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I. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Úvodní údaje 
1.1 Identifikační údaje 
- akce:  Areál SPŠCH Pardubice, Poděbradská 94 - venkovní osvětlení areálu školy  
- investor : SPŠCH Pardubice, Poděbradská 94, Pardubice 530 09 
- část PD :  venkovní osvětlení 
 
 
1.2 Výchozí údaje 
- požadavek investora  vypracovat projektovou dokumentaci elektro pro venkovní 
osvětlení areálu SPŠCH  
1.3 Rozsah projektu 
Projektová dokumentace řeší : 
-  rozváděče pro venkovní osvětlení 
-  nové kabelové rozvody 
-  napojení stávajících stožárů 
-  nové stožáry  včetně nových LED svítidel   
 

2. Technické údaje 
2.1 Jmenovitá napětí 
Jmenovité napětí : 3 PEN stř., 50Hz, 230/400V/TN-C-S 
Ovládací napětí : 1 NPE stř., 50Hz, 230/TN-S 
 
2.2 Ochrany 
- Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí dle ČSN 33 2000 - 4 – 41 ed.2 
v síti "TN": 
- čl. A1 … Izolací živých částí 
- čl. A2 … Kryty nebo přepážkami 
- Stupeň ochrany neživých částí do 1 000 V, st. dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2, 
čl. NA.3, tabulka NA.2 v síti "TN" : 
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- Normální … Automatickým odpojením od zdroje 
- Doplněná …Ochrana normální+doplňující pospojování nebo chránič 
- Volba stupně ochrany neživých částí do 1 000 V, st. dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2, 
čl. NA.2, tabulka NA.1 v síti "TN" : 
- Prostor normální i nebezpečný … ochrana normální 
- Prostor zvlášť nebezpečný … ochrana doplňková 
- Ochrana před zkratovými proudy a před přetížením : - pojistkami, jističi 
 
2.3 Stanovení vnějších vlivů 
Prostředí - vnější vlivy – jsou stanoveny podle ČSN 332000-3 a ČSN 332000-5-51. 
Vnitřní prostory lze charakterizovat těmito složkami podle ČSN 332000-3 : 
AA – nevyskytuje se, AB 5, AC 1, AD – nevyskytuje se, AE 1, AF 1, AG 1, AH 1, AK 1, 
AL 1, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 1, AR 1, AS – nevyskytuje se, BA 1, BC 2, BD 1, BE 1, 
CA 2, CB 1. 
Vnější vlivy mimo rámec kapitoly 43 ČSN 332000-3 : nevyskytují se. 
Pro venkovní prostory platí následující : 
AA – nevyskytuje se, AB 3 + AB 5, AC 1, AD 3, AE 1, AF 2, AG 1, AH 1, AK 1, AL 2, 
AM 1, AN 2, AP 1, AQ 1, AR - neklasifikováno, AS – nevyskytuje se, BA 1, BC 2, BD 
1, BE 1, CA 1, CB 1. 
Vnější vlivy mimo rámec kapitoly 43 ČSN 332000-3 : nevyskytují se. 
  
2.4 Zkratové poměry 
Dynamický zkratový proud v rozvodnicích RE se předpokládá menší jak 10kA. 
2.6 Energetická bilance 
Instalovaný příkon venkovního osvětlení  –   cca 3,5  kW 
 

 
3.Technické řešení 
Stávající kabelové rozvody venkovního osvětlení  jsou na hranici životnosti a dle 
revizní zprávy elektro je v některých částech rozvodu nevyhovující izolační stav 
kabelů. Svítidla a stožáry jsou z části vyměněny, z části původní - nevyhovující. Z 
tohoto důvodu bude provedena v nevyhovujících místech nová kabeláž kabelem 
CYKY-J 5x6 v trubce kopoflex 63, nevyhovující stožáry budou vyměněny včetně 
stožárových pouzder, vyhovující ponechány. Stávající, vyhovující svítidla LED budou 
ponechána, vyměněné a nové stožáry budou osazeny svítidly  LED. Budou osazeny 
nové rozváděče venkovního osvětlení napojeny z pilířů kabelového rozvodu školy. 
Úpravy jsou patrny z výkresové dokumentace.   

 
4. Závěrem 
 
Uzemnění 
-  uzemnění stožárů  bude provedeno páskem FeZn 30/4 uloženém ve výkopu 
společně s kabelem  
- vodiče hlavního pospojování musí vyhovovat požadavkům této normy a kapitoly 54. 
/ČSN 33 2000-5-54/. 
 
Krytí elektrického zařízení 
Všechno navržené elektrické zařízení musí mít potřebné krytí požadované 
příslušnými normami pro dané prostředí. Krytí stanovuje ČSN 332000-5-51 ed. 3, 
ČSN 332000-4-482. El. stroje a přístroje mají mít krytí dle čl. 482.1.3, ČSN 332000-
4-482. 
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Bezpečnost práce 
Montáž , opravy a údržbu elektroinstalace  smí provádět pracovníci proškolení ve  
smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vlastní 
montážní práce provádět s ohledem na prostředí. 
Bezpečnost obsluhy elektrického zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům 
a poruchám. Osoby pověřené obsluhou a prací na elektrických zařízeních se musí 
řídit normami ČSN EN 50110-1 ed.2, 50110-2 ed.2. Při montážních pracích zajistit 
bezpečnost práce předepsanou pro jednotlivé úkony práce a ochranu cizích osob 
pohybujících se u otevřených výkopů a v blízkosti prováděných montážních prací. 
Veškeré  elektromontážní práce musí být provedeny podle platných norem ČSN. Při 
montáži tak i při provozu musí být dodrženy též bezpečnostní předpisy. 
Při stavbě je nutno dále dodržovat vyhlášku č. 591/2006 Sb. 
Revize 
Revize elektrického zařízení musí být prováděna ve lhůtách stanovených ČSN 33 
1500 dle ČSN 33 2000-6. Podmínkou zprovoznění je výchozí revize. 
 
 
 
V  Pardubicích     květen  2022         


