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ABSTRAKT

Bakalá ská práce p ibližuje student m základy projektování v elektrotechnice s podporou
nejmodern jších softwarových nástroj . Analyzováním možností konkrétních softwarových
aplikací byla vytvo ena interaktivní tabulka, která popisuje možnosti jednotlivých program . Pro
program Bricscad ™ byl vytvo en uživatelský návod na základní nastavení programu. K
programu ElProCAD byl na praktickém p íkladu vytvo en manuál pro návrh datových rozvod .
Manuál je koncipován jako u ební pom cka pro studenty a budoucí projektanty pracující s tímto
programem. V další ásti bakalá ské práce byla vytvo ena projektová dokumentace pro stavební
ízení, kde byla vysv tlena legislativní problematika a postup p i ešení zadaného projektu.

Výstupem je projektová dokumentace, která byla využita p i realizaci elektroinstalace rodinného
domu.

KLÍ OVÁ SLOVA: Astra; Bricscad ™; ElProCAD; datový rozvod; projektování;
projektová dokumentace; slaboproudá elektroinstalace; software;
Verox.
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ABSTRACT

The bachelor thesis introduces to students the basics of electro technical designing with the
support of the most modern software tools. By analyzing the possibilities of specific software
applications, an interactive table was created to describe the options of individual programs. An
user manual describing the basic setup was created for Bricscad ™ program. A manual for the
data distribution designing was created for the ElProCAD program according to a practical
example. The manual is designed as a learning tool for students and future engineers working
with this program. A project documentation for building control is developed in the following
part of this bachelor thesis, with explained legislative issue and the process of solving a given
project. The outcome is the project documentation used in the implementation of wiring system
in a family house.

KEY WORDS: Astra; Bricscad ™; ElProCAD; data distribution; project
documentation; low-voltage wiring system; software; Verox.
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1 ÚVOD

1.1 Elektroinstalace
P ed realizací každého elektrického díla by m lo být dodrženo n kolik klí ových zásad pro

dobré technické i ekonomické vlastnosti elektrického díla. Na prvním míst stojí dodržení
platných p edpis a norem. Také nám pomáhají k rychlému a efektivnímu dokon ení projektu.
Tím se hlavn zabývá projektování silových a datových rozvodu pro NN, VN a VVN. Toto
odv tví elektrotechniky p ipravuje a navrhuje projekty, které eší podobu, zejména pak funk nost
systému, kde je kladen požadavek na garanci p enosu energie. Zárove návrh provádí tak, aby
bylo preventivn zabrán no jakémukoli kontaktu živých ástí elektrického rozvodu, tím pádem
nehrozí nebezpe í úrazu, požáru, výbuchu nebo jiného ohrožení osob a majetku. V neposlední
ad se musí brát ohled na maximální hospodárnost.

Projekt silového a datového rozvodu je tvo en z technické zprávy, soupisu materiálu,
rozpo tu a hlavn z výkresové dokumentace. Technická zpráva popisuje zp sob provedení
realizace projektu, vý tu norem atd. Rozpo et a soupis materiálu slouží jednak p i realizaci, tak
i investorovi. Výkresová dokumentace slouží k zakreslení bytových a pr myslových
elektroinstala ních rozvod . Sou asn s elektroinstala ními rozvody se zpracovávají
i slaboproudé rozvody, zejména audio/video instalace, zabezpe ení, požární systémy, inteligentní
elektroinstalace a další obvody.

1.2 Historie
D íve se výkresová dokumentace kreslila pomocí rýsovacího prkna, pauzovacího papíru

a rýsovacích pot eb. Takové projekty byly asov náro né a pracné, vše se muselo p ekreslovat
a každá chyba si vyžádala složité opravování.

P íchodem osobních po íta , tiskáren a 2D projektovacího (grafického) softwaru se
navrhování projekt velice zrychlilo, p ibyly možnosti jako kopírování, jednoduchá editace
a další možnosti. Tím se výrazn zkrátila doba projektování, zvýšila se efektivita.

I p es toto vylepšení se vývoj nezastavil a pokra oval dál až do dnešních dn , kdy se ke
klasickým CAD (po íta em podporované kreslení) p idávají další systémy, zejména databázové,
jenž slouží k vyšší efektivnosti, a také p ispívají k menšímu po tu chyb.

1.3 Databázové systémy
Systém ízení báze dat (též jen stru n databázový systém; zkracováno na S BD i DBMS

podle anglického database management system) je softwarové vybavení, které zajiš uje práci
s databází, tzn., tvo í rozhraní mezi aplika ními programy a uloženými daty[17]

Pod pojmem databázový systém v projektování silových a datových rozvod rozumíme:
p ehledný správce projektové dokumentace, umož ující jednoduchou a p ehlednou evidenci
zakázek, len ní na jednotlivé projekty a dokumenty, aby bylo možné usnadnit organizaci
a zefektivnit jednotlivé postupy p i návrhu projektu. Mezi základní vlastnosti adíme vyhledávání
pot ebných technických informací, jako jsou použité p ístroje a jejich definice. To znamená, že
systém dokáže vložit ur itý objekt do výkresu a jeho parametry vloží do soupisu materiálu a také
je dokáže nacenit v rozpo tu podle informací od dodavatele.

Databázový systém stále procházejí vývojem a dnes dokážou nejen pracovat s jednotlivými
p ístroji, ale také um jí samy kontrolovat projekt a vytvá et jednotlivé asti projektu. Tím se
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jednak zmenšuje možná chyba, kterou m že lidský faktor zp sobit a hlavn se zrychluje
projektování, které se tímto zlev uje a zefektiv uje.

1.4 Charakteristika sou asného stavu ešené problematiky
V dnešní dob se ešením projektování silových a datových rozvod v oblasti po íta ové

podpory zabývá mnoho firem, které na trh vypouští ohromné množství program snažící se
pomoci projektant m v rutinních úkolech projektování. ím více program se objevilo na trhu,
tím více se zhoršil p ehled o jednotlivých programech a možnostech jejich využití. Jednotlivé
programy se liší jen nepatrn a jde hlavn o kosmetické úpravy a použití jiných algoritm . P esto
se každý program chová jinak a má rozdílné uživatelské prost edí. Ke správné funkci
jednotlivých program , modul , je nutné znát p esn daný postup, jak se p i ešení našeho
projektu postupuje. Jakékoliv opomenutí nebo drobnost, kterou ud láme p i postupu
v konkrétním programu, nám m že zp sobit obrovské škody p i realizaci projektu. Proto je
d ležitý postup neboli návod ur ený pro práci s tímto programem. U návod se asto
setkáme pouze s obecným postupem a základními informacemi o jednotlivých sou ástech. Návod
bývá vytvo en pro první verzi programu, p itom nov jší funkce asto nepracují, nebo se chovají
nekorektn podle tohoto návodu. Dále se tu objevuje i problém s normami SN, tyto normy se
postupn upravují, rozši ují, ruší a nahrazují. Vzniká pak problém, kdy program pracuje
s neplatnými normami. Pohled firem na efektivní využití databázových program znamená astá
školení zam stnanc , jistou predikci do budoucnosti, podporu ze strany vývojá programu.

1.5 Cíle práce
Cílem práce je analyzovat jednotlivé možnosti softwarových aplikací a vytvo ení interaktivní

databáze s jednotlivými aplikacemi. Dále bude vytvo en návod, který seznámí uživatele
s jednoduchou instalací a základy projektování pomocí po íta e v CAD systému. Zde bude použit
program Bricscad ™ a databázový systém od spole nosti Astra92 jménem Astra. Návod se
zam í na tvorbu slaboproudé elektroinstalace, kde bude na p ikladu vysv tlen postup. Podle
tohoto návodu bude vytvo ena v programu ElProCAD projektová dokumentace (elektrická ást)
jako podklad pro stavení ízení.
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2 PROGRAMY PRO PROJEKTOVÁNÍ
V sou asné dob se objevilo na trhu mnoho databázových systému. A už se jedná o návrhy

plošných spoj , p es elektroinstalace, na které je tato práce zam ena, až k návrhu rozvoden NN,
VN a VVN. Tabulka slouží jako jednoduchý p ehled

Tab. 2-1 Programové možnosti u vybraných software

Program CAD kreslení Elektroinstalace Firma
ÿþýüûÿú ÿ ù ÿþýüø÷öõ 

ôóòñöûÿú ÿ ù ôóòñöðö 

ûÿú ïîøöýîíìð ë ù ûÿú êóüéóîèð 

úçÿæþå ù ë úçÿæ 

äãâóüûÿú ë ÿ ÿöýóî áãàï 

çïý÷ããòûÿú ÿ ù Ýòï÷ 

çïí÷ïýüó ÿ ù ÿþýüø÷öõ 

ÜÛëûäÚ ë ÿ ÜÛëûäÚ 

ïýõ øüñ ÿ ÿ ëýõ ñîìã÷ö 

Ûûäâ ë ÿ ÚäæâÛ 

êóüé÷ûÿú ÿ ù âóüé÷ÚÛÝÙ 

Ø÷ãþå ù ë Øäæ×ù 

Øþêãîï ÿ ÿ ÙäûÖëÛúÿÙ 

ÚòñÕó ë ÿ Ûäá 

ÚüãòøÔüóõö ÿ ù ÚüãòøÔüóõö 

Ôòãö ù ÿ ÿöýóî áãàï 

V Tab. 2-1 jsou uvedeny jednotlivé programy a jejich využití ve vybraných inženýrských
oblastech. Kompletní seznam nej ast ji používaných program k projektování je uveden viz.
P íloha: Tabulka vybraného software. V tabulce byly programy rozd leny do skupin podle
specifických obor a možností program spravovat tyto inženýrské oblasti. Rozd lení skupin:

§ Program název programu,
§ CAD kreslení,

• A podpora 2D/ 3D kreslení standart CAD,
• N nemá vlastní CAD jádro,
• X omezené nebo žádné možnosti editace CAD soubor ;

§ Elektroinstalace,
• A ur ený p ímo k projektování,
• N neumož uje projektovat,
• X umož uje projektovat;

§ Firma název firmy.

Následn byla vytvo ena tabulka firem viz. P íloha: Tabulka firem, které podnikají v oboru
projektování elektroinstalací. Firmy byly požádány o poskytnutí informací k program m, které
využívají p i projektování a na jaké projek ní práce jsou tyto programy využity. V tabulce se
nachází také na tyto firmy odkaz.
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3 BRICSCAD

3.1 Úvod
Bricscad ™ je CAD, užívající formát DWG. Je nejvýznamn jší alternativou k Autocad ™,

nabízí podobné prost edí a je s ním pln kompatibilní.

Bricscad ™ podporuje kreslení v rovin i modelování ploch ve 3D. M žete kreslit všechny
obvyklé výkresové entity po ínaje body, úse kami a oblouky p es k ivky, více ádkový text,
asociativní šrafování a kóty až po základní 3D plochy kvádru, kužele, kulového vrchlíku a složité
prostorové útvary jako jsou rota ní a transla ní plochy, hrani ní plochy a polygonální sít
(Kreslení a úprava entit). Je možné spoušt t programovací kódy v jazycích (AutoLISP, Diesel,
DCL, VBA a COM).

Instalace Bricscad ™ je jednoduchá. Je vyžadováno 111 MB místa na disku. V sou asné
dob je kompatibilní s opera ním systémem firmy Microsoft (XP/Vista/Windows 7), do
budoucnosti se p ipravuje podpora OS Linux

Návod je tvo en za pomoci Helpu, který je sou ástí programu Bricscad ™. Dále byly použity
informace z Helpu v programu Autocad. Dalšími zdroji jsou elektronická p íru ka Bricscad
V8[10], skripta Projektování silových a datových rozvod [5] a internetové stránky[8],[13].

3.2 Možnosti nastavení
P i spušt ní se objeví nové okno (Obr. 3-1).  P i práci se dá pás karet (je paleta, na níž se

zobrazují tla ítka a ovládací prvky v pracovním prostoru) r zn upravit p eskládáním, posunutím.



Bricscad 17

Obr. 3-1 První spušt ní Bricscad ™

3.2.1 Nastavení pracovní plochy
Pro lepší práci m žeme editovat uživatelské prost edí p idáním dalších nástroj , jako jsou

kóty, vrstvy, polygony a další. Tuto úpravu provádíme pomocí kliknutí pravým tla ítkem na
Lišta nástroj (Obr. 3-2), kde vysko í PopUp okno, ze kterého vybíráme jednotlivé panely (Obr.
3-2). Tyto nástroje se také nachází v panelu nabídek, nebo m žeme k jejich použití napsat p íkaz
do P íkazová ádka. Pro lepší dostupnost je umístíme na okraj pracovní plochy, což nám urychlí
práci, p ípadn je m žeme nechat jako Panel nástroj - plovoucí. Vytvo ení panelu nástroj je
možné provést r znými zp soby. Jeden z možných je kliknout pravým tla ítkem na volné místo
v lišt nástroj , najet šipkou myši na BRICSCAD, kde se otev e nabídka s panely. Panely
s fajfkou jsou použity, p i kliknutí levým tla ítkem myši, se objeví panel nástroj – plovoucí,
m žeme ho uchopit a p enést na pot ebné místo. Pokud p eneseme panel nástroj na lištu
nástroj , panel se p ichytí do lišty, kde bude panel nástroj - ukotven.
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Obr. 3-2 Pracovní plocha

Další nastavení se provádí v Panel nabídek v položce Nastavení (Obr. 3-3). Zde se
provádí základní nastavení, jako jsou jednotky výkresu, rozm ry a styly kót, až k ukládaní
a rozvržení r zných oken nabídek. Do této nabídky se dostaneme tak, že v panelu nastavení
klikneme levým tla ítkem myši na Nastavení Tablet Konfigurovat…

Obr. 3-3 Nastavení Bricscad ™

Zde upravíme Jednotky výkresu (Obr. 3-4), které jsou p ednastaveny v palcích, na jednotky
v milimetrech (mm). Klikneme levým tla ítkem myši na Výkres Kreslení Jednotky
výkresu. Zm níme Jednotky palce na milimetry a Míra z Anglická na Metrická, je to
z d vodu použití standartu ISO. Tuto skute nost je mít na pam ti protože každý stát, spole nost
m že využívat jiné standarty.
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Obr. 3-4 Nastavení jednotky výkresu

Zm níme ješt kóty (Obr. 3-5). Kóty áry a Šipky. Zde upravíme položku Šipka
z Uzav ená vypln ná na Otev ít z d vodu ISO standartu. Tímto zp sobem nastavíme podle
pot eby ostatní položky.

Obr. 3-5 Nastavení kóty

Položka Možnosti programu v hlavním menu Nastavení je ur ena k obecnému nastavení,
jako je ukládání soubor , kopií, záloh. Možnost nastavení barevného provedení modelového
prostoru (standardn erné). Standardního nastavení tisku, rychlosti p ekreslovaní (záleží na
velikosti výkresu a výkonnosti po íta e).

3.3 Základy kreslení
V Bricscad ™ je výkresová plocha taková, na kterou se kreslí entity. Plocha není nijak

omezena. Z pravidla se kreslí v m ítku 1:1. Základem p i tvorb výkres je p esné kreslení, to
znamená, aby jednotlivé entity navazovaly na sebe. Tohoto je možno dosáhnout zadávaní
sou adnic, kreslení pomocí uchopovacích režim , krokování a m ížky. V tomto p ípad
projektujeme, tedy navrhujeme, p esn danou ást projektu.

Zadávání sou adnic Bricscad ™ pracuje v kartézském sou adném systému, umí také využívat
válcové sou adnice, sférické sou adnice. To je vhodné, pokud chceme kreslit bez myši. V tom
p ípad sta í do p íkazové ádky zadat íseln vzdálenosti a úhly.

Krokování a m ížka (KROK, M ÍŽKA) je další metoda. Zde již nezadáváme body
v sou adném systému, ale pohybujeme se pomocí kurzoru myši, který je p itahován body na
výkresové ploše. Krok se dá nastavit podle pot eb a nijak neovliv uje sou adný systém. Provádí
se pomocí p íkazu KROK v P íkazová ádka (Obr. 3-6), kde budete dotázání na délku kroku.
Nastavuje se dle pot eby. Je možno zapnout krok tím, že ve stavové ádce klikneme tla ítkem
myši na pole KROK a je-li krok aktivní, je erný, pokud je neaktivní, krok je šedý. M ížka vloží
na výkresovou plochu bíle body, které jsou netisknutelné a neuchopitelné. Jsou vhodné
k zobrazení kroku, kdy bod m ížky souhlasí s krokem. Je jí možno zapnout pomocí p íkazu
_grid, kde budete dotázání na vzdálenost jednotlivých bod , nastavujeme podle kroku. Další
p íkazy na aktivaci jsou: Nastavení  M ížka, klávesou F7, ve stavové ádce pole M ížka
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Pravoúhlé kreslení – všechny linie jsou kresleny kolm nebo pravoúhle. Zapnutí nebo
vypnutí se provádí Nastaveni Kreslit ortogonáln , klávesou F8, nebo ve stavové ádce pole
ORTO, podle aktivního režimu je ORTO erné nebo šedé. Je možné také využít p i kreslení
klávesy SHIFT, pokud je ORTO aktivní, po dobu trvaní stisku klávesy SHIFT se stane
neaktivním. Pokud je neaktivní stane se po dobu držení Klausi SHIFT aktivní.

Polární soustava, je taková soustava sou adnic, u které jedna sou adnice udává vzdálenost
bodu od po átku sou adnic, druhá sou adnice udává úhel spojnice t lesa a po átku od zvolené
osy ležící v rovin . Zapnout nebo vypnout je možno zadat do P íkazová ádka p íkaz
ORTHOMODE, další možnosti je klávesa F6 nebo kurzorem myši kliknout ve stavové ádce na
pole POLAR.

Obr. 3-6 P íkazová ádka

Režim uchopení je princip, kdy entit  m žeme zadat sou adnice p esn , tzn. pomocí
zvoleného režimu uchopení, m žeme p esn vybrat st ed p ímky, í jiné entity. Jeho aktivace je
následující: vybereme entitu, kterou chceme kreslit, poté zvolíme z panelu režim uchopení (Obr.
3-1) a myší se p iblížíme k entit , která byla již nakreslena. V míst , kde se p ibližn nachází náš
bod uchopení, se objeví žlutá zna ka (Obr. 3-7). Po kliknutí levým tla ítkem myši se do tohoto
bodu umístí po átek námi vybrané entity. Jiná možnost je mít režim uchopení po ad zapnutý ve
Stavové ádka pole UCHOP, popis jednotlivých uchopovacím režim je uveden v Tab. 3-1.

Obr. 3-7 Režim uchopení
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Tab. 3-1 Režim uchopení

Symbol Funkce Popis

Uchopit nejbližší Uchopení za bod na entit , který se nachází nejblíže kurzoru myši.

Uchopit polovinu Uchopení za polovinu entity

Uchopit st ed Uchopení za st ed kružnice nebo kruhového oblouku.

Uchopit kolmo Uchopení za patu kolmice nebo patu normály.

Uchopit te n Uchopení za te ný bod.

Uchopit kvadrant Uchopení za kvadranty kružnice, nebo kruhového oblouku.

Uchopit bod vložení Uchopení za bod vložení textu nebo bloku.

Uchopit bod Uchopení za entitu bod.

Uchopit pr se ík Uchopení za pr se ík dvou entit.
Uchopit v

prodloužení Uchopení za pr se ík, který se nalézá v prodloužení dvou entit.

Vypnout uchopení Vypnete všechny režimy uchopení.

Trasování objekt (Obr. 3-8), jedná se o vizuální pom cku p esného zadávání bod
vzhledem k vybraným bod m. Do asn se zobrazí ídící p ímky vycházející z vybraných bod .

Obr. 3-8 Režim trasování

Ke kreslení neexistuje žádný jednozna ný návod, postup kreslení záleží na zvyklostech
jednotlivých projektant . Nej ast ji se využívají ikony v jednotlivých panelech nástroj . Základní
p íkazy jsou uvedeny v Tab. 3-2 Kreslení a modifikace entit.
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Tab. 3-2 Kreslení a modifikace entit

Symbol Funkce Popis

Úse ka Nakreslíte úse ku

Kružnice Nakreslíte kružnici zadáním st edu a polom ru

Šrafování Umožní šrafovat nebo vzorovat vybranou oblast

Text Do výkresu je možno vkládat text

P esunout P esune entitu z jednoho místa na druhé

Kopírovat Zkopíruje entity na jiné místo výkresu

Oto it 2D Oto í vybrané entity

Zrcadlit 2D Vytvo í zrcadlovou kopii

O íznout O ízne entitu jinou entitou

Prodluž Prodlouží entitu k jiným entitám

3.3.1 Kóty
Abychom mohli podle výkresu správn umístit rozvád , zásuvky, spína e a hlavn zdroje

sv tla, musí se z výkresu dát p e íst rozm ry (délky, ší ky, výšky), výkres tedy musí být
okótován. Kóta je v Bricscad ™ tvo ena jako jeden prvek. Toto je d ležité mít na pam ti. Kóty
mají kotovací styl, a pokud tento styl zm níme, zm ní se všechny koty ve výkresu (Obr. 3-9).

Objekty kreslíme v modelovém prostoru zásadn 1:1 v mm a o následný p epo et do m ítka
se nám postará Bricscad ™ až p i tisku. Není tedy nutné vynásobovat délky faktorem m ítka
a poté je vynášet, jak tomu bylo p i klasickém rýsování rukou. Ovšem zde musíme ur it, v jakém
m ítku hodláme výkres publikovat. Od toho se odvíjí velikost písma jak v kótách, tak i ve
velikosti popisových polí. Proto asto nem žeme použít konstantní velikost písma z d vodu
možné ne itelnosti.

P i standardním nastavení je vykreslená kóta (kótovací ára + vynášecí áry + kótovací
zna ky + text) jeden objekt. Je spojen s objektem, který kótuje. Jestliže zm níme libovolným
edita ním p íkazem rozm r okótovaného prvku, kóta se automaticky p epo ítá — p izp sobí se
novému rozm ru a kótovací text zm ní svou hodnotu. Takovéto vlastnosti se íká asociativita kót.
Asociativní však nejsou všechny kóty.

Kótu m žeme pomocí prvku Rozložit, v tom p ípade, vzniknou samostatné entity, které lze
jednotliv editovat. Nemají však už nic spole ného s kótovaným objektem. Asociativita se
samoz ejm s rozbitím ztratí.

Obr. 3-9 Panel nástroj kóty
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3.3.2 Vrstvy
Vrstvy v Bricscad ™ jsou jako fólie používané p i ru ním kreslení. Jsou používány pro r zné

informace nacházející se na výkresu. Výchozí vrstva je nazvána „0“ do této vrstvy nekreslíme,
ale používáme ji pro p esun objektu s jednoho výkresu do druhého.

V Bricscad ™ používáme vrstvy z d vodu rozlišení jednotlivých informací. Na za átku
projektu dostaneme od investora p dorys objektu, ve kterém máme provést elektroinstalaci. Ve
výkrese asto není jen p dorys, ale nachází se tam i rozmíst ní nábytku, elektrických p ístroj ,
atd. N které z t chto informací nám uleh í práci a ostatní informace zase m žou kone ný výkres
elektroinstalace znep ehlednit. Proto používáme na jednotlivé skupiny stejných objekt hladiny.
Kdy m žeme p i tisku zvýraznit d ležité a odstranit nepot ebné.

Každá hladina má tyto vlastnosti BARVA, TLOUŠ KA a TYP. Barva nám slouží k odlišení
jednotlivých hladin. Hlavn v Bricscad ™ tiskneme zásadn monochromaticky. Tlouš ka a typ nám
slouží k hlavnímu p edání informací na papír. P dorys m že být z tenkých ar a vlastní
elektroinstalace, umíst ní kabel a zásuvek siln jší arou.

Do Nastavení – vrstev (Obr. 3-10) se dostaneme Panel nabídek Nastavení Vrstvy
Vrstvy

Obr. 3-10 Nastavení – vrstvy
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4 ELPROCAD

4.1 Úvod
Jedná se o softwarový program, využívající databázový systém po íta ové podpory

projektování elektrických za ízení. Uživatel m že vybrat sestavu podle vlastní pot eby, protože
se jedná o modulární systém. Správce technické dokumentace v programu Astra umož uje
p ehlednou a jednoduchou evidenci i archivaci dat. Sou ástí programu je rozpo tový program
Verox. Hlavním p ínosem je rozsáhlá a udržovaná databáze cenových i technických dat. Nabízí
otev enou architekturu, což znamená jednoduchou uživatelskou úpravu. K využití jednotlivých
modul je pot eba grafický editor, lze použít AutoCAD, AutoCAD LT, Bricscad ™ –
IntelliCAD.

Sou asná verze mimo jiné obsahuje i návrh hromosvodu podle SN EN 62305. Vytvo ení
specifikace materiálu, specifikace délek i uložení kabel dle základních kabelových tras.
Automatické stanovení typu kabelu, spot ebi a jejich dimenzování. Generování tabulek
a legend bez uvedení konkrétních typ a výrobce. Zm nu p ístroj rozvád e za p ístroje
srovnatelných parametr jiného výrobce.

Návod je tvo en za pomoci Helpu, který je sou ástí programu Astra, dále byly použity
informace z elektronické p íru ky ElProCAD 2.8.5[7], skript Projektování silových a datových
rozvod [5] a internetových stránek [9], [15].

4.2 Instalace
Instalace ElProCAD vyžaduje mít nainstalovaný grafický editor a zabírá 240MB místa na

disku. Ze stránky http://www.astra92.cz, kde v nabídce Software Ke stažení Demoverze
stáhneme soubor WebDemo což je instalátor který nám postupn z internetu stáhne jednotlivé
komponenty, které budeme p i práci využívat. Pak se z nabídky vybere, které asti instalovat,
a zvolí se, pro který grafický editor se bude ElProCAD využívat, u nás to je ElProCAD IC 1.0
(Obr. 4-1).

http://www.astra92.cz
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Obr. 4-1 Instalace zvolených sou ástí Astra

4.3 Astra
P ehledný správce projektové dokumentace, umož ující zejména pohodlnou a p ehlednou

evidenci zakázek, jejich len ní na jednotlivé projekty a jejich dokumenty. Jeho další funkcí je
zálohování dokument i jejich archivování[4].
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Obr. 4-2 Úvodní obrazovka Astra

4.3.1 Hlavní panel
V položce Správce (Obr. 4-2) v Hlavní panel m žeme exportovat a importovat

dokumentaci do r zných formát , p ípadn ji takto zálohujeme. Dále se zde nachází nastavení
systému a správa databází výrobc , slouží k údržb databází.

4.3.2 Nástrojový panel
Ke správ zakázek slouží Nástrojový panel (Obr. 4-2), stejné p íkazy obsahuje i položka

Úpravy v Hlavní panel.

4.3.3 Informativní okno
V tomto okn se nachází informace o provedených operacích.

4.3.4 Databázový panel
Umož uje p ístup k jednotlivým databázím. Databáze se lení pomocí stromové struktury na

skupiny, podskupiny obsahuje legendy projekt , které slouží k editaci prototypových legend,
které generuje program ve výkresové ásti. Panel obsahuje záložky Výrobci, Silnoproud,
Slaboproud a M ení a regulace. Kde jsou ve stromové struktu e len ny jednotlivé p ístroje.



ElProCad 27

4.3.5 Správa zakázek

4.3.5.1 Úložišt
Úložišt slouží k archivaci a zálohování. Do úložišt se zakázka, projekt nebo dokument

p esouvá tažením myší nebo zkopírováním. Pokud p esuneme zakázku do zálohy. Standardn je
ve C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Astra 92\Astra\Dokumenty - Záloha\
odkud se dá kopírovat a p enášet mezi po íta i.

4.3.5.2 Astra
Ve složce Astra umis ujeme projekty, na kterých pracujeme. P idaní projektu provedeme

tak, že levým tla ítkem myší ozna íme složku Astra, klikneme pravým tla ítkem myši a objeví
se PopUp menu (Obr. 4-3), ze kterého se levým tla ítkem vybere Nová skupina zakázek.
Vysko í okno, kde budeme dotázaní na název, napíšeme Elektroinstalace. Novou složku
otev eme a pravým tla ítkem klikneme na naši vytvo enou složku. Levým tla ítkem vybereme
Nová zakázka (Obr. 4-3). V následujícím okn se vypl ují podrobné informace o zakázce, které
slouží k automatickému vypln ní razítka.

Obr. 4-3 PopUp menu

Do vytvo ené zakázky vkládáme jednotlivé projekty, což probíhá podobným zp sobem – pravým
tla ítkem klikneme na zakázku, do které chceme projekt vložit a vybereme Nový projekt (Obr.
4-3). Objeví se dialogový panel k zadání údaj o projektu (Obr. 4-4).

Zde se vybírá stupe projektu (Obr. 4-5), uvádí se z d vodu rozsahu projektu a jednotlivé stupn
jsou ur eny následovn [11]:

§ Studie:
• U studie provádíme analýzu trhu, strategii. Technické ešení a ekonomickou

analýzu. Analýzu rizik a lidských zdroj . Jedná se o nejnižší stupe , který
obsahuje jen základní informace a zam uje se na uskute nitelnost projektu.

§ Dokumentace pro územní ízení:
• Jedná se o projektovou p ípravu, na které se povoluje umíst ní stavby a je popsána

v p íloze . 4 vyhlášky 503/2006 Sb.
§ Dokumentace pro ohlášení stavby:

• Je totožná s dokumentací pro stavební povolení s tím rozdílem, že není nutné
stavební povolení.
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§ Dokumentace pro stavební povolení:
• Vypracovává se pro získání stavebního povolení. Dle náležitostí stanovených

p ílohou . 1 vyhlášky 499/2006 Sb.
§ Dokumentace pro provád ní stavby:

• Jedná se o podklad ur ený k realizaci stavby.
§ Dokumentace skute ného provedení stavby

• Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ov enou
dokumentaci odpovídající jejímu skute nému provedení podle vydaných povolení.
V p ípadech, kdy dokumentace stavby nebyla v bec po ízena, nedochovala se
nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen po ídit dokumentaci
skute ného provedení stavby. P i zm n vlastnictví ke stavb odevzdá dosavadní
vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby[16].

Jako Druh projektu vybíráme takovou ást projektu, kterou budeme projektovat. Jelikož
program nedokáže Silnoproud, Slaboproud a Hromosvod d lat v jednom projektu, každá ást
musí být rozd lena. Rozd lena však m že být jen výkresová ást. Technická zpráva, materiál
a rozpo et m že byt spole ný nebo také rozd lený podle pot eby realizace, investora.

Obr. 4-4 Dialogové okno projekt
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Obr. 4-5 Výb r stupn projektu

4.4 Slaboproudá Instalace
Dále pracujeme s druhem projektu Slaboproudé rozvody (Obr. 4-6) a stupn m DPS

Dokumentace pro provedení stavby.

Obr. 4-6 Projekt elektroinstalace

4.4.1 Výkresová ást
Za neme výkresem, to je soubor 1-E-303.dwg P dorys 1. podlaží (Obr. 4-6), kurzorem

myši dva krát klikneme levým tla ítkem na soubor. Vysko í dialogové okno, klikneme kurzorem
myši na Ano a spustí se Bricscad ™. Budeme dotázáni na použité m ítko, ponecháme 1:50
a potvrdíme. Pracovní plochu orámujeme: Hlavní panel ElProCAD Orámovat. Te
vložíme na výkresovou plochu p dorys objektu, kde navrhujeme slaboproudou instalaci. Hlavní
panel Vložit Vložit blok… v dialogovém okn klikneme kurzorem myši na procházet
a najdeme cestu k .dwg p dorysu objektu. Pokud p dorys nemáme, m žeme jej nakreslit. Podle
velikosti p dorysu vložíme razítko A4 nebo A3: Hlavní panel ElProCAD Razítko. Vše
bude p edvád no na jedné místnosti o rozm rech 10x6 m.

4.4.1.1 STA – Spole ná televizní anténa
Jedná se o slaboproudý elektrický rozvod, kde na jeden p ijíma (anténa, kabelová televize)

je p ipojeno více televizí. Navrhneme ST5 parabolu a dva výstupy ST10 zásuvka (Obr. 4-7).
Parabolu umístíme na venkovní ze a zásuvky do míst kde bude televize. Vše propojíme
vedením. Kurzorem myši klikneme na ELE kreslení Nastavení vedení (Obr. 4-9) a vybereme
odpovídající kabel. Propojíme zásuvky a parabolu kabelem. Kabel vybereme: ELE kreslení
Kabel. Te musíme jednotlivé sou ásti p i adit do skupiny. Ozna íme jednotlivé zna ky, které
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mají pat it do skupiny a dáme ELE nástroje  P i azení smy ky EPS (Obr. 4-8), poté budeme
vyzvání k zadaní ísla smy ky, zadáme íslo smy ky (10), ozna íme op t všechny zna ky pat ící
do dané skupiny a ELE nástroje  P i azení sk ín EPS, budeme vyzváni k zadaní ísla
sk ín , zadáno (11), vše opakujeme ješt jednou, ale vybereme ELE nástroje  P i azení
úst edny EPS, kde budeme vyzvání k zadání ísla úst edny, zadáno (12). Kurzorem myši
klikneme na inventarizace spot ebi ELE nástroje P ístrojová inventarizace.

Obr. 4-7 STA – spole ná televizní anténa

Obr. 4-8 ELE nástroje – p i azení objekt
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Obr. 4-9 Výb r druhu vedení

4.4.1.2 EPS – Elektronický požární systém
Elektronický požární systém je za ízení, které pomáhá chránit objekty p ed ni ivými ú inky

požáru v asnou identifikací a lokalizací požáru. Systém se skládá z detektor , vyhodnocovací
úst edny a ze za ízení, které informuje uživatele nebo hasi ský záchranný sbor o vzniku požáru.

Detektor požáru pracuje na r zných principech. Umís uje se podle požadavku výrobce nebo
do nejvyššího místa v objektu. Úst edna elektronického požárního systému p ijímá od senzor
informace o požáru a m že podle programu a r zného p íslušenství spoušt t alarm, p ivolat
hasi e.

V projektu navrhneme Rozvád , Sirénu a detektor kou e a plynový hlási (Obr. 4-10).
Postup je stejný jako u STA – spole ná televizní anténa. Rozmístíme jednotlivé leny EPS,
nastavíme kabel, propojíme jednotlivé leny s rozvád em. íslo smy ky (20), íslo sk ín (21),
íslo úst edny (22) a provedeme p ístrojovou inventarizaci. Do rozvád e vstupují detektory

kou e a vystupuje kabel k sirén . V slaboproudé elektroinstalaci nefunguje správn TRASA
program, nedokáže dob e spo ítat délky kabel , proto musíme použít pro každou cestu
samostatný vodi .

Po vložení lenu je vid t íslo, toto íslo je pouze pro program a ur uje jeho po adí (Obr.
4-11) první íslo znamená p i azenou úst ednu, druhé p i azenou smy ku a poslední je podlaží. U
špatn definovaných za ízení se p i inventarizaci spot ebi objeví chybová hláška a špatn
definované za ízení z ervená (Obr. 4-12). Jednotlivé íslice p edstavují umíst ní za ízení,
p i azení k rozvád i a další v ci pro program. Zde m žeme odhalit chybu, pro se za ízení
nem že inventarizovat a m žeme ji odstranit. Nás zajímá první íslo (1) ur uje p i azenou
úst ednu a t etí íslo (3) ur uje p i azení smy ky, ostatní ísla slouží pouze programu.
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Obr. 4-10 Schéma zapojení EPS

Obr. 4-11 Správn definovaný objekt

Obr. 4-12 Chybn definovaný objekt

4.4.1.3 EZS – Elektronický zabezpe ovací systém
Základní v cí systému je úst edna. Monitoruje a vyhodnocuje stav posílaný z jednotlivých

detektor , který následn  p edává na internet, mobil, nebo policii.

Postupuje se stejným zp sobem jako p i navrhování STA, EPS. Pouze zm níme u EZP (Obr.
4-13) íslo smy ky (30), íslo sk ín (31), íslo úst edny (32). A provedeme p ístrojovou
inventarizaci.
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Obr. 4-13 Schéma zapojení EZS

4.4.1.4 Domácí telefony
Dá se použít jako elektronický vrátný, což je za ízení používající se pro dálkové ovládání

za ízení. Nejpoužívan jší je dálkové ovládání domovních dve í, kdy pomocí elektrického modulu
u dve í a domovního telefonu m žeme ovládat tyto dve e.

Postup je stejný jako pro p edcházející návrhy elektroinstalace. Umíst ní odpovídajících
prvk na místo ur ení a spojení kabelem. P i azení smy ky, sk ín a úst edny.

4.4.1.5 Elektronická kontrola vstupu
Využívá se pro sledování pohybu a kontrolu pro p ístup do zabezpe ených objekt nebo do

omezených ástí objektu. Základním prvkem tohoto systému je tecí za ízení, elektronický
zámek. tecí za ízení po p ipojení k systému standardn PC, m že sloužit pro evidenci a kontrolu
docházky nebo jiných v cí.

Návrh umíst ní je stejný jako u p edešlých slaboproudých elektroinstalací.

4.4.1.6 Ostatní za ízení
Podle pot eby m žeme p idat další slaboproudá za ízení jako je rozvod LAN sít , telefonu,

pr myslovou televizi, rozhlas a další obvody. Každý okruh ovšem provádíme samostatn
a nespojujeme okruhy dohromady. V sou asné verzi neumí program správn pracovat. Vždy
postupujeme jako v p edchozích p ípadech. Jednotlivé rozvád e se mohou nacházet na jednom
míst . Tento rozvád pak plní funkci pro všechny p ipojené obvody.

4.4.1.7 Legendy – Seznam sk íní a za ízení
Po inventarizaci je pot eba nastavit rozvád e, aby program mohl spo ítat délku kabel .

Otev eme Legendy Seznam sk íní a za ízení (Obr. 4-6). Zde je tabulka (Obr. 4-14). Tabulku
doplníme o rozvád e, ty jsem použil dva, u EPS a EZS u obou rozvád  p i adíme Úrove
(Obr. 4-15) na 1. P idáme dva ádky – klikneme levým tla ítkem myši na poslední polí ko
a dvakrát stiskneme enter nebo použijeme klávesovou zkratku CTRL+I. Do prázdných ádk
vyplníme íslo, druh a úrove (Obr. 4-15). Tabulku uložíme a zav eme.



ElProCad 34

Otev eme soubor 1-E-303.dwg P dorys 1. podlaží (Obr. 4-6). Zde musíme ješt každému
obvodu p i adit kabel ELE kreslení Zm na typu kabelu a vybereme kabel s nabídky.
Následn provedeme kabelovou inventarizaci ELE nástroje Kabelová inventarizace, tím
nám program spo ítá délky kabel pro jednotlivá vedení.

Obr. 4-14 Tabulka -Legenda

Obr. 4-15 Tabulka – Legenda vypln ná

4.4.2 P ehledová schémata
P ehledová schémata nejsou v této verzi programu funk ní. Nedokážou na íst pot ebné

informace z programu. Proto tuto ást vynecháme.

4.4.3 Verox - rozpo et
Pro vytvo ení rozpo tu musíme použitý materiál ve výkresu p evést do .xls souboru.

Otev eme soubor s výkresem. Ozna íme celý výkres a dáme ELE nástroje Specifikace.
V dialogovém okn vybereme, kam se nám má soubor s materiálem uložit.

Otev eme soubor 1-E-302.xls – Rozpo et, specifikace (Obr. 4-6). Soubor se otev e
v programu Verox (Obr. 4-16), kurzorem myši najedeme na Použité produkty, do pole íslo dva
v Uživatelská databáze dvakrát klikneme levým tla ítkem myši na V ta 22 – Podstavec 2
dialogové okno vyplníme a potvrdíme OK. Klikneme na Hlavní panel Rozpo et Vložení
dat z *ProCADx… v dialogovém okn vyhledáme námi uložený .xls soubor a otev eme.

Zjistíme, že se nám na etly pouze kabely a materiál. Ten ale není kompletní a musí se
doplnit. Doplníme jednoduchým vyhledáváním použitých produkt v Seznam databází (Obr.
4-20). U kabelu EPS FTZ 2ER 1.0 Firetuf OHLS 2x1mm2, ohniodolný, bezhalogenový, plamen
neší ící kabel s min. tvorbou dýmu p i ho ení je jmenovité množství 100m, ale program po ítá
délku kabelu jako jeden metr, proto se musí upravit po et na reáln použitou délku v projektu.

P i p idávání materiálu pamatujeme, že nap íklad zásuvka se skládá z krytu (Obr. 4-17),
vlastní p ístrojové ásti (Obr. 4-18) a instala ní krabice (Obr. 4-19).

Pro rychlejší hledání se používá p íkaz CTRL + H po zadání se do dialogového okna napíše
hledaný výraz a pak se v Uživatelská databáze (Obr. 4-16) vybere pot ebný produkt (Obr. 4-20).

Po dopln ní tabulky program automaticky vypo ítá rozpo et navrhnuté slaboproudé
instalace.
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Obr. 4-16 Verox – rozpo et

Obr. 4-17 Kryt zásuvky anténní s 2 otvory[1]

Obr. 4-18 P ístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové – koncové[2]

Obr. 4-19 Krabice instala ní univerzální zapušt ná[3]
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Obr. 4-20 Verox – vyhledávání v databázi
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5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ÍZENÍ

5.1 Úvod
Dokumentace pro stavební povolení Náležitosti dokumentace pro stavební povolení definuje

zákon . 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhláška . 499/2006 o dokumentaci staveb.[6]

Citace § 2 vyhlášky 499/2006

Projektová dokumentace (k § 105 odst. 5 a § 110 odst. 5 stavebního zákona) Rozsah a obsah
projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního
zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním ízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je
stanoven v p íloze . 1 k této vyhlášce. [6]

Projektová dokumentace v p íloze této práce obsahuje:

A. Pr vodní zprávu, Technickou zprávu
C. Materiál, kabeláž, zna ky
D. Rozpo et
E. P ehledové výkresy
F. Schéma rozvád e

Pr vodní zpráva je dokument, ve kterém jsou obsaženy hlavní ásti projektu. Jedná se
p edevším o identifika ní údaje jako umíst ní stavby, investor a projek ní firma. Dále obsahuje
stru ný popis návrhu stavby a význam. M že se zde uvést len ní celého projektu, eviden ní
ísla a podobné identifikující znaky. Vý et podklad pro vypracování projektu, zde se uvádí, kde

jsme erpali informace k návrhu dokumentace. Vyjád ení orgán a organizací, zde m že být
vyjád ení vodohospodá , hasi , kanalizací, statika. V cné a asové vazby, oznámení a návrh
ešení p i omezení okolí v pr b hu stavebních prací.

Technická zpráva m že být sou ástí pr vodní zprávy, kdy tyto dva dokumenty tvo í jeden.
Technická zpráva obsahuje hlavní ásti:

§ úvod (rozsah projek ních prací, co projekt eší a ne eší);
§ základní technické údaje elektroinstalace,

• nap ová soustava;
• rozvodná soustava;
• stupe  d ležitosti dodávky;

§ seznam norem SN použitých v projektu;
§ základní technické informace,

• zp sob ochrany p ed úrazem elektrickým proudem;
• obecné ešení projektu;
• ur ení vn jších vliv ;

§ technické ešení,
• popis technického ešení napájení z rozvodné sít ;
• popis technického ešení zásuvkových obvod a spot ebi ;
• popis technického ešení sv telných obvod a vypína ;
• popis uložení kabel ;
• popis uložení slaboproudé instalace.
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Také se tu uvád jí základní informace podle druhu:

• Za ízení silnoproudé elektrotechniky: provozní údaje pro jednotlivé prostory,
energetické bilance instalovaného a maximum soudobého p íkonu, zp sob p ipojení
na ve ejný rozvod elektrické energie, druh osv tlení s údaji o požadované intenzit ,
popis a zd vodn ní koncepce ešení; pro bleskosvody stru ný popis za ízení, zp sob
provedení s uvedením místních uzem ovacích podmínek[12].

• Za ízení slaboproudé elektroniky: popis zp sobu technického ešení ve smyslu
požadavk na zp sob a charakter rozvod , zp sob uložení kabelového vedení v i
stavebním konstrukcím, typy navržených za ízení[12].

• Mimo tyto ásti obsahuje další informace pot ebné jak pro investora, tak i pro
projektanta. Tyto informace se p idávají nebo ubírají podle stupn dokumentace.

Materiál a kabeláž obsahuje informace o použité kabeláži, jedná se o délky a typ kabel
a použitého materiálu. To je d ležité pro nákup p i realizaci, nebo pokud je vypsaná sout ž na
projekt. Dává p edstavu o použitých systémech.

Rozpo et je v tšinou hlavní ást zajímající investora. Obsahuje cenu jednotlivých
komponent, jak materiálu, kabel , tak i práce a dalších v cí, které se podílejí na cen projektu.

P ehledové výkresy obsahuje pouze základní orienta ní schémata jednotlivých vnit ních
rozvod a za ízení, jejich základní dimenze a vedení, p ípadné umíst ní za izovacích p edm t ,
požadavky na stavební úpravy a ešení n kterých speciálních prostor jako kotelen, p edávacích
stanic tepla, rozvoden, úst eden a regula ních stanic, jejichž dispozi ní ešení bývá obvykle
sou ástí výkres stavební ásti[12].

Pro stavební ízení se elektroinstalace navrhuje z d vodu stanovení celkové energetické
spot eby stavby a také pro z ízení odb rového místa s distribu ní soustavy elektrické energie.

5.2 Projek ní práce
Práce za ínají zadáním investora. Zadání se týkalo stavby rodinného domu v Sokolnicích.

Zadáním projektu bylo, navrhnout kompletní elektroinstalaci rodinného domu. Hromosvod nebyl
sou ástí projektu a taky nebude ešen. Postup ešení prob hne v projektové dokumentaci pro
stavební ízení. Tato projektová dokumentace p iložena k bakalá ské práci je projektována podle
norem a všech p edpis spl ující požadavky na projektovou dokumentaci. Zde bude popsán
postup, jakým se p i projektu postupovalo, který bude sloužit jako p edstava pro projek ní práci.

Od investora byl dodán p dorys objektu v elektronické podob a dále byl dodán i p dorys
jednotlivých místností a p edb žný seznam budoucího vybavení jednotlivých místností. Byla
provedena osobní prohlídka objektu. P i osobní prohlídce byly zjišt ny dopl ující informace.
Kabely budou umíst ny pod sníženým stropem na kabelových lávkách a dve e budou zajížd t do
zdi. S t mito informacemi je d ležité po ítat pro vhodné umíst ní vypína , zásuvek a kabel .

Podle t chto informací byl vytvo en návrh silnoproudé elektroinstalace. Tento návrh byl
konzultován s investorem, kde bylo upraveno umíst ní zásuvek a vypína , ovládající osv tlení
jednotlivých místností.
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5.2.1 Silnoproudá elektroinstalace

5.2.1.1 Osv tlení
Investor nebyl rozhodnut o zp sobu osv tlení v jednotlivých místnostech, proto byl

v programu RELUX vytvo en model rodinného domu, ve kterém byly vytvo eny, podle norem
pro minimální osv tlení jednotlivých místností, vypo ítány a rozmíst ny r zná svítidla. U svítidel
byla vybrána kombinace zá ivek, kompaktních zá ivek a diod. Byl vypracován pouze návrh.
Investor eká na realizaci a osv tlení vybere, až budou jednotlivé místnosti hotové. V tomto
p ípad je to možné, protože v místnostech jsou podhledy a kabel je možno umístit podle pot eby.

Místnost 107 – Koupelna
V koupeln jsou sv telné obvody napájeny p es SELV transformátor a krytí svítidel je IP44

nebo vyšší.

Venkovní prostory
Na terase jsou umíst ny nást nná svítidla, krytí svítidel je IP44 nebo vyšší, zde se jedná

o požadavek normy.

5.2.1.2 Zásuvkové obvody
Místnost 101 – Chodba

V místnosti je umíst n hlavní rozvád , který je zapušt n do zdi. P ívod a vývody kabel
jsou taženy ve zdi ke stropu, kde se umístí na kabelovou lávku a jsou rozvedeny po trase
jednotlivých obvod . V tomto prostoru byla navrhnuta jedna dvounásobná zásuvka. Typ a barva
zásuvek je ponechána na výb ru investora.

Místnost 102 – Kuchy
V místnosti se bude nacházet na zakázku vyrobená kuchy ská linka s vestav nými

spot ebi i, proto zde není p esné umíst ní zásuvek a vývod . Ty budou dod lány až podle
rozm r kuchyn . Uprost ed kuchyn se bude nacházet induk ní deska. Majitel vybral typ, kde
výrobce požaduje samostatn jišt ný p ívod t ífázový a jišt ný jisti em 16A a charakteristikou
vypnutí B, kabel má být použit CYKY-J 5x4mm2. Tento kabel bude uložen v podlaze.
V kuchy ské lince budou umíst ny tyto spot ebi e a budou se jistit:

§ mikrovlnná trouba, drti na odpadky, digesto ,
• jišt no jednofázovým jisti em 16A;

§ elektrická trouba,
• jišt no jednofázovým jisti em 16A;

§ my ka,
• jišt na jednofázovým jisti em 10A;

§ chladni ka s mrazákem,
• jišt na jednofázovým jisti em 10A mimo obvod proudového chráni e;

§ zásuvkový obvod pro domácí spot ebi e,
• jišt no jednofázovým jisti em 16A.

Zásuvky, sv tla a vypína e, pokud budou integrovány do kuchy ské linky nebo se budou
dotýkat ho lavého materiálu, musí být odd leny neho lavou distan ní podložkou.
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Místnost 103 – Jídelna
Zde budou umíst ny zásuvky a také bude v podhledu umíst n vývod pro p ipojení v trání ke

krbovým kamn m. Vývod je na okruhu zásuvek, dle normy m žeme na zásuvkový obvod p ipojit
za ízení o výkonu do 500W.

Místnost 104 – Obývací pokoj
Místnost bude sloužit jako odpo inková, proto zde bylo pot eba umístit dostate né množství

zásuvek pro jednotlivé elektrické spot ebi e jako je televize, r zné p ehráva e atd. Jsou zde
i dve e do zahrady, u kterých bude v podlaze umíst no topení, tento typ také pot ebuje ventilátor
na cirkulaci vzduchu.

Místnost 105 – Pracovna, herna
Místnost stejn jako obývací pokoj bude sloužit pro zábavu, budou zde umíst ny po íta e,

multifunk ní tiskárna a další elektrické spot ebi e, proto je zde umíst n dostate ný po et
zásuvek.

Místnost 106 – Ložnice, obývací pokoj
V pokoji je umíst no dostate né množství zásuvek, u jedné st ny bude umíst na postel

a u druhé st na s televizí a další elektronikou.

Místnost 107 – Koupelna
V koupeln bude umíst n sprchový kout a vana. Vana bude masážní a bude mít p ívod

p edepsaný výrobcem, tedy samostatný obvod s jednofázovým jisti em 16A a kabel CYKY-J
3x2,5mm2. Pro koupelnu bude samostatný zásuvkový obvod, zásuvky budou podle normy SN
33 3130ed.2 umíst ny u umyvadla z každé strany. Na zásuvkovém obvodu bude pevn  p ipojen
bidet. Pra ka má samostatný okruh a její zásuvka má zvýšené krytí IP44. P ívodní trubky na vodu
jsou vyrobeny s plastu, a proto se nemusí uzemnit. V podlaze je umíst no podlahové vytáp ní,
které odpovídá použití v prostorách s vanou nebo sprchou. A bude napájeno ze zásuvkového
okruhu v koupeln

Místnost 108 – Šatna
V místnosti budou umíst ny vestav né sk ín , a proto zde není nutné mít velký po et

zásuvek a není pot eba ani z d vodu využití prostor.

Místnost 109 – WC
V místnosti bude umíst no pouze WC, a proto zde není nutné mít velký po et zásuvek.

Místnost 110 – Spíš
Místnost ur ena jako úschovna potravin, kde není pot eba mnoho elektrických zásuvek.

Venkovní prostory
Zásuvky umíst né venku spl ují krytí IP44 a vyšší, dle požadavk normy.

Kabelové trasy
Nosnost podhledu se asto po ítá pouze na vlastní tíhu podhled a p i zatížení podhledu

vodi i by mohlo dojit k deformaci p ípadn k utržení podhled a vzniku škody nebo zran ní.
Dále musí byt dle normy kabely umíst ny tak, aby byly dob e p ístupné. Proto bude hlavní
kabelová trasa vedena v plechovém žlabu, žlab je rozd len na dv oblasti pomocí vodivé
p epážky. Jedna oblast pro silnoproudé kabely a druhá pro kabely slaboproudé. Z d vodu rušeni
signálu. Pro kabelový kanál je vytvo en vlastní výkres umíst ní t chto kabel . Jednotlivé kabely



Projektová dokumentace pro stavební ízení 41

uložené pod stropními podhledy budou p ichyceny ke stropu pomocí úchytného systému. Jedná
se o kabely vedoucí ke sv tl m. K zásuvkám, vypína m a p ístroj m budou taženy PVC trubky
„husí krk“. V trubce bude proveden p íslušný kabel.

5.2.2 Slaboproudá elektroinstalace

5.2.2.1 Slaboproudý rozvád
Rozvád slaboproudé elektroinstalace je umíst n vedle rozvád e silnoproudé

elektroinstalace v místnosti 101-Chodba. Rozvád je napájen z hlavního rozvád e, obvod je
mimo proudový chráni . Rozvád je vybaven za ízením pro komunikaci s požárním systémem,
bezpe nostním systémem a elektronickým vrátným, dále obsahuje GSM vysíla a p ijíma
a modem s WIFI routerem. Tento rozvád bude kompletn osazen nainstalován u odborné firmy
z d vodu složitého nastavení a zajišt ní EMC odolnosti a ochrany TEMPEST.

5.2.2.2 Požární systém
Umíst ní požárních detektor bylo naplánováno do místnosti 101, 105, 106. Jedná se

o bezdrátové hlási e. V rozvád i je umíst n p ijíma pro požární a bezpe nostní systém
a vysíla GSM.

5.2.2.3 Bezpe nostní systém
Vstupní dve e v místnosti 100 a 104 budou mít senzory na otev ení a porušení sklen né

výpln . V místnostech 103, 105 a 106 budou nainstalovány detektory pohybu, které budou
s ídící jednotkou vybavenou GSM modulem a ethernetem, umíst nou v rozvád i, komunikovat
p es kabelovou sb rnici. Terminál pro ovládání je umíst n v místnosti 100. Instalaci provede
specializovaná firma. Mezi jednotlivými prvky bude pouze natažena kabelová sb rnice.

5.2.2.4 Spole ná televizní anténa
Objekt bude p ipojen na kabelovou televizi. Vývod kabelové televize bude umíst n

v rozvád i, odkud bude rozveden do místností 102, 104, 105 a 106.

5.2.2.5 Datový rozvod
P ístup na internet bude zajišt n stejnou firmou jako kabelová televize. Modem s WIFI

routerem bude p ipojen v rozvád i. Odkud bude sítí LAN rozveden do místností 102, 104, 105
a 106.

5.2.2.6 Elektronický vrátný
V místnosti 101 bude umíst n domovní telefon, který bude napojen na elektronické ovládání

vstupních dve í.

5.2.3 P ipojení na sí
Podmínky p ipojení k elektrické distribu ní soustav jsou upraveny zákonem . 458/2000 Sb.

P ipojení do sít mohou provést pouze firmy, které mají licenci. Zde byla vybrána spole nost
E.ON, která provádí p ipojení odb rových míst do sít . A bylo zjišt no, jak se postupuje p i
p ipojení nového odb rového místa. Postup p ipojení byl sd len na infolince dne 13. 4. 2010
v 13:19:
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• Na firmu E.ON majitel objektu zašle vypln ný formulá pro krátkodobý nebo
dlouhodobý odb r. K formulá i p iloží situa ní plánek umíst ní objektu, nejlépe
v katastrální map .

• Majitel obdrží smlouvu o p ipojení s technicko-ekonomickým stanoviskem.
• Technické ešení p edá projektantovi nebo partner m E.ON, kte í navrhnou p ipojení.

V tomto dokumentu je zakresleno umíst ní elektrom rové sk ín a v technické zpráv
nenavrhnuto ešení p ipojení s distribu ní sít . Kterým je použitý p ívodní kabel,
uložení p ívodního kabelu a další náležitosti ur ené v technicko-ekonomickém
stanovisku.

• Po schválení technického ešení je s majitelem uzav ena smlouva o dodávce
elekt iny.

• Majitel musí do jednoho roku od vystavení smlouvy dohodnout montáž a p ipojení
m icího p ístroje.
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6 ZÁV R
V dnešní dob pat í projektování k hlavním innostem v oblasti energetiky. Stále více

projekt se zpracovává na po íta ích. Proto je tato práce zam ena na softwarovou podporu
projektování elektroinstalací. Na trhu se vyskytuje nep eberné množství aplikací ur ených
k tomuto projektování.

V této práci byla sestavena p ehledná tabulka obsahující nejpoužívan jší produkty v tomto
odv tví. Každý takto za azený program byl posuzován a rozd len podle kritérií zda se
v programu dá kreslit nebo je ur en pro výpo ty. Tabulka obsahuje filtry a je navržena tak, že se
v ní dá podle t chto kriterií vyhledávat. K této tabulce také vznikla tabulka firem. Tabulka
shrnuje firmy podnikající v elektroenergetice a informace o programech, které samy používají ve
své projek ní innosti. Následn byl vypracován manuál pro práci v programu Bricscad ™, který
je zam en na nastavení a popis základních funkcí d ležitých p i projektování. Další návod se
zam il na program ElProCAD, kde byla popsána instalace produktu, základní nastavení
programu a na jednoduchém modelu ukázány p íklady p i postupu pro navrhnutí slaboproudé
elektroinstalace. V modulu ELE je pomocí CAD programu vytvo ena jednoduchá
elektroinstalace jako vzor, na kterém jsou ukázány možnosti využití programu. Vzor byl vytvo en
jako pom cka a dá se použit jako samostatný návod nebo jako sou ást skript do p edm tu
projektování silových a datových rozvod . Je možné ho použít i jako u ební pom cku p i
praktické ásti výuky v tomto p edm tu. Pomocí tohoto vzoru je schopen student nebo projektant
navrhnout vlastní elektroinstalaci, p ípadn pomoc p i ešení nej ast jších problém . V programu
Verox byl ukázán a vysv tlen postup jakým se postupuje p i vytvá ení rozpo tu. Bylo ukázáno
vypsání všeho pot ebného materiálu použitý ve vzorovém projektu a dopln ny jednotlivé
chyb jící položky. V textu byly vysv tleny jednotlivé položky programu v návaznosti na normy

SN a zákony R. V programu ElProCAD byla vytvo ena dokumentace pro stavební ízení
rodinného domu. Zde byla podle návodu vytvo ena verze elektroinstalace rodinného domu, která
spl uje všechny nároky kladené pro tento typ dokumentace. K jednotlivým ástím projektu bylo
p idáno vysv tlení jak se p i návrhu postupovalo a také vysv tleno pro bylo použito práv toto
ešení. V programu Sichr byl vytvo en model zapojení rozvád e, kde byly p ekontrolovány

kabely a navržené jisti e. Vznikla zde zpráva, která byla použita jako podklad a p íloha pro
technickou zprávu. Pro technickou zprávu a p ehledové výkresy bylo dále navrženo osv tlení
v programu Relux, který navrhnul umíst ní a typ svítidel pro jednotlivé místnosti. Výstup
z programu byl v podob  p ílohy k technické zpráv a také návrhu umíst ní sv tel
v p ehledových výkresech. Technická a výkresová dokumentace sloužila jako podklad pro
realizaci elektroinstalace v rodinném dom .

P i zpracovávání této práce se objevilo n kolik chyb v programu ElProCAD. Na tyto
problémy je upozorn no v pr b hu této práce. N které chyby, jako nap íklad modul ELE –
 P ehledová schémata, který po spušt ní nefungoval a neumožnil automatické zakreslení
jednotlivých p ístroj v rozvád i. Dále se objevily problémy spojené s použitým materiálem,
kdy n který materiál musel být p idán ru n nebo neodpovídal zadaným parametr m. Jednalo se
hlavn o elektroinstala ní krabice. Takové problémy je nutné odstranit do budoucna, aby se
snížila chybovost a zvýšila efektivita práce u tohoto databázového programu a jeho návaznosti na
jednotlivé moduly.
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P íloha A Tabulka vybraného software

§ Program: Název programu:
§ CAD kreslení:

• A podpora 2D/ 3D kreslení standart CAD,
• N nemá vlastní CAD jádro,
• X omezené nebo žádné možnosti editace CAD soubor ;

§ Databázový systém:
• A pracuje s databázovým systémem,
• N neobsahuje programovací jazyk,
• X databáze pro rozší ení ostatních program ;

§ Programování:
• A programování pomocí programovacího jazyka,
• N neobsahuje programovací jazyk;

§ Slaboproudá instalace:
• A ur ený p ímo k projektování,
• N neumož uje projektovat,
• X umož uje projektovat;

§ Elektroinstalace:
• A ur ený p ímo k projektování,
• N neumož uje projektovat,
• X umož uje projektovat;

§ Osv tlení:
• A ur ený p ímo k navrhování osv tlení pomocí výpo t ,
• N neumož uje navrhování osv tlení pomocí výpo t ,

§ Výpo ty:
• A ur ený pro specifické výpo ty,
• N základní výpo ty(kalkula ka);

§ Poznámka: ur ení programu, možnosti využití;
§ Pot ebný systém: prost edí pro b h programu;
§ Firma: název firmy.
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1. Identifikace stavby

Název akce: Elektroinstalace RD

Místo realizace: RD, Zámecká, 664 52 Sokolnice

íslo akce / smlouvy: BP2009/2010

Katastrální území: Sokolnice

Okres: Brno, venkov

Kraj: Jihomoravský

Investor: p. K íž

Provozovatel (uživatel): p. K íž

Charakter stavby: Novostavba

Stupe dokumentace: DUR – Dokumentace územního rozhodnutí

2. Identifikace p vodu

Název akce: Elektroinstalace RD

Projekt vypracoval: Ji í Sádlík

Pod íslem zakázky: BP2010

Projektant: Ji í Sádlík

Datum zahájení projek ních prací: 8. 2. 2010

Datum uvoln ní dokumentace: 31. 5. 2010

Použité m ítka: 1:50, 1:100

3. Základní údaje o stavb

Rodinný d m je situován v obci Sokolnice. V objektu se bude provád t kompletní slaboproudá a
silnoproudá instalace. Projekt je projektován pro DUR. Sou ástí není zpracováni hromosvodu .

4. len ní stavby, seznam dokumentace

A. Technická zpráva
Pr vodní zpráva E-501
Technická zpráva E-502

C. Soupis materiálu
Tabulka obvod  a kabel E-201
Tabulka zna ek E-202
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D. Souhrnný rozpo et 2999.5

Výkresová ást

E.  P ehledová schémata
Slaboproudá elektroinstalace E-303
Elektroinstalace E-503
Kabelová lávka E-510
Ekvipotenciální pospojení E-511

F. Rozvád e
Schéma rozvád e E-504

5. Zahrnuté provozní a stavební soubory

• SO 57 - Elektroinstalace
• PS 53 - Elektroinstalace

6. Vý et podklad pro vypracování projektu (vstupy)

• Smlouva o dílo . BP2009/2010 ze dne: 8. 2. 2010
• TEZ - technické zadání stavby
• Vstupní konzultace se zástupci investora
• Pr b žné konzultace se zástupci investora
• Osobní prohlídky místa stavby
• Platné technické p edpisy a normy
• Katalogy a návody výrobc

7. Vyjád ení orgán a organizací k p edcházejícímu stupni dokumentace
Nejsou.

8. Vyjád ení orgán a organizací k p edcházejícímu stupni dokumentace
Nejsou.

9. V cné a asové vazby

9.1. P ehled pr b hu projek ních prací
Zahájení projek ních prací: 2/10
Datum uvoln ní dokumentace DUR: 5/10
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1. P edpoklady pro ešení projektu

1.1. Rozsah projektovaného za ízení

1.1.1. Projekt eší:
• SO57 Elektroinstalace

Instalace rozvád elektroinstalace nájemních prostor AZE01, AZE02, p ipojení
k elektrom rovým rozvad m. Sv telné, zásuvkové, silové a slaboproudé elektroinstala ní
obvody.

• SO73 P ípojka elektro
Instalace nového elektrom rových rozvád AQQ1 v objektu rodinného domu.

1.1.2. Projekt ne eší
• Hromosvod, ochranu p ed p ep tím a ur ení rizik.

1.1.3. Podmínky realizace
Práce na rozvád ích bude probíhat v prostorách normálních. Práci v t chto prostorách mohou
provád t pouze osoby ádn pou ené o možných nebezpe ích a s pat i nou kvalifikací.

1.2. P edpisy a normy
Projektová dokumentace je zpracována dle platných technických p edpis , norem, katalog výrobc  a 
návod pro montáž jednotlivých za ízení, platných v dob zpracování projektové dokumentace. Dále
projekt respektuje všechny náležitosti dle oborových zvyklostí, zásady sm rnic a požadavky
zákazníka.
Montáž a provoz za ízení, jednotlivé detailní ásti musí spl ovat požadavky norem a p edpis , které se
na n vztahují.
Všechny p edpisy a normy jsou uvažovány v posledním platném zn ní v dob vzniku PD.

1.2.1. Základní normy a p edpisy
Zejména:

SN 33 0010 Elektrická za ízení. Rozd lení a pojmy
SN 33 0120 Elektrotechnické p edpisy - Normalizovaná nap tí IEC
SN 33 0165 Zna ení vodi barvami nebo íslicemi. Provád cí ustanovení
SN 33 2000-1 ed.2 Základní ustanovení pro elektrická za ízení
SN 33 2000-2-21 Pokyn k používání všeobecných termín
SN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik
SN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem
SN 33 2000-4-43(2003) Ochrana proti nadproud m
SN 33 2000-4-46 ed. 2 Odpojování a spínání
SN 33 2000-4-47(1997) Opat ení k ochran proti nadproud m
SN 33 2000-4-473 Opat ení k ochran proti nadproud m
SN 33 2000-4-481 Výb r opat ení na ochranu p ed úrazem
SN 33 2000-5-51 ed.2 Všeobecné p edpisy
SN 33 2000-5-52 Výb r soustav a stavba vedení
SN 33 2000-5-53 Spínací a ídicí p ístroje
SN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov - ást 5: Výb r a stavba elektrických

za ízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech
SN 33 2000-5-537(2001) P ístroje pro odpojování a spínání
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SN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 5-54: Výb r a stavba
elektrických za ízení - Uzemn ní, ochranné vodi e a vodi e
ochranného pospojování

SN 33 2000-5-559 Svítidla a sv telná instalace
SN 33 2030 (2004) Elektrostatika - Sm rnice pro vylou ení nebezpe í od statické

elekt iny
SN 33 2130 Elektrotechnické p edpisy. Vnit ní elektrické rozvody
SN 33 3060 Ochrana elektrických za ízení p ed p ep tím
SN 33 3201 (2002) Elektrické instalace nad AC 1kV
SN 33 3210 Rozvodná za ízení spole ná ustanovení
SN 33 3220 Spole ná ustanovení pro elektrické stanice
SN 34 5101 Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice
SN EN 12464-1(2004) Sv tlo a osv tlení - Osv tlení pracovních prostor - ást 1: Vnit ní

pracovní prostory
SN EN 12464-2(2008) Sv tlo a osv tlení - Osv tlení pracovních prostor - ást 2: Venkovní

pracovní prostory
SN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických za ízeních
SN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických za ízeních (národní dodatky)
SN EN 60059 Normalizované hodnoty proud IEC
SN EN 60071-1 ed.2 Koordinace izolace - ást 1: Definice, principy a pravidla
SN EN 60439-1 ed. 2 Rozvád e nn - ást 1: Typov zkoušené a áste n typov zkoušené

rozvád e
SN EN 60439-2 ed. 2 Rozvád e nn - ást 2: Zvláštní požadavky na p ípojnicové rozvody
SN EN 60439-3 Rozvád e nn. ást 3: Zvláštní požadavky pro rozvád e nn ur ené k

instalaci do míst p ístupných laické obsluze. Rozvodnice
SN EN 60439-5 Rozvád e nn - ást 5: Zvláštní požadavky na rozvád e ur ené pro

venkovní instalaci na ve ejných místech -Kabelové rozvodné sk ín
(CDC) pro rozvod energie v sítích

SN EN 61140 ed. 2 Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem - Spole ná hlediska pro
instalaci a za ízení

SN IEC 1000-1-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). ást 1: Všeobecn . Díl 1:
Použití a interpretace základních definic a termín

SN IEC 1200-52 Pokyn pro elektrické instalace - ást 52: Výb r a stavba elektrických
za ízení - Výb r soustav a zp soby kladení vedení

SN IEC 1200-53 Pokyn pro elektrické instalace - ást 53: Výb r a stavba elektrických
za ízení - Spínací a ídicí p ístroje

SN IEC 27-1 Písmenné zna ky používané v elektrotechnice. ást 1: Všeobecn
SN IEC 479-1  Ú inky proudu na lov ka a domácí zví ectvo - ást 1: Obecná

hlediska
SN IEC 479-2  Ú inky proudu procházejícího lidským t lem - ást 2: Zvláštní

hlediska - Kapitola 4: Ú inky st ídavého proudu o kmito tech nad 100
Hz - Kapitola 5: Ú inky zvláštních pr b h proudu - Kapitola 6:

 Ú inky jednorázových jednosm rných krátkodobých impulsních
proud

Mimo uvedené normy projekt respektuje další p edpisy na uvedené normy navazující nebo s nimi
souvisící.
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1.2.2. Katalogy výrobc a dodavatel

Kablo Elektro Velké Mezi í í s.r.o. U tržišt 685/1, 594 01, Velké Mezi í í
OEZ s.r.o. Šedivská 339, 561 51, Letohrad
ABB s.r.o. Resslova 3, 466 02, Jablonec nad Nisou
Schrack Energietechnik, s.r.o. Tu anka 115, 627 00, Brno
OBO BETTERMANN Praha s.r.o. Modletice 81, 251 01, í any u Prahy
Philip s.r.o. Jankovcova 18, 170 00, Praha 7
Draka Kabely s.r.o.  T ebí ská 777/99, 594 01, Velké Mezi í í
TREVOS a.s. Mašov 34, 511 01, Turnov
PANLUX s.r.o. Kladruby 108, 415 01, Teplice
KOPOS KOLÍN a.s Havlí kova 432, 280 94, Kolín IV
GPH, spol. s r.o. Okružní 836, 357 51, Kynšperk nad Oh í
Weidmüller, s.r.o. Víde ská 340, 252 42, Vestec u Prahy
2N TELEKOMUNIKACE a.s. Mod anská 621, 143 01 Praha 4
DRAKA Kabely  T ebí ská 777/99, 594 01 Velké Mezi í í
Elektro Be ov Tovární 128, 364 64 Be ov nad Teplou
Euroalarm Mod anská 80/283, 147 00 Praha
Metalis Nejdek Závodu míru 340, 362 21 NEJDEK
OLYMPO Brno Havránkova 118/33, 619 00 Brno
Obzor Zlín Na Slanici 378, 763 02 Zlín-Louky
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2. Základní technické údaje návrhu

2.1. Jmenovitá nap tí a druhy sítí
V souladu s SN 33 0120 a SN EN 61293:

• 3/PEN AC 400/230V 50Hz / TN-C-S (Elektrom rová sk í AQQ1)
• 3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-S (Rozvád RM1)
• 3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-S (Rozvád RS12, elektroinstalace)

2.2. Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem
Návrh je ešen v souladu s SN EN 61140 ed. 2 (EN61140) a jeho základním pravidlem, že
nebezpe né živé ásti nesmí být p ístupné a p ístupné vodivé ásti nesmí být nebezpe n živé ani za
normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy.
Ochrana za normálních podmínek je zajišt na základní ochranou a ochrana za podmínek jedné
poruchy je zajišt na ochranou p i poruše.
Prost edky zvýšené ochrany zajiš ují ochranu za obou podmínek.

Dále je pak ochrana p ed úrazem elektrickým proudem ešena v závislosti na druhu instalace nebo sít
v souladu s SN 33 2000-4-41 ed.2 (pro instalace NN), SN 33 2130ed.2(pro instalace NN), SN 33
3201 (pro instalace nad 1kV), a PNE 33 0000-1

2.2.1. Použité ochranné opat ení
Základním ochranným opat ením je:
Ochrana samo inným (automatickým) odpojením od zdroje. ( SN EN 61140 ed.2, l. 6.1)
Ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací ( SN EN 61140 ed.2, l. 6.2)

2.2.2. Základní ochrana (Ochrana p ed nebezpe ným dotykem živých ástí)
Základní ochrana elektrického za ízení (p ed nebezpe ným dotykem živých ástí) je dána jejich
provedením a konstruk ním uspo ádáním a je ešena n kterým z následujících ochranných prost edk
dle výše uvedených norem:

• Ochrana izolací živých ástí
• Ochrana kryty nebo p epážkami
• Ochrana dopl kovou izolací (prost edek zvýšené ochrany)

2.2.3. Ochrana p i poruše (Ochrana p ed nebezpe ným dotykem neživých ástí)
Ochrana elektrického za ízení p i poruše (p ed nebezpe ným dotykem neživých ástí) je navržena dle
výše uvedených norem pro jednotlivé druhy sítí následujícími ochrannými prost edky:
V souladu s SN 33 2000-4-41 ed.2, PNE 33 0000-1:

• Ochrana samo inným odpojením od zdroje Sít TN nadproudovými prvky
3/PEN AC 400/230V 50Hz / TN-C
3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-S

• Pospojování (k uvedení na stejný potenciál)
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Poznámka: V elektroinstalaci bude uplatn n požadavek SN 33 2000-4-41 ed.2, požadující
dopl kovou ochranu proudových chráni em u všech zásuvek, jejichž jmenovitý proud
nep ekra uje 20A.

2.3. Vn jší vlivy a prostory
Projektová dokumentace eší výb r a instalaci elektrického za ízení p i ur eném zp sobu provozu tak,
aby byly zajišt ny základní podmínky bezpe nosti dle SN 33 2000-5-51 ed.3, SN 33 2000-4-41
ed.2 a SN 33 2000-1 ed.2 na základ  p sobení okolí (prost edí) na elektrické za ízení a naopak,
up esn né v protokolu o ur ení vn jších vliv . P ítomnost vn jších vliv v jednotlivých prostorech
p edur uje míru nebezpe í úrazu elektrickým proudem nebo elektrickým i elektromagnetickým
polem. Na základ  p íslušného prost edí v jednotlivých prostorech jsou ur ena p íslušná krytí a
provedení jednotlivých elektrických za ízení dle požadavk na bezpe nost. (osoby, zví ata, majetek).

Prostory v rodinném dom jsou považovány za normální a dle normy SN 33 2000-5-51 ed.3 se
nemusí ur ovat (AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1,
AS1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1).
Pouze prostory nebezpe né jsou BA1, které ur uje norma SN 33 2130 ed.2
Vn jší vlivy v koupeln ur uje norma SN 33 2000-7-701 (AB5, AD4, BA1, BC3).

2.4. Zkratové proudy
Zkratový výkon v jednotlivých dot ených sítích je dán jejich zdroji, které v rámci této akce z stávají
stávající. Zkratový výkon jednotlivých zdroj dot ených sítí a instalací je ešen ve stávající
dokumentaci.

2.5. Energetická bilance

Druh obvodu Instalovaný
p íkon (kW)

Sou initel
soudobosti

Výpo tový
p íkon
(kW)

Výpo tový
proud (A) Poznámka

Osv tlení 3,1 0,8 2,48 6,20
Pevné

spot ebi e 7,5 0,8 6 15,00

Zásuvky 12 0,2 4 10,00

CELKEM 30,6 0,41 12,48 31,20

2.6. Stupe  d ležitosti dodávky el. energie
Vlastní spot eba AC - napájení odpovídá dodávce 3.stupn

2.7. Po et shromaž ovaných osob
Rodinný d m je ur en pro obývaní 6 osobami.

Použité vodi e, zp soby uložení
Kabely NN

• napájecí CYKY,
• signaliza ní, datové CYKY, UTP

Zp soby uložení dle SN 33 2000-5-52, Tab. 52H: Odkaz: 13, 16, 25, 43, 61

V RD budou kabely umíst ny u stropu pod podhledy na lávkách. K zásuvkám bude natažena PVC
trubka, ve které budou uloženy jednotlivé kabely. Silové a datové kabely budou taženy zvláš .
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Soub hy vedení: -uložení vedení musí odpovídat SN 33 2000-5-52, SN 34 2300 a souvisících
norem. Kabely slaboproudu (napájení technologie, ovládání, signalizace) musí být uloženy 200mm od
kabel silnoproudu p i soub hu t chto kabel . P i soub hu kratším než 5m m že být odstup kabel
60mm, p i k ižování vedení odstup kabel nejmén 10mm.

2.8. Použité ochrany
ást NN: -QM Výkonový vypína – OEZ

-FA Zajiš ují jisti e a pojistky – OEZ
-FI Zajiš ují chráni e – OEZ

2.9. Provedení uzem ovací soustavy
V rámci nové instalace bude veškeré nové za ízení a konstrukce p ipojeno ke stávající, spole né
uzem ovací síti.

Pospojení: Veškeré nové neživé vodivé ásti (ocelové konstrukce, kryty, stavební prvky) v objektu se
pospojují a p ipojí na spole nou uzem ovací soustavu. Všechny spoje budou provedeny velmi pe liv
s minimálním p echodovým odporem. Provedení a barevné zna ení musí odpovídat požadavk m
platných norem.

2.10. Provedení hromosvodní soustavy
Tuto ást projekt ne eší.

2.11. Osv tlení jednotlivých prostor
Osv tlení všech prostor odpovídá norm na minimální požadavek osv tlení, v RD budou svítidla
vybrána a instalována podle zadavatele, osv tlení RD bude provedeno zá ivkovými, diodovými
svítidly umíst ným podle zadavatele.

2.12. Použité zna ení
Systém zna ení za ízení, funk ních blok , funk ních jednotek a prvk použitých v projektové
dokumentaci je ve shod s platnými p edpisy, normami. Dodavatel za ízení je povinen respektovat a
dodržovat systém zna ení, dle návrhu této dokumentace a souvisících p edpis .
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3. Technické ešení a detailní popis celk

3.1. Technický popis - úvod

3.1.1. Stávající stav
Sou asná stav elektroinstalace není proveden.

3.1.2. Popis ešení – obecn
V pr b hu instalace bude instalován elektrom rový rozvád který bude zape et n technikem E.ON.
Z tohoto rozvád e bude napájen rozvád RM1. M ení odb ru bude umíst no v elektrom rovém
rozvád i AQQ1, který je umíst ný mimo objekt RD v elektrom rovém sloupku. Napájení bude
provedeno z hlavního rozvád e HDS z pojistkového odpína e FU1. Kabel p ípojky NN bude
protažen kabelovou chráni kou do elektrom rového rozvád e AQQ1.

3.1.3. SO57 – Elektroinstalace

• Rozvád e
Rozvád e jsou projektovány pro zapušt ní do st ny.
Bude p ipojen na elektrom rový rozvád AQQ1 v elektrom rovém sloupku. Rozvád je osazen
hlavním jisti em In=32A, HDO spína em a dvou-sazbovým elektrom rem.
Rozvád RM1 bude vybaven p ístroji podle výkresové dokumentace. Rozvád RM1 bude instalován
v chodb domu. Rozvád bude napájen z AQQ1 kabelem CYKY-J 4x10. Kabel bude uložen v PVC
trubce ze zvýšenou odolností.
Mezi jednotlivými rozvád i a ekvipotenciální svorkovnicí v koupeln bude natažen CYA 6 a 16mm2

pro ekvipotenciální pospojování.

• Zásuvkové obvody
Jednotlivé obvody budou realizovány dle p ehledových schémat, kabely budou položeny na kabelové
lávce pod dohledem a ve zdi budou uloženy PVC hrubky, kterými se budou protahovat jednotlivé
kabely. Obvody v kuchyni vývody a krabice budou umíst ny, podle kuchy ské linky, která bude
dodána v pr b hu realizace.
Obvody v kuchyni umíst né v barovém pultu budou ur eny pro použití do d eva (krabice, sv tla),
nebo budou na neho lavém podkladu.
Na zásuvkový obvod Z1.19 jsou p ipojeny vývody v krabici, které budou p ipraveny pro budoucí
využití ventilátor , bu s pevním nebo pohyblivým p ívodem, záleží na zvoleném ventilátoru pro
vytáp ní.
Na zásuvkovém obvod Z1.12 je umíst no podlahové vytáp ní o výkonu 300W a bidet. P ívod
k bidetu je tvo en vývodem v krabici a podle zvoleného typu bidetu bude p ipojen pohyblivím nebo
pevním p ívodem.
Zásuvka Z1.5 je umíst na mimo proudový chráni  a proto bude ozna ena a je ur ena pouze pro p ívod
k lednici, p ípadn k bezpe nostnímu systému.
Zásuvky ve venkovním prost edí budou spl ovat minimáln IP44.
Zásuvky v koupeln budou opat eny dopl kovou ochranou pospojováním dle SN 2000-7-701 ed.2.
Propojeny vodi em CYA 2,5mm2 ZŽ, který bude umíst n v PVC trubce doveden na svorkovnici do
krabice, která bude propojena s rozvád em vodi em CYA 4mm2 ZŽ a je p ipojena na ekvipotenciální
p ípojnici. K vývodu M1.21 bude p iveden vodi CYA 4mm2 ZŽ z d vodu využití vývodu jako
napájení motoru a oh ev pro masážní vanu.

• Sv telné obvody
Sv telné okruhy se ukládají spole n se zásuvkovými na kabelové rošty v podhledech a budou
protahovány PVC trubkou k vypína m. P ívodní vodi e ke sv tl m budou umíst ny na p íchytkách a
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nebudou ležet na podhledech. Umíst ní a typ svítidel bude ur en investorem a odpov dným
projektantem po navrhu minimálního osv tlení v pr b hu stavby.
Sv telné okruhy v koupeln budou napájeny nap tím SELF, a budou mít krytí minimáln IP 44
Osv tlení ve venkovním prost edí budou spl ovat minimáln IP44.

• Datové obvody
Datové rozvody budou taženy z rozvád e RS1 v odd lené p epážce od silových kabel v podhledech
na kabelové lávce a budou umíst ny v samostatných PVC trubkách.
Televizní rozvod se p ipojí na kabelový vývod, který bude nainstalován v rozvád i RS1 v hale.
Následn bude rozveden k jednotlivým televizním zásuvkám.
Datová komunikace se p ipojí v rozvád i, kde bude p iveden optický, nebo datový kabel. Datový
kabel bude p ipojen na WiFi router, který bude umíst n v rozvád i RS1, z WiFi routeru budou
nataženy jednotlivé datové kabely do datových zásuvek.
Požární idla budou umíst na na chodb v nejvyšším míst a v pracovn mezi sebou budou
komunikovat bezdrátov a v rozvád i RS1 bude umíst n hlavní modul a GSM hlási a zvuková
signalizace.
Systém elektronického vratného bude umíst n v hale a bude propojen za vstupními dve mi, kde bude
umíst n zvonek.




























