální napájení běžného osvětlení výpadek. 
Osvětlení zajišťuje na únikových cestách bezpečný pohyb osob směrem k východům a snadné 
dosažení a použití protipožárních a bezpečnostních zařízení. 
 
Na hlavním schodišti je osvětlení řešeno přisazenými nouzovými svítidly 8W, v režimu NT 
(netrvalé svícení). Doba provozu v nouzovém režimu je 1 hodina.  
V ostatních místnostech je nouzové osvětlení řešeno osazením nouzového modulu s NI-CD 
bateriemi do svítidel. V nouzovém režimu je v činnosti jedna trubice, se světelným tokem cca. 25% 
po dobu 1 hod. Svítidla jsou osazeny bezúdržbovými akumulátorovými zdroji Ni-Cd. 
Horizontální osvětlenost na podlaze je navržena dle ČSN na min. Em=1 lx.  
Piktogramy určující směr úniku, jsou osazeny na tabulkách separátně od svítidla, v prostoru pod 
nouzovým svítidlem. Dodávku tabulek a piktogramů je nutné upřesnit s investorem, a řešit v rámci 
informačního systému  budovy. 
V rámci celistvosti osvětlení únikové cesty z půdy musí byt doplněno nouzové osvětlení na 
únikovém schodišti v 1.np, 2.np a chodbě v 1.np až po vchodové dveře-není součástí projektu. 
 
Nouzová svítidla budou připojena na stálé síťové napájení AC50Hz/230V (nevypínanou fázi), 
z rozbočných krabic umělého osvětlení v daných místnostech, kabely CYKY-J 3x1,5mm. 
Dle požadavku ČSN EN 50172 musí být vedena a aktualizována výkresová dokumentace a 
provozní deník nouzového osvětlení, zaznamenávající pravidelnou údržbu, zkoušky a testy. 

3.4. Protipožární opat ření 
Protipožární opatření provádět požárně bezpečnostního řešení objektu.  
Všechny průchody elektroinstalačních tras a kabelů přes protipožární příčky mezi jednotlivými 
požárními úseky, utěsnit požárně odolnými ucpávkami a tmely, dle platných protipožárních 
předpisů a norem. Hmoty použité pro utěsnění musí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 a musí 
vykazovat požární odolnost  shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují. 
Při provádění ucpávek je nutné dodržet montážní postupy stanovené výrobcem. 

3.5. Napojení na hromosvod 
Projektované VZT potrubí a  ventilátor je nutné zahrnout do systému ochrany před bleskem (LPS).  
Tato zařízení musí být v zóně LPZ 0B, která zajišťuje ochranu před přímým úderem blesku. 
Pokud chráněná zařízení nejsou v ochranném prostoru stávajících jímacích zařízení hromosvodu, je 
nutné doplnit jímací soustavu hromosvodu objektu o nový strojený jímač (jímací tyč) napojený 
vodičem FeZn φ8, tak aby vznikl ochranný prostor zahrnující tato zařízení. Pozor, musí být 
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dodržena dostatečná „přeskoková“ vzdálenost chráněných zařízení od jímací soustavy a svodičů 
hromosvodu! 

3.6. Ochrana p řed vlivy atmosférických p řepětí (vnit řní elektroinstalace) 
Dle ČSN EN 62305-4 je provedena ochrana před vlivy atmosférických přepětí. 
V projektu je navržena ochrana I a II. třídy. 
Jedná se o ochranu elektroinstalace a spotřebičů před atmosférickým přepětím a spínacími procesy 
kombinovaným svodičem SPD typ 1 a 2, referenční typ - SALTEK - FLP-B+C MAXI/3. 
Technické parametry svodiče Iimp (8/20 µs)=25kA, In (8/20 µs)=30kA. 
Svodič je umístěn novém rozváděči RO-2. 
V ochraně elektronických zařízení není uvažováno s přepěťovou ochranou III. stupně na 
jednotlivých zásuvkových okruzích, pokud bude investor požadovat chránit tato el. zařízení, bude 
to provedeno dodatečně speciálními zásuvkami s přepěťovou ochranou SPD typu 3 (kategorie 
přepětí II) nebo modulem do instalačních krabic. 

3.7. Ochranné pospojování (vyrovnání potenciál ů) 
Doplňující pospojování 
V místnostech se sprchou provést vodivé pospojování dle ČSN 2000-7-701. Průřez vodiče 
doplňujícího pospojování H07V-K, zž, je min. 4mm2. 
Pospojovat všechny  kovové části elektrických zařízení a cizí vodivé části přístupné dotyku 
(potrubí, sprchové kouty, vany, konstrukční prvky …), a připojit na přípojnici pospojování.  
Dále provést pospojování u všech vodovodních baterií a potrubí VZT. 

4. POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ 
Použitý materiál i provedení elektroinstalace musí odpovídat platným ČSN a elektrotechnickým 
předpisům a doporučením výrobců jednotlivých zařízení.  
Křižování a souběhy silnoproudých tras se slaboproudem provést dle ČSN 33 2000-5-52. 
Kabely silnoproudé vést odděleně od kabelů strukturované kabeláže, kabelů sdělovacích a STA v 
minimální vzdálenosti 200mm. 
 
Před uvedením díla do provozu je nutno provést následující zkoušky: 
- výchozí revizi elektrických zařízení dle ČSN 33-2000-6-61, o výsledcích revize musí být 

vystaven příslušný protokol, který bude součástí předání zařízení do provozu 
V objektu je nutné provádět periodické revize ve stanovených lhůtách. 


