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1. Předmět úprav:  

Dokumentace je určena pro přípravu a provedení rekonstrukce hlavní rozvodny 

400/230V.  

Předmětem projektu je: 

- Demontáž stávajících rozvaděčů HRO1, osvětlení tribuny a nepoužívaných kabelů 

v kanále rozvodny. 

- Montáž nového rozvaděče HRO1. 

- Přepojení stávajících kabelů. 

- Zhotovení nové jednotky odsávání CO, přepojení kabelů. 

- Přepojení napájecích kabelů bojlerů č.1 a č.2 z HRV2 do nového HRO1 včetně 

zhotovení nového ovládání. 

Poznámka: Tato dokumentace slouží jako podklad pro návrh výroby nového 

rozvaděče HRO1. Vnitřní vybavení není ve všech položkách dopodrobna specifikováno 

a tak umožňuje výrobci rozvaděče použít jím vybraný materiál. Navrhované základní 

vybavení (jističe, pojistkové systémy atd.) je navrženo dle výrobkové základny fy OEZ 

Letohrad. Budou-li dodavatelem použity výrobky jiného výrobce, musí základními 

katalogovými vlastnostmi odpovídat tomuto projektu. 

2. Stručný popis, návrh řešení:  

Stávající stav:   

Stávající napájení rozváděčů je vedeno z hlavní rozvodny, rozváděče HR.   

Přívod č.1: Z pole č.3, jističe FA 3.2 je napojen přívodní kabel WL3.2, typ AYKY 

3x185+95 a bude napojen v novém rozvaděči HRO1, pole č.1 dle výkresu 01a. 

Přívod č.2: Z pole č.3, jističe FA 3.3 je napojen přívodní kabel WL3.3, typ AYKY 

3x185+95 a bude napojen v novém rozvaděči HRO1, pole č.1 dle výkresu 02a. 

Přívod č.1 je určen k trvalému běžnému provozu, přívod č.2 je určen k posílení výkonu 

při zvláštních akcích.  

V hlavní rozvodně jsou instalovány původní skříňové rozvaděče HRO1 o 5 polích 

označených 1A až 5A a rozvaděč osvětlení tribuny (bez označení) o 2 polích 

označených 1B a 2B. Těchto celkem 7 polí bude nahrazeno jedním společným 

rozvaděčem.  

V rámci rekonstrukce bude demontován rozvaděč HRO1, rozvaděč osvětlení tribuny 

nepoužívané kabely v kanálu rozvodny. V provozu zůstane pouze stávající rozvaděč 

nouzového osvětlení HRNO.  

 

Nový stav:   

V hlavní rozvodně bude na původním místě instalován nový řadový skříňový rozvaděč 

HRO1 o třech polí, na který budou napojeny všechny stávající odvodní kabely, 

převážně typu AYKY. Většina těchto kabelů bude při přepojování zkracována. 

K prodloužení kabelů dojde jen v několika případech a to v kabelovém kanálu 

v rozvodně. Stávající rozvaděče jsou umístěny nad kabelovým kanálem a před 

instalací nového rozvaděče HRO1 je nutno ověřit potřebnost zhotovení nosné 
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konstrukce pro nový rozvaděč.  

 

Ochrana před atmosférickým přepětím LPS dle ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2 není 

navrhována, protože vhodným místem na umístění těchto ochran je rozvaděč HR 

v trafostanici a koncové rozvaděče, nebo koncové vývody. 

Požadavky objednatele na provedení nového rozvaděče HRO1:  

- ovládání přívodů tlačítky na dveřích  

- dodat vnitřní kryty v každém poli rozvaděče  

- signalizace stavu pojistkových vložek  

- podružné měření vybraných odvodů  

- možnost rozšíření o instalaci dalších pojistkových odpínačů a jističů, včetně odvodů  

(poznámka: Počet rezervních pojistkových odpínačů a jističů uvedených ve výkresové 

části dokumentace není závazný.) 

Další požadavky objednatele: 

- Bojlery č.1 a 2 jsou napojeny z HRV2. Nově budou napojeny z HRO1, jističů FA2.31 a 

FA3.32. Kabely zůstanou původní a případně budou zkráceny. Nově bude provedeno 

samostatné ovládání obou bojlerů z velína strojovny. Spínání bojlerů bude provedeno 

spínačem se světelnou signalizací. Zároveň budou bojlery blokovány regulátorem 

čtvrthodinového maxima. 

- Provést kontrolu stavu uzemnění. 

- Vybavit rozvodnu ochrannými a pracovními pomůckami, zejména: dielektrickým 

kobercem, zkoušečkou napětí, vhodnými bezpečnostními tabulkami např. č.303506 

„Rozvodna nízkého napětí“, č.11931: „Nezapínej – na zařízení se pracuje“, č.30121: 

„Pozor pod napětím“, č.87781: První pomoc při úrazu elektřinou“, č.71868: „V 

případě nebezpečí volejte“ (ELKOV elektro); lékárničkou pro elektro provozy a 

náhradní sady pojistek. 

- Vypracovat provozní řád rozvodny včetně stávajícího rozvaděče nouzového 

osvětlení s akumulátory. 

3. Projektové podklady:  

Původní dokumentace hlavní rozvodny nebyla provozovatelem předložena. Byla 

předložena pouze výkresová část dokumentace jednotky odsávání CO zak.č. MS-

1444/05, výkresy EL-06 až EL-18. Podle této dokumentace bude potřebné zhotovit 

novou rozvaděčovou část jednotky odsávání a napojit stávající silové a ovládací 

kabely. Podklady ke zhotovení této dokumentace byly získány podrobnou prohlídkou 

rozvodny a napojených rozvaděčů a zhotovenou fotodokumentací stávajícího stavu. 

4. Technické parametry:  

Napájecí napětí: 3 PEN 230V/400V AC 50Hz / TN-C - silové obvody  

 3 N PE 230V/400V AC 50Hz / TN-S - silové obvody  
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 1 N PE 230V AC 50Hz /TN-S - ovládací obvody  

 2 24V AC / SELV - osvětlení 24V  

 

Napájecí proudy:  

 Jmenovitý proud rozvaděče:  In = 400 A    

 Imax.1 = 400 A při sepnutí obou přívodů  

 Imax.2 =  200 A při sepnutí jednoho přívodu  

 ß = 0,75   

 Ijmen.1 = 150 A  

 Ijmen.2 = 300 A  

 

Příkony: Pmax.1 = 276 kW při sepnutí obou přívodů  

 Pmax.2 = 138 kW při sepnutí jednoho přívodu  

 ß = 0,75   

 Pjmen.1 = 103,5 kW  

 Pjmen.2 = 207 kW  

5. Vnější vlivy, ochrana před nebezpečným dotykem:  

Vnější vlivy: AA5, AB5, AC1, AD1, BA4, BD1, BC3  

Prostory / stupeň ochrany:  

 prostory nebezpečné, stupeň ochrany normální  

 

Základní ochrana: izolací živých částí, krytí min. IP40  

 

Ochrana při poruše: automatickým odpojením v síti TN  
Poznámka: 

Kabely a elektrická instalace, která bude napojena na nový rozvaděč, byly většinou zhotoveny 

před cca 50 lety dle tehdejších platných norem ČSN 34 1010, ČSN 34 1020 a ČSN 34 1050 a 

ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je u této instalace nulováním.  

 
Ochranné uzemnění: Rozvaděč bude napojen na stávající zemnící síť, Rz ≤ 5Ω.  

6. Péče o životní prostředí, likvidace odpadů: 

Rekonstrukce hlavní rozvodny nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí v okolí.  

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou roztříděny a odvezeny na skládky dle druhu 

odpadu. 

7. Použité předpisy:  

Vyhlášky: zejména č.268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby; 

č.499/2006Sb. o dokumentaci staveb  

 

Technické normy: zejména ČSN 33 2000-1ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 
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2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-4-46 ed.2, ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2,  ČSN 33 2000-5-54 ed.2, ČSN EN 62 208. 

8. Bezpečnost práce, závěr:  

1. Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. 

2. Před zahájením demontáže původních rozvaděčů je nutno provést nové označení 

kabelů dle této dokumentace. Označení kabelů jednotky odsávání CO zůstává beze 

změny. 

3. V průběhu rekonstrukce bude nutné zajistit prozatímní nepřetržité napájení 

provozovatelem vybraných obvodů.  (Cca 4 rozvaděče v hale pro zajištění 

provozu některých částí haly a kanceláří.) 

4. Při práci je nutné dodržet požadavky zákoníku práce a dalších předpisů a 

technických norem, které se na činnost vztahují.  

5. Po ukončení rekonstrukce tuto dokumentaci a dokumentaci výrobce rozvaděče 

sloučit do jedné provozní dokumentace.  

6. Po ukončení rekonstrukce musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a 

ČSN 33 2000-6 ed.2.  

7. Provozovateli budou předány tyto doklady: Dokumentace skutečného stavu; 

protokol o kusové zkoušce rozvaděče, provozní řád rozvodny; zpráva o provedené 

výchozí revizi. 

   


