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 A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje 

 
Názov stavby : Úbrež - úprava TS2, VN a DP 
Miesto stavby (k.ú.) : Úbrež 
Okres : Sobrance 
Kraj : Košický 
Druh : líniová stavba 
Stavebník : Východoslovenská distribučná a.s. 
Dodávateľ stavby : Východoslovenská distribučná a.s. 
Projektant : Východoslovenská distribučná a.s. 
Spracovateľ : Ing. Mária Demečková  
Druh dokumentácie : Realizačný projekt 
Počet vyhotovení : 6 

2. Základné údaje stavby 

2.1. Údaje o projektovaných kapacitách 

Názov kapacít a merné jednotky: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projektované zariadenia:   

PS01: Trafostanica   
TS Bloková, koncová, typ  HKP, 22/630, koncová 1 ks 
 Transformátor: 250 kVA (22/0,4kV) 1  ks 
    
SO 01: VN a NN vedenia   
VN: AXCES 3x70/25 24 kV 185 m 
NN: NAYY-J 4x150 SE (0,6/1 kV), TS2 - p.b.č.100 85 m 
 NAYY-J 4x150 SE (0,6/1 kV), TS2 - p.b.č.37 110 m 
 NAYY-J 4x150 SE (0,6/1 kV), TS2 - SR 190 m 
smer p.b.č.1 2x (NAYY-J 4x150 SE (0,6/1 kV)),  TS2 - p.b.č.1 30 m 
    
SO 02: NN vedenia a domové prípojky   
NN: NFA2X 4x120 RM (0,6/1 kV) 3 285 m 
 NFA2X 4x35 RM (0,6/1 kV) 191 m 
 3x70+50 AlFe6 - znovumontáž 40 m 
 4x50 AlFe - znovumontáž 40 m 
    
SO 03: Verejné osvetlenie, MR   
VO: NAYY-J 4x25 RE (0,6/1 kV) (0,6/1 kV), TS2 - p.b.č.100 85 m 
 NAYY-J 4x25 RE (0,6/1 kV) (0,6/1 kV),  TS2 - p.b.č.1 30 m 
 NFA2X 2x25 RM (0,6/1 kV) 3 285 m 
 znovumontáž MR 1750 m 
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3.  Východiskové podklady stavby  

• požiadavkový list VSD a.s. č.S7253 
• predpisy a normy STN 
• vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy 
• právoplatné UK a SP 

3.1. Plnenie záväzných podmienok vyplývajúcich z bodu 3. 

Záväzné podmienky vyplývajúce z bodu 3. sú vo vypracovanej projektovej dokumentácii v plnej miere 
zohľadnené. Dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými normami a rešpektuje podmienky 
uvedené vo vyjadreniach správcov a vlastníkov podzemných sietí, správcov pozemných komunikácií a 
štátnej správy. Pri výbere staveniska neboli zistené ďalšie plánované stavby, ktoré by znemožnili 
realizáciu stavby.  

4. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 

Predmetom tejto projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (DSP) je zriadenie 
koncovej blokovej trafostanice v obci Úbrež na parcele č.1384, resp.1378 registra "E", ktorej vlastníkom 
je obec Úbrež, zriadenie VN prípojky pre trafostanicu, vyvedenie vývodov z NN rozvádzača trafostanice 
do distribučnej NN siete podľa priložených situácií. Realizačný projekt rieši aj stavebný objekt SO02 - 
NN vedenia a domové prípojky (úprava existujúcich NN vedení v pôvodných trasách a úprava 
domových prípojok) a SO03 - Verejné osvetlenie a MR.   
Pri výbere staveniska neboli zistené ďalšie plánované stavby, ktoré by znemožnili realizáciu stavby. 

5. Členenie stavby na PS a SO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PS 01 Trafostanice 
  
úsek 01 - Trafostanica TS2 – montáž 
úsek 02 - Trafostanica TS2  –  demontáž 
  
SO 01 VN a NN vedenia 
  
úsek 03 - VN kábel v zemi –  montáž 
úsek 04 - NN káble – montáž 
  
SO 02 NN vedenia a domové prípojky 
  
úsek 05 - NN  vedenie, vzdušné – montáž 
úsek 06 - NN  vedenie, vzdušné – demontáž 
úsek 07 - Domové prípojky - montáž 
úsek 08 - Domové prípojky - demontáž 
  
SO 03 Verejné osvetlenie a MR 
úsek 09 Verejné osvetlenie  a MR - montáž 
úsek 10 Verejné osvetlenie  a MR - demontáž 
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B/ SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY  

I. Súhrnná technická správa 

1. Územie výstavby 

1.1. Zhodnotenie staveniska, popis trasy  

Projektovaná trafostanica TS2 a VN prípojka pre TS2: 
Bloková koncová trafostanica bude osadená na parcele č.431/3, ktorej vlastníkom je obec Úbrež. VN 
prípojka pre trafostanicu odbočí na podpernom bode č.VN216_P241_18, ktorý nahradí konštrukciu 
pôvodnej TS2. Prípojka povedie v zemi cez parcely č.2/1, č.2/2, č.2/3, cez  č.612/1 (komunikácia) a 
končí na parcele č.431/3. V spoločnom výkope budú s VN káblom uložené aj NN káble, ktoré napoja 
distribučné NN vedenia (3x NN kábel - napojenie na p.b.č.100, č.37 a napojenie SR pri p.b. 
č.VN216_P241_18). Z trafostanice budú vyvedené ďalšie dva NN káble v zemi - križujú parcelu č.510/1 
(cesta III. Triedy č.3792 smer Remetské Hámre) a napoja distribučné NN vedenia na parcele č.610/2, 
na podpernom bode č.1. 
Existujúce distribučné NN vedenia v obci budú upravené v pôvodných trasách v rozsahu podľa výkresov 
č. 3, 4, 5 a č.7. Zároveň budú upravené všetky nevyhovujúce domové prípojky v rozsahu podľa týchto 
montážnych výkresov. 

1.2. Prevedené prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce 

Distribučné vedenie NN v obci Úbrež a transformačná stanica TS0467-0002 sú v zhoršenom technickom 
stave, podperné body NN cedenia sú popraskané a naklonené. Časť domových prípojok je vyhotovená 
v AlFe vodičov (neizolované vedenie) a väčšia časť DP nie je istená na odbočení z distribučného vedenia 
(v zmysle platných predpisov VSD a.s.). Časť distribučných vedení NN má nedostatočný prierez vodičov 
- AlFe50, AlFe35. Vývod z transformačnej stanice TS2 smerom na hlavnú cestu smer Remetské Hámre 
dosahuje dĺžky cca 800m. Dĺžka a dimenzia vedenia spôsobujú v tomto úseku vysoké hodnoty 
impedancií a nevyhovujúce hodnoty časov vypínania poruchových slučiek, čo má nepriaznivý vplyv na 
bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky elektriny.  
Trafostanica TS2 sa preloží, čím sa skráti dĺžka kritického úseku NN vedenia. Zároveň bude nahradená 
blokovou trafostanicou. Distribučné vedenia sa z trafostanice TS2 napoja káblami uloženými v zemi 
podľa príslušných montážnych výkresov. 
Vzdušné distribučné NN vedenia budú upravené v pôvodných trasách, resp. podperné body budú 
osadené prevažne na pôvodných parcelách. Podperné body budú nahradené novými betónovými 
s potrebnou dimenziou, vodiče budú nahradené izolovanými. Vyhovujúce domové prípojky budú 
opätovne namontované, nevyhovujúce budú upravené. Všetky prípojky budú istené na podperných 
bodoch distribučného NN vedenia. Zapojenie NN siete sa upraví - upravia sa dĺžky napájaných vývodov 
z trafostaníc. 

1.3. Použité mapové a geodetické podklady 

Trasa projektovaného vedenia je zakreslená v mapových podkladoch v mierke 1 : 10 000, 1 : 5000, 
1 : 1000 a 1 : 250. Meranie v teréne previedol spracovateľ projektu.  

1.4. Príprava pre výstavbu 

Pred začatím stavby stavebník v spolupráci s obecným úradom zabezpečí vstupy na pozemky, súhlasy 
majiteľov pozemkov so vstupom na pozemok a s osadením podperných bodov. Vstup  na cudzie  
pozemky  musí stavebník ohlásiť ich  vlastníkovi 15 dní  vopred. Po  skončení  nevyhnutných pozemných 
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prác  stavebník  uvedie pozemky do predošlého stavu, resp. uhradí vlastníkovi pozemku spôsobenú 
škodu. Stavebník zabezpečí výrub, resp. orezanie stromov v dotknutých úsekoch vedení.  
V zmysle zákona č.251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov oznámi stavebník v spolupráci 
s dodávateľom, prevádzkovateľom elektrických vedení a príslušným dispečingom odberateľom 
začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky elektrickej energie najmenej 15 dní 
vopred písomne alebo miestne obvyklým spôsobom. 
Demontáž a naloženie demontovaného materiálu bude prevedená autožeriavom po príslušnej 
príprave elektrickej siete určenej na demontáž pracovníkmi VSD a.s. Demontovaný materiál bude 
prevezený na určenú skládku demontovaného materiálu VSD a.s.  

1.5. Údaje o ochranných pásmach 

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach správcov podzemných 
vedení a podmienky a požiadavky uvedené vo vyjadreniach dotknutých organizácií a orgánov štátnej 
správy, ktoré sú doložené v dokladovej časti tejto dokumentácie.  

2. Stavebno-technické riešenie stavby 

2.1. Technické riešenie stavby 

VN prípojka pre TS2: 
VN prípojka pre trafostanicu odbočí na podpernom bode č.VN216_P241_18, ktorý nahradí konštrukciu 
pôvodnej TS2. Prípojka povedie v zemi cez parcely č.2/1, č.2/2, č.2/3, cez  č.612/1 (komunikácia) a 
končí na parcele č.431/3. VN prípojka bude zrealizovaná univerzálnym trojžilovým káblom AXCES 
3x70/25 24 kV uloženým v zemi podľa výkresu č.2. Na p.b. č.VN216_P241_18 sa osadí konzola 
káblových koncoviek so zvodičmi prepätia, na ktorej bude ukončený VN kábel. Pre ukončenie budú 
použité koncovky do vonkajšieho prostredia typ COTH3.2402L. Na konzole káblových koncoviek budú 
osadené zvodiče prepätia typu 3EK7300-4CF4-Z. Na podpernom bode bude kábel uložený v pevnej 
plastovej chráničke Ø110mm uchytenej o p.b. upínacou páskou Bandimex. Na výstupe z chráničky 
bude kábel opatrený teplom zmrštiteľnou hadicou proti zatekaniu. Vo voľnom teréne budú káble 
uložené v zemi, v pieskovom lôžku kryté plastovou doskou podľa vzorových rezov na montážnych 
výkresoch. Pre spojenie pevnej a flexibilnej chráničky bude použitá plastová spojka. Pri križovaní 
miestnej komunikácie bude kábel uložený vo flexibilnej plastovej chráničke typu KSX-PEG 110. 
Križovanie bude zrealizové technológiou bezvýkopového riadeného pretláčania. V trafostanici bude 
kábel ukončený vo VN poistkovej skrini konektorom RSTI-5851-SK03 + RSTI-TRF01 podľa časti G/ 
dozbrojenej obmedzovačmi prepätia typu 3EK7300-4CF4-Z. Na podperný bod č.VN216_P241_18 sa 
osadí výstražná a číslovacia. VN kábel bude uložený v spoločnej ryhe s NN káblami, káblami prípojok a 
VO káblom podľa výkresu č.2. 
Trasa kábla bude označená značkou 22 kV kábel.  
 
Trafostanica: 
Bloková TS sa osadí na parcele č.431/3 podľa montážneho výkresu č.2 vo vzdialenosti cca 2 m od 
hranice cesty (smer Remetské Hámre). Stanica typ HKP je riešená ako polozapustená s vonkajším 
pôdorysom 3000x1500 mm a výškou nadzemnej časti 1870 mm (s rovnou strechou). Samonosná 
konštrukcia je štandardne vyrobená z armovaného betónu Gräper LC 30/37. Konštrukcia oceľovej 
výstuže, tvorená oceľovými prútmi a rohožami, je vzájomne zvarená a vodivo spojená a tvorí súčasť 
pospojovania, uzemnenia, prípadne bleskozvodu.  
Bočné steny a základová vaňa sú vyrobené z vodonepriepustného a z olejovzdorného betónu. 
Základová vaňa je vyrobená ako záchytná vaňa oleja. TS má vyvedené 2 body М12 pre pripojenie 
vonkajšieho uzemnenia z bočných stien VN káblového priestoru. Všetky plochy vane trafostanice, 
dotýkajúce sa zeme a taktiež miesta prívodu a vývodu káblov sú natreté dvomi vrstvami čiernej 
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izolačnej penetračnej farby.  Vstupný priestor pre VN káble (káblový priestor) je oddelený od priestoru 
VN rozvádzača odoberateľnou plechovou platňou, samotný rozvádzač je uložený na oceľovej 
konštrukcii. Vstupy NN a VN káblov sú štandardne bez káblových priechodiek a utesňovacích 
systémov. NN a VN káble sa na strane obsluhy zavádzajú do stanice cez otvorené vstupné štrbiny. 
Umiestnenie TS pripúšťa možnosť zatečenia dažďovej vody do káblových prestupov (pod úrovňou 
cesty). Z tohto dôvodu bude TS vybavená utesňovacími systémami na VN aj NN strane (opcia). Na 
vodotesné utesnenie trojžilového kábla (AXCES 3x70/25) bude použité systémové veko typ HSI 150-
D1/80 KS od firmy HAUFF-TECHNIK s 1 hrdlom a manžetou zmraštiteľnou za studena. Na vodotesné 
utesnenie NN káblov (NAYY-J 4x150 SE, resp. NAYY-J 4x25 RE (0,6/1 kV)) do stanice budú použité 
univerzálne delené tesnenia typu EPDM typ HSD 100-SSG 1x18-65. 
 
Vonkajšie dvere trafostanice sú vybavené kovaním s plastovým krytom zámku a zariadením na 
zafixovanie dverí v otvorenej polohe pod uhlom 95°. Z vonkajšej strany sú na dverách umiestnené 
výstražné tabuľky v zmysle platných STN. Trafostanica má jednokrídlové a dvojkrídlové oceľové dvere 
s čiastočnou ventiláciou. Veľkosť otvorov je navrhnutá tak, aby zabezpečovali dostatočné vetranie 
a chladenie transformátora. Vetracie otvory sú vybavené mriežkou (lamelami) a sieťkou proti vniknutiu 
cudzích telies. Bleskozvod bude súčasť dodávky, s jedným tyčovým zberačom (Ø 8 mm FeZn o výške 
1000 mm), dvomi zvodmi umiestnenými na protiľahlých stenách kiosku a uzemnením cez dve 
skúšobné svorky, umiestnené nad úrovňou terénu.  
Všetky kovové armatúry zabudované v príslušnom prvku TS (strecha, steny, medzistrop, základová 
vaňa) sú zvarené do jediného celku. S použitím vodivých spojov (napr. Cu pásy 35 mm2) sa hotové 
prvky armatúry navzájom spájajú, takže tvoria Faradayovu klietku a po montáži strechy sú kompletne 
pripojené na uzemnenie. Pre trafostanicu bude vyhotovená spoločná uzemňovacia sústava pre 
zariadenia VN a NN podľa časti G/. a montážnych výkresov. 
 
V transformačnej stanici bude inštalovaný olejový transformátor aTOHn s výkonom 250 kVA 
a prevodom 22/0,4 kV pre montáž do blokovej TS. Chladenie transformátorov je prirodzené, 
zabezpečené vetracími otvormi v odnímateľných dverách priestoru transformátora. V prípade havárie 
a úniku oleja dokáže stanovište transformátora spoľahlivo zachytiť 100% náplne oleja. V koncovej 
transformačnej stanici bude inštalovaná VN poistková skriňa typ W12/24 od firmy DRIESCHER 
s poistkami CEF 10/24 kV 16A 442/53 mm S.  
 
Rozvádzač NN so 7 vývodmi sa v trafostanici nachádza v oddelenom priestore. Je v oceľovo plechovom 
vyhotovení. Krytie rozvádzača je IP 20. V prívodovom poli je osadený poistkovým lištovým odpínač do 
910 A s jednopólovým ovládaním pre poistky gTr veľkosť 3. Prívod je  zhora. NN vývody sú istené 
poistkovými jednopólovo-ovládanými odpínačmi 400 A pre poistky gG veľkosť 2. Vývod na 
dieselagregát je istený trojpólovo-ovládaným odpínačom 400 A pre poistky gG veľkosť 2. Obvody pre 
synchronizáciu sú istené valcovými poistkami 10A, obvody vlastnej spotreby valcovou poistkou 16A 
(jednofázová zásuvka na pripojenie pohyblivých vývodov s prenosným prúdovým chráničom 
a jednopólový istič 242V, 10A, charakteristika B na svietidlo k rozvádzaču). Ďalej bude rozvádzač NN 
vyzbrojený obmedzovačmi prepätia typu SPB 280/10 (označenie podľa KL 01020809 VSD a.s.). 
 
Prístup k technológii VN a NN trafostanice je z jednej strany. Prístup k transformátoru je z kratšej strany 
monolitu. Okolo TS a VNR bude vo vzdialenosti 1 m od vonkajšej steny TS a v hĺbke 0,4m uložené 
uzemnenie. Pred prístupovými dverami k technológii bude uložený vo vzdialenosti 2 m od vonkajšej 
steny TS a v hĺbke 0,7m uložený druhý pásik. Okolo trafostanice bude zhotovený chodník pre obsluhu 
so šírkou min.0,8m. Skelet trafostanice musí byť orientovaný tak, aby požiarny priestor trafostanice 
bol voľný. Pre použitý typ TS je odstupová vzdialenosť od strany s dvojkrídlovými dverami je 2,6 m a 
od strany s jednokrídlovými dverami je 1,1 m. Požiarnu bezpečnosť TS rieši Projekt požiarnej ochrany, 
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ktorý je súčasťou tejto PD. V zmysle STN EN 62 305 bude trafostanica vybavená bleskozvodom, ktorý 
bude pripojený na uzemnenie TS.  
Na uzemnenie trafostanice bude použitý uzemňovací pásik FeZn 30x4mm podľa výkresu č.G-3. Okolo 
TS sa zhotoví jeden kruh, min. v priestore pre obsluhu sa uloží aj druhý páskový zemnič.  Pásik musí byť 
uložený v dostatočnej hĺbke, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Zvod uzemnenia bude pripojený na 
páskový zemnič svorkou SR03. Všetky výkopy v okolí trafostanice je potrebné dostatočne zhutniť, aby 
nedošlo k jej poškodeniu (náklon, poškodenie káblov,...) pri uľahnutí výkopového materiálu. 
 
NN vedenia - káblové: 
Z trafostanice TS2 bude vyvedených päť NN káblov do existujúcej NN siete. Pre NN vedenia bude 
použitý 1 kV kábel typu NAYY-J 4x150 SE (0,6/1 kV). Vedľa p.b.č.100 bude osadený rozvádzač verejného 
osvetlenia (RVO). Tri NN káble budú uložené v trase VN káblovej prípojky pre blokovú TS2, v spoločnom 
výkope s VN káblom. V úseku medzi TS2 a p.b.č.100 bude v spoločnom výkope uložený aj kábel pre VO. 
NN káble napoja distribučné NN vedenia na p.b.č.100, č.37 a skriňu SR osadenú vedľa podperného 
bodu VN vedenia č.VN216_P241_18. Do tejto skrine budú presmerované dva existujúce NN káble, 
ktoré boli napájané z NN rozvádzača pôvodnej TS2. 
Ďalšie dva NN káble a kábel VO križujú chodník a cestu III. triedy č.3792. Ukončené budú na p.b.č.1, 
kde napoja NN vedenia smer Remetské Hámre a smer Michalovce.  
Na prepojenie kábla NAYY 4x150 SE a izolovaného vedenia NFA2X 4x120 RM (0,6/1 kV) budú použité 
1 kV spojky typu SVCZ-IVV-4x70-150. Pre spojenie vzdušného a káblového vedenia VO bude použitá 
spojka typu 1-SVCZ-M-50 (resp. 1-SVCZ-M-25). 
 
NN vedenia - vzdušné: 
Všetky vzdušné distribučné vedenia v obci budú upravené podľa montážnych výkresov č.3, 4, 5 a č.7. 
Vedenia budú upravené v pôvodných trasách. Vymenia sa existujúce AlFe vodiče za 1 kV izolované 
vodiče typu NFA2X 4x120 RM (0,6/1 kV), resp. NFA2X 4x35 RM (0,6/1 kV). Pre upevnenie izolovaného 
NN vedenia NFA2X 4x120 RM (0,6/1 kV) budú použité armatúry pre príslušný typ vodiča - kotevná 
svorka (typ: 156003) + kotevná objímka a nosná svorka (typ: 136008, 136006, resp. SO99, SO 130, 
SO136) + nosná objímka. Pre upevnenie izolovaného NN vedenia NFA2X 4x35 RM (0,6/1 kV) budú 
použité armatúry pre príslušný typ vodiča - kotevná svorka (typ: 156004) + kotevná objímka a nosná 
svorka (typ: 136012) + nosná objímka. Všetky použité armatúry (NN) musia byť v súlade s technickými 
štandardami VSD a. s. (podľa aktuálne platných výberov). V rámci úpravy NN vedení sa vymenia aj 
nevyhovujúce podperné body a upravia sa domové prípojky napájané z riešenej NN siete. Podperné 
body budú osadené na pôvodných parcelách, podľa možnosti v minimálnych vzdialenostiach od 
pôvodných p.b. V stiesnených miestach budú podperné body osadené na pôvodné miesto (šachty, 
prípojky iných médií a pod.).  
Podperné body projektovaného NN vedenia budú z odstreďovaného železobetónu / PNE 34 8220/ 
s montážnymi prvkami pre vodiče NFA2X  podľa PNE 34 8401 a podľa katalógov firmy ELBA Kremnica.  
Rozmiestnenie projektovaných podperných bodov NN vyhovuje platným STN a zaručuje, že 
pri predpísanom namáhaní vodičov bude minimálna vzdialenosť NN vodičov na miestach voľne 
prístupných 4 m a nad cestou II. triedy 5,5m. 
Dotknutá NN sieť bude istená poistkami typu PN s charakteristikou gG v trafostaniciach a v istiacich 
skriniach VRIS1 a VRIS2, resp.SR. Skrine budú osadné na podperných bodoch vyznačených na 
montážnych výkresoch a schéme zapojenia NN siete. Na vyznačených podperných bodoch NN vedenia 
budú osadené obmedzovače prepätia, resp. bude NN sieť uzemnená. Uzemňovacie pásiky budú 
prednostne ukladané do zelenej plochy medzi oplotením a miestnou komunikáciou pri rešpektovaní 
existujúcich podzemných vedení (potrebné vytýčenie). Neriešená časť NN siete ostáva bez zmeny. 
Na uzemnenie projektovaných NN zariadení bude použitý páskový zemnič FeZn 30x4 mm uložený 
v hĺbke 70 cm. Zvod uzemnenia PEN vodiča bude zhotovený z uzemňovacieho vodiča NAYY-J 1x70 RM 
(0,6//1 kV), ktorý sa pripojí na páskový zemnič uzemnenia NN siete. Pri realizácii uzemnenia podľa 
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STN 33 2000-5-54 a STN 34 1390 musí byť na prístupnom mieste namontovaná skúšobná svorka (môže 
sa kombinovať s hlavnou uzemňovacou svorkou alebo prípojnicou), ktorá umožní rozpojiť uzemňovač 
tak, aby bolo možné merať odpor uzemnenia. Táto svorka musí byť rozpojiteľná iba pomocou nástroja, 
musí byť mechanicky pevná a musí zabezpečiť zachovanie elektrickej spojitosti. Spojenie pásových 
uzemňovačov v zemi sa uskutoční dvomi pozinkovanými skrutkami alebo svorkami SR02, pričom spoje 
sa musia chrániť proti korózii pasívnou ochranou (napríklad zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou 
látkou, protikoróznou páskou a pod.). Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť spojov. 
Uzemňovací vodič proti poškodeniu nad povrchom sa chráni drevenou ochrannou lištou v dĺžke 1,7m. 
Pri existujúcich uzemneniach sa hodnota existujúceho uzemnenia sa preverí a podľa potreby upraví 
na predpísanú hodnotu podľa časti E/ tejto technickej správy. 
 
Domové prípojky - úpravy: 
Upravia sa domové prípojky napájané z dotknutej časti NN siete podľa montážneho výkresu. Prípojky 
budú upravené v zmysle platných STN a predpisov VSD a podľa kódového označenia na montážnych 
výkresoch. Prípojkové skrinky budú umiestnené na podperných bodoch distribučného vedenia vo 
výške min. 2,5 m nad zemou. Pre jedného odberateľa bude použitá istiaca skriňa SPP 2 CD IV P0, pre 
dvoch odberateľov SPP 1/2 E IV P20. Prepojenie medzi NN vedením a skrinkou SPP sa zrealizuje káblom 
NAYY 4x25 RE. Kábel sa napojí na izolované distribučné NN vedenie odbočnými svorkami typu  TTD 241 
FTA (16-150/6-35). Pre napojenie 2/4 prípojok budú použité adaptéry typu TT2D 87 F3A, resp. typu 
TT4D 87 F5A podľa počtu napájaných prípojok na podpernom bode. Zo skrine SPP bude napojený 
odberateľ káblom 1-AYKYz-J 4x16 RE - vzdušná prípojka, káblom 1-AYKY-J 4x16 RE - zemná prípojka. 
Vedenie prípojky sa prepojí s hlavným domovým vedením priamou spojkou 1 SVCZ M pre príslušný 
prierez vodičov, prípadne pomocou skrutkových spojovačov v prípojkovej skrinke na dome (podľa 
kódového označenia prípojok na montážnych výkresoch). Prepájacia skrinka sa opatrí plombou VSD. 
Domové prípojky zrealizované káblom AYKYz s vyhovujúcou dĺžkou kábla sa naspojkujú na podpernom 
bode. Vodiče vyhovujúcich prípojok sa znovunamontujú, resp. naspojkujú. Existujúce strešníky sa 
opatria ochranným náterom. Nevyhovujúce prípojkové podperné body budú vymenené. Pri 
osadzovaní nových prípojkových podperných bodov je potrebné zohľadniť existujúce šachty, prípojky 
iných podzemných vedení a pod. Presné miesta dohodnúť pred osadením p.b. s vlastníkom pozemku. 
 
Napojenie prípojky: 
 

  

- znovumontáž AYKYz : nový kábel od SPP + spojka na podpernom bode 
- výmena AlFe vodiča prípojky : nový kábel od SPP + spojka na napájanom objekte 

(strešník/konzola) 
- výmena AlFe vodiča prípojky : nový kábel od SPP + spojovač káblový skrutkový so 

zmršťovacou hadicou v existujúcej istiacej skrinke na 
napájanom objekte, resp. v projektovanej prepájacej 
skrinke na napájanom objekte  

- výmena AlFe vodiča prípojky : nový kábel od SPP do ER na napájanom objekte  
- znovumontáž AYKY v zemi : nový kábel od SPP + spojka v zemi, resp. znovumontáž 

exist. kábla 
 
Výkopy: 
Pre káblové vedenia je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 34 
1050:1970, STN 33 2000-5-52:2012 a Normou spotreby VSD podľa počtu káblov, spôsobu ochrany a 
miesta uloženia (chodník, cesta, zeleň) a podľa vzorových rezov na montážnych výkresoch. Pri ukladaní 
kábla je potrebné rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných vedení predpísané 
STN 73 6005:1985 (tabuľka minimálnych vzdialeností je na montážnom výkrese). VN a NN káble 
uložené v zemi budú kryté plastovou doskou. Kábel musí byť v zemi uložený tak (napr. výstup 
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z chráničiek), aby sa nepoškodil pri opätovnom výkope alebo pri uľahnutí výkopového materiálu. 
Po uložení výkopového materiálu musí byť tento dostatočne zhutnený, aby nedošlo k jeho následnému 
usadaniu po definitívnom upravení povrchu. Všetky otvorené výkopy musia byť riadne označené, 
prechody pre chodcov premostené lávkami a zabezpečené proti prípadnému vzniku úrazu (zábradlia, 
výstražné pásky a pod.). Po uložení káblov do výkopov a ich zasypaní sa povrch upraví do pôvodného 
stavu zabetónovaním, asfaltovaním, prípadne osiatím trávou. Trasa káblov bude označená káblovými 
značkami – 20 kV, 1 kV. V mieste vjazdu na pozemok bude kábel uložený v plastovej chráničke typu 
KSX-PEG 110, KSX-PEG 90, resp. KSX-PEG 63. Trasa káblov bude označená značkou 1 kV kábel. 
V blízkosti oplotení je potrebné výkopy realizovať ručne.  
Výkopové práce v blízkosti vytýčených podzemných vedení je potrebné realizovať ručne, aby nedošlo 
k poškodeniu podzemných zariadení. Výkopové práce v blízkosti existujúcich oplotení je potrebné 
realizovať ručne, aby nedošlo k ich poškodeniu. Všetky dotknuté plochy je po ukončení prác potrebné 
uviesť do pôvodného stavu zabetónovaním, asfaltovaním, prípadne osiatím trávou.  
Pri odkrývaní podzemných vedení počas výkopových prác je potrebné prizvať správcov dotknutých 
vedení, resp. nimi poverené osoby. Akékoľvek znečistenie vozovky musí bezodkladne odstrániť 
dodávateľ stavebných prác. Práce v blízkosti komunikácií je stavebník povinný riadne označiť podľa 
projektu dopravného značenia, ktorý je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. 
Vo voľnom teréne budú káble v ryhe zasypané výkopovou zeminou spôsobom predpísaným výrobcom 
kábla a podľa vzorových rezov na montážnych výkresoch.  
 
FLOW MOLE: 
V miestach križovania podzemných VN a NN/VO vedení s miestnou komunikáciou a cestou III. triedy  
č.3792 budú káble uložené v plastových chráničkách uložených pod komunikáciu technológiou 
bezvýkopového pretláčania podľa príslušných rezov na montážnych výkresoch.  
 
VO vedenia a MR - úpravy: 
Vodič VO bude v riešenej časti vzdušnej NN siete nahradený 1 kV izolovaným vedením NFA2X 2x25 RM 
(0,6/1 kV). Napojený bude zo skrine merania umiestnenej vedľa p.b.č.100. Z RVO bude rozvod VO 
napojený 1 kV káblom NAYY-J 4x25 RE (0,6/1 kV) uloženým v zemi v spoločnom výkope s vedeniami 
VN a NN p.b.č.1) a vzdušné VO vedenia. Na p.b.č.100 bude napojené existujúce AlFe vedenie VO smer 
p.b.č.101 a dve izolované vedenia VO smer p.b.č.37 a p.b.č.99. Pre upevnenie izolovaného vedenia VO 
budú použité armatúry pre príslušný typ izolovaného vodiča - kotevná svorka (typ: SO 157.1 ) + kotevná 
objímka a nosná svorka (typ: SO 270) + objímka. Vedenie verejného osvetlenia na p.b. s osadenými 
istiacimi skriňami VRIS nebude prerušené. V rámci úprav vedení budú zdemontované a opätovne 
namontované aj osvetľovacie telesá v dotknutom úseku NN vedenia. Na prepojenie vodiča NFA2X 2x25 
RM budú použité odbočné svorky typu TTD 151 AFA. Pre napojenie svietidiel budú použité izoláciu 
prerážajúce svorky typu TTD 061 FJT. Existujúci RVO je osadený na p.b.č.25 podľa tejto PD. Tento sa 
nahradí pilierovým RVO, ktorý sa osadí vedľa p.b.č.100 podľa výkresu č.4 (resp. č.2).  
 
Rozvod miestneho rozhlasu vrátane reproduktorov bude zdemontovaný a opätovne namontovaný na 
podperné body NN vedenia. Vzhľadom na to, že na niekoľkých podperných bodoch je inštalovaná 
vianočná výzdoba, zhotoviteľ stavby pred zahájením prác na NN vedeniach požiada OcÚ o demontáž 
tejto výzdoby. Práce na VO a MR je potrebné vopred prekonzultovať s povereným zamestnancom OcÚ.  
 
Demontáž: 
Demontáž existujúcich elektrických zariadení sa uskutoční po uvedení nových elektrických zariadení do 
prevádzky. Demontovaný materiál bude odvezený na skládku VSD a zlikvidovaný v súlade 
s ustanoveniami zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky č.365/2015 Z.z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch.  
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Porast v blízkosti riešeného NN vedenia je potrebné orezať tak, aby bola dodržaná normou predpísaná 
vzdialenosť porastov od vodičov NN vedení a to aj pri vychýlení konárov vetrom smerom k vedeniu. 
Pred uvedením do prevádzky stavebník overí rozsah uskutočneného výrubu, resp. orezania stromov.  

2.3. Starostlivosť o životné prostredie 

Výstavba a prevádzka projektovaného elektrického vedení nemá nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie. Nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani ohrozenia živočíchov. 
V záujmovom území sa nenachádzajú lokality s osobitnou ochranou prírody a krajiny. 
 
Zneškodnenie odpadu: 
Zneškodnenie vzniknutého odpadu zabezpečí investor (prostredníctvom dodávateľa stavebných prác), 
ktorý je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať platné predpisy, najmä zákon č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch a interný predpis VSD a. s. o spôsobe nakladania z demontovaným materiálom vo 
VSD a.s. Nebezpečný odpad zneškodní zmluvný partner VSD s oprávnením pre takúto činnosť. 
 
Pri realizácií stavby vzniknú odpady, ktoré  v zmysle vyhlášky  Ministerstva životného prostredia 
č.365/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ktorou sa ustanovuje katalóg 
odpadov, sú charakterizované nasledovne: 
 

Číslo 
odpadu 

Názov druhu odpadu 
Kategória 
odpadu 

Predpokladané 
množstvo 

170107 Keramický odpad, neznečistený škodlivinami O 230 kg 

170101 Úlomky betónu neznečistené škodlivinami:   

 stĺpy z predpätého betónu O 107 ks 

 Železobetónová pätka O 2 ks 

170506 
Výkopová zemina neobsahujúca nebezpečné 
látky* 

O  15 m3 

 
Ostatný odpad využiteľný ako zberná surovina : 
 

   Množstvo 

17 04 05 Železný šrot– oceľové konzoly O 2300 kg 

17 04 07 Zmiešané kovy (hliník a AlFe zliatiny) O 880 kg 

 
O – ostatný odpad  
* Výkopová zemina bude použitá na opätovné zásypy (prípadne násyp okolo TS). Prebytočná časť 
výkopovej zeminy sa uloží na     
   miesto určené obecným úradom. 

2.4. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

V zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z. vyhradené technické zariadenia skupiny A, ktorými sú elektrické VN 
vedenia a trafostanice, sa po ukončení stavby  pred uvedením do prevádzky podrobia úradnej skúške. 
Vyhradené technické zariadenia skupiny B, ktorými sú elektrické NN vedenia, sa po ukončení stavby  
pred uvedením do prevádzky podrobia odbornej prehliadke. 
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Pred začatím prác na stavbe je potrebné vykonať všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti vyplývajúce 
z platných predpisov, noriem a súvisiacich predpisov. Počas výstavby a prevádzky navrhovaných 
elektrických vedení a zariadení musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, najmä STN 34 3100:2001-08, STN EN 61936-1:2011, STN 33 2000-5-54:2012, 
STN 33 2000-6:2017, STN 34 1050:1970, STN 33 2000-5-52:2012, STN EN 50341:2013, STN EN 62305-
1:2012, STN 33 2000-1:2009, STN EN 50522:2011, STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 3300:1983, 
Vyhlášky č.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností a zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Z hľadiska bezpečnosti pri práci je potrebné dodržiavať predpísané pracovné postupy, kontrolovať stav 
bezpečnostných opatrení a podľa potreby a situácie ich dopĺňať, aby boli zaistené bezpečné 
podmienky na pracovisku. Všetci pracovníci dodávateľa stavby musia mať oprávnenia na príslušný 
činnosti v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z.z. na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Pri montážnych prácach 
majú byť jednotliví pracovníci zaraďovaní na vykonávanie prác podľa ich odbornosti a schopností a 
zodpovedajúcim zdravotným stavom. Pracovníci sú povinní na pracovisku si počínať tak, aby 
neohrozovali svoje zdravie a život, ani svojich spolupracovníkov. Ďalej sú povinní používať na 
pracovisku ochranné a pracovné pomôcky a prostriedky a udržiavať ich v bezchybnom stave, aby tieto 
dokonale zabezpečili pracovníkov a zariadenia. Pri montáži musia byť zachované predpisy pre montáž, 
STN a bezpečnostné predpisy.  
Pri montáži musia byť zachované predpisy pre montáž, STN a bezpečnostné predpisy. Pred začatím 
akýchkoľvek prác, alebo iných činností je potrebné vykonať všetky opatrenia vyplývajúce z platných 
technických predpisov, platných technických noriem a ostatných súvisiacich predpisov. Je potrebné 
zaistiť, aby bolo zariadenie vypnuté a zaistené a pracovisko spoľahlivo zabezpečené. Prácu na VN 
zariadeniach alebo v ich blízkosti je možné začať až po vydaní príkazu "B". Pracovníci nesmú vykonávať 
práce na zariadeniach, ktoré sú pod elektrickým napätím, alebo ktoré by sa mohli dostať pod napätie 
(teda ak nie sú vypnuté a zaistené) alebo v blízkosti zariadení, ktoré sú pod napätím alebo by sa mohli 
dostať pod napätie. Vykonávať práce na zariadeniach, ktoré sú pod elektrickým napätím môžu len 
pracovníci na túto prácu vyškolení (napr. odpojenie a pripojenie 22 kV prípojky). 
Súčasťou dodávateľskej dokumentácie musí byť technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť 
k dispozícii na stavbe. Pracovníci musia byť oboznámení s dodávateľskou dokumentáciou v rozsahu, 
ktorý sa ich týka. Dodávateľ prác je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú 
na pracovisko osobnými ochrannými pomôckami a prostriedkami, zodpovedajúcimi ich ohrozeniu. 
V rámci dodávateľskej dokumentácie musí dodávateľ vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti 
práce. Dodávateľ musí dodržať všetky platné predpisy, predpísané pracovné postupy, bezpečné 
vzdialenosti od živých častí a pracovisko riadne zaistiť a zabezpečiť, aby nedošlo k pracovnému úrazu 
ani ohrozeniu pracovníkov.  
Obsluhu a prácu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci, ktorí na to majú príslušnú 
kvalifikáciu a sú zaškolení o bezpečnostných a hygienických spôsoboch práce.  
Pri montáži musia byť dodržané predpisy pre montáž, pokyny a doporučenia jednotlivých výrobcov 
a predpisy pre obsluhu zariadení. Pri obsluhe, alebo práci na zariadení je potrebné postupovať podľa 
návodu a dodržiavať všetky požiadavky aj počas prevádzky, údržby a pod. 
Pri doprave technologických zariadení musia pracovníci urobiť také opatrenia, aby sa náklad 
neprevrhol. 
Bezpečnosť zariadenia bude preverená komplexnými skúškami a skúšobnou prevádzkou za účasti 
dodávateľa a odberateľa. 
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2.6. Požiarna ochrana 

Elektrické vedenia tvoria zvláštny druh stavieb, pre ktoré platia STN 34 1050:1970 (VN kábel), STN 33 
2000-5-52:2001 (NN kábel), STN EN 50341:2013 (vonkajšie VN vedenie), STN 33 3300:1983, (NN 
vzdušné), a na ktoré sa nevzťahuje STN 73 0802:2010 o požiarnej bezpečnosti stavebných objektov.  

2.7. Protikorózna ochrana 

Pri nadzemných kovových zariadeniach, ktoré nie sú chránené proti korózii (napríklad pozinkovaním), 
je protikorózna ochrana riešená základným a ochranným náterom. 
Všetky spoje uzemňovačov a podzemné spoje uzemňovacích vodičov sa musia chrániť proti korózii 
pasívnou ochranou (napríklad zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou, protikoróznou páskou 
a podobne). Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť spojov. 
Uzemňovacie vodiče je potrebné pri prechode do pôdy v dĺžke najmenej 20 cm nad povrchom a 30 cm 
pod povrchom chrániť proti korózii pasívnou ochranou. 

2.8. Ochranné pásma 

Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v 
bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej 
a plynulej  prevádzky a na zabezpečenie ochrany života  a zdravia osôb a majetku.  
 
Podľa zákona č. 251/2012 Z.z. sú stanovené ochranné pásma: 
• pre elektrické stanice s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou 

hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice 
na výmenu technologických zariadení, 

• ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami 
po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného 
vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín pre zavesené káblové vedenie je 1 m je pri napätí od 1 kV do 
35 kV vrátane, 

• ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami 
po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto 
vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej 
regulačnej a zabezpečovacej techniky 

• pre NN vzdušné vedenie nie je ochranné pásmo definované 
 
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je 
zakázané: 
-  zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 
-  vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 
-  vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného     
   vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 
-  uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 
-  vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 
-  vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. 
 
Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m 
od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde 
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.  
Vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického 
vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 
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elektrického vedenia udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách 
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice 
spustenej z vonkajšej strany nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia 
podperného bodu. 
V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané 
zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, 
vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné 
činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne 
sťažiť prístup k elektrickému vedeniu. 

2.9. Neodstrániteľné riziká 

Táto dokumentácia nerieši stav VN a NN siete, ktorá nie je predmetom realizačnej projektovej 
dokumentácie. Dokumentácia nerieši úpravu domových inštalácií. 
Možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia počas výstavby: 
- poškodenie cudzích inžinierskych sietí 
- pohyb osôb na stavbe, resp. v blízkosti mechanizmom, výkopov 
- prerušenie dodávky elektrickej energie počas výstavby 
 
Zoznam navrhovaných opatrení na elimináciu možných ohrození je doložený  v časti F/, časť 2. tejto 
technickej správy - príloha. 

2.10. Ochrana pred bleskom 

Na vstupe VN vedenia do trafostanice sú umiestnené obmedzovače prepätia. Obmedzovače prepätia 
sú umiestnené aj na NN strane Tr. Riešená NN sieť bude v zmysle platných noriem vybavená 
obmedzovačmi prepätia na podperných bodoch vyznačených na montážnych výkresoch. 
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C/ VÝKRESY 

 
 
výkres č. 

 
názov 

 
sada 

   
1 Celková situácie, umiestnenie stavby, Rozdelenie výkresov 1 – 6 
2 PS 01 - Trafostanica, SO 01 - VN a NN vedenia, 

VN prípojka, napojenie NN vedení z TS2, montážny výkres 
 

1 – 6 
 PS 01 - Trafostanica, SO 01 - VN a NN vedenia, 

VN prípojka, napojenie NN vedení z TS2, kolaudačný plán 
 

2, 3 
3 SO 02 - NN vedenia a domové prípojky, úprava NN a DP, smer TS1, 

montážny výkres 
1 – 6 

 SO 02 - NN vedenia a domové prípojky, úprava NN a DP, smer TS1, 
kolaudačný plán 

2, 3 

4 SO 02 - NN vedenia a domové prípojky, úprava NN a DP, smer Michalovce, 
montážny výkres 

 
1 – 6 

 SO 02 - NN vedenia a domové prípojky, úprava NN a DP, smer Michalovce, 
kolaudačný plán 

 
2, 3 

5 SO 02 - NN vedenia a domové prípojky, úprava NN a DP, smer Remetské 
Hámre, montážny výkres 

1 – 6 

 SO 02 - NN vedenia a domové prípojky, úprava NN a DP, smer Remetské 
Hámre, kolaudačný plán 

2, 3 

6 Schéma zapojenia časti VN siete 1 – 6 

7 Jednopólová schéma zapojenia NN siete 1 – 6 
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E/ DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU  

1. SO01 - VN a NN vedenia 

1.1. úsek 03 - VN kábel – montáž 
   

Základné údaje : 
 

Prúdová a napäťová sústava : 3 AC 22 kV 50 Hz - sieť s rezonančne uzemneným 
neutrálnym bodom (tlmivka s automatickým ladením) 

Napájacia ES :  ES Sobrance (ES0452-01) 
Napájacie kmeňové vedenia : VN 216 
Celkový kapacitný prúd  : Ic  =  377 A  (max Ic tlmivky) 
Zvyškový prúd ( 10% Ic) : Izv =  37,7 A 
Skratové pomery ES : Sk3" = 158 MVA (r.2020) 
  Ik3" = 4,15 kA (r.2020) 
  Utp= 80 V 
Druh prostredia : vonkajšie 
Druh vedenia : závesný kábel, kábel v zemi 
Projektované vedenie TS2 : AXCES 3x70/25 24 kV, l=185m,  

p.b.č.VN216_P241_18 až TS2 
Špecifikácia použitého vodiča: 
- celkový priemer vodiča 
- celkový prierez tienenia 
- celkový priemer kábla 
- dlhodobá únosnosť kábla 
- maximálne výpočtové zaťaženie 
kábla  
- hmotnosť kábla  

 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
9,9 mm 
25 mm2 
52 (56) mm 
> 49 kN 
27 kN 
2100 kg/m 

Elektrické vlastnosti:   
- max. odpor jadra pri 20ºC 
- kapacita kábla 
- indukčnosť kábla 

: 
: 
: 

0,44 Ω/km 
0,19 μF/km 
0,32 mH/km 

Prúdová zaťažiteľnosť  v normálnej prevádzke : 
- pri 65 °C  
- pri 90 °C  

: 
: 

160/190 A (na vzduchu 25°C/ v zemi 15°C) 
180/210 A (na vzduchu 25°C/ v zemi 15°C) 

Prúdová zaťažiteľnosť  v prípade 
skratu: 

  

- hodnota prúdu pri zemnom spojení 
- skratový prúd(1s) max. teplota 
  vodiča 250ºC 
- max. skratový prúd pre tienenie 

: 
 
: 
: 

3,4 kA 
 
8,0 kA 
5,0 kA 

Minimálny polomer ohybu : 560 mm - pri pokládke 
Minimálny polomer ohybu  : 350 mm - fixná poloha 
- minimálny priemer chráničky : 84 mm 
- projektovaná chránička - cesta : KSX-PEG 110 
- polomer ohybu chráničky : 550 mm 
Hĺbka uloženia kábla : min. 35 cm pod úroveň voľného terénu 

min. 100 cm pod cestou (STN 34 10 50:1970) 
Trieda zeminy : F7 



 
 
 
 

VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s., Odbor Projekty  

Názov stavby: Úbrež - úprava TS2, VN a DP 

Ukončenie v TS  : RSTI-5851-SK03 + RSTI-TRF01 
Obmedzovač prepätia v TS : 3EK7300-4CF4-Z 
   
Vzdialenosť TS2 od  ES Sobrance : 10,6 km 
Rezistivita pôdy TS2 (h=0,7m) : 65,66 .m    
Skratové pomery – VN  : Ik"= 1,517 A 

Ikm = 3,433 kA 
Sk"= 57,812 MVA 

Skratové pomery – NN : Ik"= 7,753 A 
Ikm = 17,544 kA 
Sk"= 5,640 MVA 

Minimálny prierez vodičov vedenia : 18,55 mm2 
Uzemnenie:   
 - zvodový vodič : NAYY 1x70 (0,6/1 kV), žltozelený 
 - uzemnenie v zemi : pás FeZn 30 x 4 mm 
 - hĺbka uloženia : 0,7 m 
 - svorka pre pás a lano : SR 03 

 
Návrh prierezu uzemňovacích prívodov: 
 
Podľa STN EN 50522:2011 je min. prierez: 
- uzemňovacieho vodiča (jednožilový kábel)  

  pri vstupných údajoch I“k3 =4,15 kA; t=0,26s; K=78; i = 20 °C; f = 160 °C: 
 A(Al) = 21,38 mm2 (NAYY-J 1x70 RM);  
 A(Cu) = 14,15 mm2 (1-NYY 1x70) 
 
- uzemňovača (pásik)  

  pri vstupných údajoch I“k3 =4,15 kA; t=0,26s; K=78; i = 20 °C; f = 300 °C: 
 A(Fe) = 30,04 mm2 (FeZn 30x4) 
 
Prehľad predpísaných a vypočítaných hodnôt maximálneho odporu uzemnenia: 
 
- podľa STN 38 0810 (ochrana káblového úseku vo vonkajšom vedení)  : 10  

 
Návrh uzemnenia: 
 Rezistivita pôdy 

.m 

Dĺžka 
zemniaceho 

pásika m 

Druh uzemňovača 

VN216_P241_18 (10 ) 65,66 (h=0,7m) 13,13 1x 15 m pásik 
+ 2x ekvipotenciálny prah 

 
Popis riešenia: 
VN prípojka pre trafostanicu odbočí na podpernom bode č.VN216_P241_18, ktorý nahradí konštrukciu 
pôvodnej TS2. Zrealizovaná bude univerzálnym trojžilovým káblom AXCES 3x70/25 24 kV uloženým 
v zemi. Na p.b. č.VN216_P241_18 sa osadí konzola káblových koncoviek so zvodičmi prepätia, na ktorej 
bude ukončený VN kábel. Pre ukončenie budú použité koncovky do vonkajšieho prostredia typ 
COTH3.2402L. Na konzole káblových koncoviek budú osadené zvodiče prepätia typu 3EK7300-4CF4-Z. 
Na podpernom bode bude kábel uložený v pevnej plastovej chráničke Ø110mm uchytenej o p.b. 
upínacou páskou Bandimex. Na výstupe z chráničky bude kábel opatrený teplom zmrštiteľnou hadicou 
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proti zatekaniu. Vo voľnom teréne budú káble uložené v zemi, v pieskovom lôžku kryté plastovou 
doskou podľa vzorových rezov na montážnych výkresoch. Pre spojenie pevnej a flexibilnej chráničky 
bude použitá plastová spojka. Pri križovaní miestnej komunikácie bude kábel uložený vo 
flexibilnej plastovej chráničke typu KSX-PEG 110. Križovanie bude zrealizové technológiou 
bezvýkopového pretláčania. V trafostanici bude kábel ukončený vo VN poistkovej skrini konektorom 
RSTI-5851-SK03 + RSTI-TRF01 podľa časti G/ dozbrojenej obmedzovačmi prepätia typu 3EK7300-4CF4-
Z. Na podperný bod č.VN216_P241_18 sa osadí výstražná a číslovacia. VN kábel bude uložený v 
spoločnej ryhe s NN káblami, káblami prípojok a VO káblom podľa výkresu č.2. 

 
1.2. Úsek 04 – NN káble – montáž 

 
Základné údaje:  
 
Prúdová a napäťová sústava : 3/ PEN AC 400 /230V 50 Hz TN - C 
Druh prostredia : vonkajšie 
Druh vedenia : kábel v zemi 
Projektované vedenie (0,6/1 kV) :   

                                smer OcÚ   : NAYY-J 4x150 SE (0,6/1 kV), TS2 - p.b.č.100, l= 85 m 
NAYY-J 4x150 SE (0,6/1 kV), TS2 - p.b.č.37, l= 110 m 
NAYY-J 4x150 SE (0,6/1 kV), TS2 - SR, l= 190 m 

                                smer p.b.č.1   : 2x(NAYY-J 4x150 SE (0,6/1 kV), l= 30 m) 
Špecifikácia použitého vodiča:   
- vonkajší priemer 1 kV kábla : 45 mm (informatívny) 
- činný odpor jadra pri 20°C : 0,206 /km 
- prúdová zaťažiteľnosť : 246 A - vo vzduchu  

275 A - v zemi 
- hmotnosť : 3359 kg/km 
- polomer ohybu kábla : 540 mm 
- minimálny priemer chráničky : 67,5 mm 
- projektovaná chránička - cesta : KSX-PEG 90 
- polomer ohybu chráničky : 450 mm 
- plastová doska : KAD 250 
- ukončenie kábla  : praporce „V“ na V svorku a strmeňové svorky  
Hĺbka uloženia kábla : min. 35 cm pod úroveň voľného terénu/chodníka 

min.100 cm pod vozovku 
(STN 33 2000-5-52:2012) 

Obmedzovače prepätia  : SPB 440/10  
(označenie podľa KL 01020809 VSD a.s.). 

Trieda zeminy : F7 
Križovanie komunikácie : riadené pretláčanie 
Projektovaná skriňa : SR 4 DIN 00 VV 3/2 P2 
Poistky : PN s charakteristikou gG podľa výkresu č.7 
   
Uzemnenie:   
 - zvodový vodič : NAYY-J 1x70, 0,6/1 kV, žltozelený 
 - uzemnenie v zemi : pás FeZn 30 x 4 mm 
 - hĺbka uloženia : 0,7 m 
 - svorka pre pás a lano : SR 03 
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Popis riešenia: 
Z trafostanice TS2 bude vyvedených päť NN káblov do existujúcej NN siete. Pre NN vedenia bude 
použitý 1 kV kábel typu NAYY-J 4x150 SE (0,6/1 kV). Tri NN káble budú uložené v trase VN káblovej 
prípojky pre blokovú TS2, v spoločnom výkope s VN a VO káblom. NN káble napoja distribučné NN 
vedenia na p.b.č.100, č.37 a skriňu SR osadenú vedľa podperného bodu VN vedenia č.VN216_P241_18. 
Do tejto skrine budú presmerované dva existujúce NN káble, ktoré boli napájané z NN rozvádzača 
pôvodnej TS2. V úseku medzi TS2 a p.b.č.100 bude v spoločnom výkope uložený aj kábel pre VO. Pre 
napojenie VO bude použitý 1 kV kábel NAYY-J 4x25 RE (0,6/1 kV).  Napojí vzdušné vedenie VO na 
p.b.č.100 a č.1.  
Ďalšie dva NN káble a kábel VO križujú chodník a cestu III. triedy č.3792. Ukončené budú na p.b.č.1, 
kde napoja NN vedenia smer Remetské Hámre a smer Michalovce.  
Na prepojenie kábla NAYY 4x150 SE a izolovaného vedenia NFA2X 4x120 RM (0,6/1 kV) budú použité 
1 kV spojky typu SVCZ-IVV-4x70-150. Pre spojenie vzdušného a káblového vedenia VO bude použitá 
spojka typu 1-SVCZ-M-50 (resp. 1-SVCZ-M-25).  

2. SO02 - NN vedenia a domové prípojky   

2.1. Úsek 05 – NN vedenie, vzdušné – montáž 
Úsek 06 – NN vedenie, vzdušné – demontáž 
 
Základné údaje : 
 

Prúdová a napäťová sústava : 3/ PEN AC 400 /230V 50 Hz TN - C 
Druh prostredia : vonkajšie 
Druh vedenia : izolované vzdušné 
Projektované vedenie  : NFA2X 4x120RM (0,6/1 kV), l= 3285 m 
Špecifikácia použitého vodiča:   
- vonkajší priemer 1 kV kábla : 41 mm (informatívny) 
- minimálna pevnosť : 16,5 kN 
- činný odpor jadra pri 20°C : 0,253 /km 
- prúdová zaťažiteľnosť : 310 A 
- hmotnosť : 1600 kg/km 
Projektované vedenie  : NFA2X 4x35RM (0,6/1 kV), l= 191 m 
Špecifikácia použitého vodiča:   
- vonkajší priemer 1 kV kábla : 25 mm (informatívny) 
- minimálna pevnosť : 5,5 kN 
- činný odpor jadra pri 20°C : 0,868 /km 
- prúdová zaťažiteľnosť : 132 A 
- hmotnosť : 510 kg/km 
   
Kotevná svorka pre  NFA2X 120  : typ 156 003 
Nosná svorka pre     NFA2X 120 : typ SO 136 (do 90°) 

typ SO 99/SO 130 (do 60°/30°) 
Kotevná svorka pre  NFA2X 35  : typ 156004 
Nosná svorka pre     NFA2X 35 : typ 136012 
Projektované skrine : VRIS1 - 2 ks 

VRIS2 - 5 ks 
Poistky : PN s charakteristikou gG 
Obmedzovače prepätia  : SPB 440/10 
Projektované podperné body : betónové 
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Trieda zeminy : F7 
   
Uzemnenie:   
 - zvodový vodič : NAYY 1x70 (0,6/1 kV), žltozelený 
 - uzemnenie v zemi : pás FeZn 30 x 4 mm 
 - hĺbka uloženia : 0,7 m 
 - svorka pre pás a lano : SR 03 
Demontované podperné body : betónové 
Demontované vodiče : 4x 70 AlFe; 3x 70+50 AlFe6 

4x 50 AlFe6; 4x 35 AlFe6 
 
Maximálny odpor uzemnenia z hľadiska ochrany samočinným odpojením (sieť TN-C)  
podľa STN 33 2000-4-41:  
 
odpor jednotlivých uzemnení vodiča PEN (uzemňovacia páska 20 m) : 15  
- podľa STN 38 0810:1986 (ochrana káblového úseku vo vonkajšom vedení) : 10  
odpor uzemnenia vodiča PEN na konci vedení a odbočiek dlhších ako 200m 
(uzemňovacia páska 50 m) 

 
: 

 

5  
 
Popis riešenia: 
Všetky vzdušné distribučné vedenia v obci budú upravené podľa montážnych výkresov č.3, 4, 5 a č.7. 
Vedenia budú upravené v pôvodných trasách. Vymenia sa existujúce AlFe vodiče za izolované vodiče 
NFA2X 4x120 RM (0,6/1 kV), resp. NFA2X 4x35 RM (0,6/1 kV). Pre upevnenie izolovaného NN vedenia 
NFA2X 4x120 RM (0,6/1 kV) budú použité armatúry - kotevná svorka (typ: 156003) + kotevná objímka 
a nosná svorka (typ: 136008, 136006, resp. SO99, SO 130, SO136) + nosná objímka.  Pre upevnenie 
izolovaného NN vedenia NFA2X 4x35 RM (0,6/1 kV) budú použité armatúry - kotevná svorka (typ: 
156004) + kotevná objímka a nosná svorka (typ: 136012) + nosná objímka. Všetky použité armatúry 
(NN) musia byť v súlade s technickými štandardami VSD a. s. (podľa aktuálne platných výberov). 
V rámci úpravy NN vedení sa vymenia aj nevyhovujúce podperné body a upravia sa domové prípojky 
napájané z riešenej NN siete. Podperné body budú osadené na pôvodných parcelách, podľa možnosti 
v minimálnych vzdialenostiach od pôvodných p.b. V stiesnených miestach budú podperné body 
osadené na pôvodné miesto.  
Podperné body projektovaného NN vedenia budú z odstreďovaného železobetónu / PNE 34 8220/ 
s montážnymi prvkami pre vodiče NFA2X  podľa PNE 34 8401 a podľa katalógov firmy ELBA Kremnica.  
Rozmiestnenie projektovaných podperných bodov NN vyhovuje platným STN a zaručuje, že 
pri predpísanom namáhaní vodičov bude minimálna vzdialenosť NN vodičov na miestach voľne 
prístupných 4 m a nad cestou II. triedy 5,5m 
Dotknutá NN sieť bude istená poistkami typu PN s charakteristikou gG v trafostaniciach a v istiacich 
skriniach VRIS1 a VRIS2, resp.SR. Skrine budú osadné na podperných bodoch vyznačených na 
montážnych výkresoch a schéme zapojenia NN siete. Na vyznačených podperných bodoch NN vedenia 
budú osadené obmedzovače prepätia, resp. bude NN sieť uzemnená. Uzemňovacie pásiky budú 
prednostne ukladané do zelenej plochy medzi oplotením a miestnou komunikáciou pri rešpektovaní 
existujúcich podzemných vedení (potrebné vytýčenie).  
Neriešená časť NN siete ostáva bez zmeny. 
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2.2. Úsek 07 – Domové prípojky - montáž 
Úsek 08 – Domové prípojky - demontáž 
 
Základné údaje : 
 
Prúdová a napäťová sústava  : 3/ PEN ~ 400 /230V 50 Hz TN - C 
Druh prostredia : vonkajšie 
Druh vedenia : vzdušné 
Projektované vedenie (0,6/1 kV) : 1-AYKYz J 4x16 RE (0,6/1 kV), NAYY-J 4x16 RE 

(0,6/1 kV), NAYY-J 4x25 RE (0,6/1 kV)  
Odbočné svorky : TTD 241 FTA (16-150/6-35) 
Adaptér pre 2/4 DP : TT2D 87 F3A (2x6-35) 

TT4D 87 F5A (4x6-25Cu/4x6-35Al) 
Projektovaná spojka  : 1 SVCZ M 25 
Istiace skrine : SPP 2 CD IV P0 

SPP 1/2 E IV P20 
Odbočné svorky pre NFA2X : TTD 061 FJT (10-120/1,5-10) 
Odbočné svorky pre DP : TTD 241 FTA (16-150/6-35) 
Adaptéry pre viacnásobné odbočenie : TT2D 87 F3A 

TT4D 87 F5A 
Projektovaná skrinka prepájacia :  25-25 bez priech. sivá 
Prepojenie vedení DP : skrutkové káblové spojovače 
 
Popis riešenia: 
Domové prípojky v dotknutom území budú upravené v zmysle platných STN, predpisov VSD a podľa 
kódového označenia na montážnych výkresoch. Prípojkové skrinky pre jednotlivé prípojky budú 
umiestnené na podperných bodoch vo výške min. 2,5 m nad zemou. Pre jedného odberateľa bude 
použitá istiaca skriňa SPP 2 CD IV P0, pre dvoch odberateľov SPP 1/2 E IV P20. Prepojenie medzi 
distribučným NN vedením a skrinkou SPP sa zrealizuje káblom NAYY-J 4x25 RE (0,6/1 kV). Kábel sa 
napojí na izolované distribučné NN vedenie odbočnými svorkami typu  TTD 241 FTA (16-150/6-35). Pre 
napojenie 2/4 prípojok budú použité adaptéry typu TT2D 87 F3A, resp. typu TT4D 87 F5A podľa počtu 
napájaných prípojok na podpernom bode. Zo skrine SPP bude odberné miesto napojené káblom 1-
AYKYz-J 4x16 RE - vzdušná prípojka, NAYY–J 4x16 RE - prípojka zemná. Vodiče vyhovujúcich prípojok sa 
znovunamontujú, resp. naspojkujú. Existujúce strešníky sa opatria ochranným náterom. 

3. SO03 - Verejné osvetlenie, MR 

3.1. úsek 13 - Verejné osvetlenie, MR - montáž 
úsek 14 - Verejné osvetlenie, MR - demontáž 
 
Základné údaje:  
 

Vodič VO - vzduch : NFA2X 2x25 RM (0,6/1 kV), l=3285 m 
Špecifikácia použitého vodiča:   
- vonkajší priemer 1 kV kábla : 18 mm (informatívny) 
- minimálna pevnosť : 2 kN 
- činný odpor jadra pri 20°C : 1,2 /km 
- prúdová zaťažiteľnosť : 107 A 
- hmotnosť : 202 kg/km 
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Popis riešenia: 
Vodič VO bude v riešenej časti NN siete nahradený 1 kV izolovaným vedením NFA2X 2x25 RM (0,6/1 
kV). Napojený bude zo skrine merania RVO umiestnenej vedľa p.b.č.100. Z RVO bude rozvod VO 
napojený 1 kV káblom NAYY-J 4x25 RE (0,6/1 kV) uloženým v zemi v spoločnom výkope s vedeniami 
VN a NN p.b.č.1) a vzdušné VO vedenia. Na p.b.č.100 bude napojené existujúce AlFe vedenie VO smer 
p.b.č.101, a dve izolované vedenia VO smer p.b.č.37 a p.b.č.99. 
V upravovaných častiach NN vedenia bude vodič VO nahradený izolovaným vodičom NFA2X 2x25 RM 
(0,6/1 kV) s odbočnými svorkami typu TTD 151 AFA  pre odbočenie z NFA2X a so svorkami pre 
napojenie svietidiel typu TTD 061 FJT. Pre upevnenie vodiča VO budú použité armatúry - kotevná 
svorka (typ: SO 157.1) + kotevná objímka a nosná svorka (typ: SO 270) + objímka. Vodiče VO v časti NN 
siete, ktorá nebude touto stavbou dotknutá, ostávajú bez zmeny. V úsekoch úpravy existujúcich NN 
vedení budú zdemontované a opätovne namontované osvetľovacie telesá. Demontáž a opätovnú 
montáž rozvodu miestneho rozhlasu a reproduktorov dohodne stavebník pred začiatkom prác na NN 
vedeniach. 

4. Zoznam zariadení  

    počet 
tlačív 

sada 

SO01 - VN a NN vedenia    

1. Súpiska VN kábel  -  montáž (úsek 03) 1 1 - 3, 6 
2. Súpiska NN káble -  montáž (úsek 04) 1 1 - 3, 6 
3. Súpiska NN - bodový rozpis -  montáž (úsek 05) 1 1, 6 
4. Súpiska NN - celkové súčty -  montáž (úsek 05) 1 1 - 3, 6 
5. Základy pre stožiare  (úsek 05) 1 1 - 3, 6 
6. Súpiska NN vedenie vzdušné  -  demontáž (úsek 06) 1 1 - 3, 6 
7. Súpiska DP - bodový rozpis -  montáž (úsek 07) 1 1, 6 
8. Súpiska DP - celkové súčty -  montáž (úsek 07) 1 1 - 3, 6 
9. Súpiska DP - celkové súčty -  demontáž (úsek 08) 1 1 - 3, 6 
10. Súpiska VO, MR - celkové súčty -  montáž (úsek 09) 1 1 - 3, 6 
11. Súpiska VO, MR - celkové súčty -  demontáž (úsek 10) 1 1 - 3, 6 

 
Protokol o určení prostredia   1 1 - 6 

 

Kotevné svorky pre NFA2X : SO 157.1 
Nosné svorky pre NFA2X : SO 270  
Odbočné svorky : TTD 151 AFA (prepojenie NFA2X) 

TTD 061 FJT (napojenie svietidla) 
Demontované vedenie : 1x25 AlFe6, 1x16 AlFe6 
Znovumontáž vedenia MR : 1765m 



 
 
 
 

VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s., Odbor Projekty  

Názov stavby: Úbrež - úprava TS2, VN a DP 

F/ STAVENISKO A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 

1. Technická správa 

1.1. Dodávateľský systém 

Dodávateľom stavebnomontážnych prác bude Východoslovenská energetika a.s. 

1.2. Lehoty výstavby 

Vypracovanie projektu  : 2021 
Začatie stavby  : do 24 mesiacov od nadobudnutia 

právoplatnosti stavebného povolenia 
Dokončenie stavby a uvedenie do prevádzky : 2022 (predpokladaný termín) 

1.3.  Postup výstavby 

Stavebník v spolupráci s dodávateľom, prevádzkovateľom elektrických vedení a príslušným 
dispečingom v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov oznámi odberateľom 
začiatok a skončenie obmedzenia alebo prerušenia dodávky elektrickej energie najmenej 15 dní 
vopred písomne alebo miestne obvyklým spôsobom. Časový harmonogram obmedzenia dodávky 
elektrickej energie vypracuje dodávateľ stavby spolu so zástupcom odboru Dispečerské riadenie 
distribúcie.  
Pred začatím výkopových prác je nutné požiadať vlastníkov resp. užívateľov dotknutých pozemkov 
o povolenie vstupov na pozemky a požiadať správcov dotknutých podzemných vedení a zariadení 
(podľa priložených vyjadrení v dokladovej časti), aby vytýčili ich trasu.  
Dodávateľovi stavby odovzdá stavenisko resp. akciu stavebník, ktorý predtým požiada projektanta 
o vytýčenie význačných bodov stavby. Stavebnomontážne práce bude dodávateľ stavby vykonávať 
podľa technologických postupov VSD a.s. v súlade s platnými bezpečnostnými a prevádzkovými 
predpismi a normami STN. Prípadné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii vznikajúce pri 
realizácii stavby je prejednať a  odsúhlasiť projektantom stavby. 
 
Návrh na elimináciu zostatkových nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných riešení : 
Stavenisko bude označené a zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb. Výkopy, kde hrozí 
nebezpečenstvo pádu osôb, budú ohradené, prípadne viditeľne označené. 
Na komunikáciách, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo pádu osôb, vybehnutie alebo zbehnutie vozidla 
alebo mechanizačných prostriedkov, sa musia vykonať bezpečnostné opatrenia napr. ohradenie. Pri 
prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo 
technologických dôvodov nemožno ohradiť, musí sa zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb iným 
spôsobom napr. riadením prevádzky. 
Montážne a demontážne práce v blízkosti, v ochrannom pásme alebo pri križovaní elektrických vedení 
budú uskutočnené pri vypnutom a zaistenom stave, pri ktorom sa pracovisko spoľahlivo uzemní 
skratovacími súpravami. Uvedené opatrenie bude použité aj vzhľadom na možnosť úrazu spätným 
prúdom alebo vplyvom indukovaného napätia atmosférickými vplyvmi alebo súbežnými elektrickými 
vedeniami. 
Počas montážnych a demontážnych prác sa na konštrukcii musí priebežne vykonávať vystuženie, 
vzopretie, kotvenie a iné stabilizačné opatrenia podľa technologických postupov dodávateľa. 
Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich stabilita, je zakázané používať jednoduché rebríky 
na montážne alebo demontážne práce. 
Nosné konštrukcie (stožiare, piliere a pod.) je možné mechanicky zaťažiť až po dosiahnutí 
mechanických vlastností novo betónovaných základov (po vytvrdnutí betónu) alebo po dostatočnom 
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zhutnení zeminy pri ich osadzovaní priamo do zeme, resp. zaistením týchto konštrukcií kotvami alebo 
vzperami pre zabezpečenie ich stability. 
Pri doprave technologických zariadení musia pracovníci urobiť také opatrenia, aby sa náklad 
neprevrhol. 
 
Navrhovaný postup prác: 
 
• vytýčia sa inžinierske siete 
• vytýčia sa miesta podperných bodov (vrátane č.VN216_P241_18) 
• vypne sa potrebná časť vedenia 
• zabezpečí sa beznapäťový stav na dotknutej časti vedenia  
• zaistí a zabezpečí sa pracovisko 
• vykopú sa jamy pre podperné body a ryhy pre uzemnenie  
• osadia a zabetónujú sa podperné body (technologická prestávka) 
• vytýči sa miesto pre trafostanicu a trasa VN/NN káblov 
• vykope sa jama pre osadenie TS a ryhy pre VN/NN káble 
• osadí sa TS2 vrátane uzemnenia 
• uložia a zapoja sa káblové vedenia 
• vypne sa UV216-2BAA 
• zabezpečí sa beznapäťový stav na dotknutej časti vedenia  
• zaistí a zabezpečí sa pracovisko 
• upraví sa vzdušná časť prípojky pre TS2 
• prepojí sa vzdušná a káblová časť prípojky pre TS2 
• namontujú a zapoja sa vodiče NN vedení vrátane istiacich skríň, obmedzovačov  

prepätia a uzemnení 
• upravia sa domové prípojky 
• osadia sa poistky v istiacich skriniach 
• zapne sa UV216-2BAA 
• zapne sa vypnutá časť NN vedenia 

 
V prípade použitia práce pod napätím na uvedenie časti elektrického zariadenia, na ktorom sa bude 
pracovať, do beznapäťového stavu je nutné postupovať podľa dokumentov, na základe ktorých sú 
vo VSD vykonávané PPN na VN : 
 
• Podmienky na výkon prác PPN na VN vzdušných vedeniach  
• Technické karty náradia pre PPN VN 

 
Postup výstavby bude prebiehať tak, aby obmedzenie dodávky elektrickej energie bolo minimálne. 
 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození v zmysle § 4 ods. 1 
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov je obsahom prílohy č.1. 
 

1.4. Podmienky uvedenia stavby do prevádzky 

V zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. vyhradené technické zariadenia skupiny A, ktorými sú elektrické VN 
vedenia a trafostanice sa po ukončení stavby  pred uvedením do prevádzky podrobia úradnej skúške.  
Vyhradené technické zariadenia skupiny B, ktorými sú elektrické NN vedenia, sa po ukončení stavby  
pred uvedením do prevádzky podrobia odbornej prehliadke. 
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Dokončenú stavbu je možné využívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník upozorní 
stavebný úrad, že elektrické vedenie bude odovzdané do skúšobnej prevádzky postupne počas 
vykonávania prác a požiada o súhlas, aby skúšobná prevádzka časti elektrického rozvodu bola začatá 
pred vydaním kolaudačného rozhodnutia. 
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G/ DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU  

1. Technická správa PS 01 – Trafostanice 

Základné údaje: 
 
Prúdová a napäťová sústava                  VN : 3 AC 22 kV 50 Hz - sieť s rezonančne uzemneným 

neutrálnym bodom (zhášacia tlmivka 
s automatickým ladením) 

                   NN : 3/PEN AC 400/230V   50Hz,  TN-C 
Druh prostredia : podľa protokolu o určení prostredia 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
Bezpečnostné opatrenia pre VN (STN EN 50522:2011): 
   - ochrana pred priamym dotykom : umiestnením mimo dosahu  
   - ochrana pred nepriamym dotykom : uzemnením 
Ochranné opatrenia pre NN (STN33 2000-4-41:2019): 
   - základná ochrana : základná izolácia, zábrany alebo kryty, 

umiestnenie mimo dosahu 
  -  ochrana pri poruche : dvojitá alebo zosilnená izolácia, samočinné 

odpojenie napájania, ochranné pospájanie 
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : 3 
Napájacia ES :  ES Sobrance (ES0452-01) 
Napájacie kmeňové vedenia : VN216 
Trieda zeminy : F7 
Celkový kapacitný prúd  : Ic  =  377 A  
Zvyškový prúd ( 10% Ic) : Izv =  37,7 A 
Skratové pomery  : Sk3" = 158 MVA (r.2020) 
  Ik3" = 4,15 kA (r.2020) 
Ochrana pred atmosférickým prepätím : zvodiče prepätia VN/NN, bleskozvod (súčasť 

blokovej TS) 
Ochrana pred preťažením a skratovým 
prúdom 

: VN - poistky 
NN - poistky, ističe 

   
Vzdialenosť od  ES : 10,6 km 
Rezistivita pôdy (h=0,7m) : 65,66 .m  
Skratové pomery VN  Ik"= 1,292 A 

Ikm = 2,923 kA 
Sk"= 49,227 MVA 

Skratové pomery NN  Ik"= 7,624 A 
Ikm = 17,250 kA 
Sk"= 5,546 MVA 

Uzemnenie trafostanice:  uložené vo výkope pre TS, v káblovej ryhe, v 
zelenom priestore pri TS2 

 - zvodový vodič : NAYY 1x120 (0,6/1 kV), žltozelený 
 - uzemnenie v zemi : pás FeZn 30 x 4 mm 
 - hĺbka uloženia : 0,7 m 
 - svorka pre pás a lano : SR 03 
Trafostanica TS2: : bloková transformačná stanica VN/NN 

s vonkajším ovládaním 
- typ :  HKP, 22/630, koncová 
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- rozmery trafostanice  
- výška nad terénom 

:  
: 

(3000 x 1500 x 2570)mm 
1870 mm 

- krytie trafostanice : IP 23D 
- trieda krytu  : K 15 
- klasifikácia vnútorného oblúka : Trieda IAC-B: 16 kAs-1 

- transformátor : olejový, typ  aTOHn 3310/22 pre blokové TS 
- výkon Tr : 250 kVA 
- napätie nakrátko  : 4 % - (tolerancia ± 10 %) 
- prevod trafa :  22/0,4 kV (PL č. S7253) 
- zaťažovateľ Tr : 0,9 
- zapojenie : Dyn1 
- VN poistková skriňa : napr. W12/24 - súčasť dodávky trafostanice 
- VN poistky : CEF 10/24 kV 16A 442/53 mm S 
- prívod : AXCES 3x70/25 24 kV 
- ukončenie v TS : konektor RSTI-5851-SK03 + RSTI-TRF01 
- obmedzovače prepätia : 3EK7300-4CF4-Z (nie je súčasť dodávky) 
- rozvádzač NN  : súčasť dodávky trafostanice  
- menovitý prúd hlavných prípojníc : 1000 A 
- menovitý krátkodobý výdržný prúd (1 s) : 16 kA 
- krytie NN rozvádzača : IP 20 
- istenie na prívode :  lištový odpínač do 910A (nožová poistka 

nízkostratová veľkosti 3 s charakteristikou gTr 
pre istenie transformátora 250 kVA) 

- obmedzovače prepätia : SPB 280/10  
(označenie podľa KL 01020809 VSD a.s.) 

- počet vývodov v ANG 2 :  6+1 (pre pripojenie dieseagregátu) 
- istenie vývodov : lištovými odpínačmi 400A 

(napr. FR2 – 3K/LW) 
- vývody z NN rozvádzača : NAYY-J 4x150 SM (0,6/1 kV) 
Istenie vývodov: :  poistkami typu PN s charakteristikou gG 
 1. vývod  : PN1 125 A gG, NFA2X 120, smer p.b.č.100 
 2. vývod : PN1 125 A gG, NFA2X 120, smer p.b.č.37 
 3. vývod : PN1 125 A gG, NAYY 4x 150, smer SR 
 4. vývod : PN1 125 A gG, NAYY 4x 150, smer p.b.č.1 
 5. vývod : PN1 125 A gG, NAYY 4x 150, smer p.b.č.1 
 6. vývod : rezerva 
 7. vývod : dieselagregát 

 
Riešenie: 
Stanica typ HKP je riešená ako polozapustená s vonkajším pôdorysom 3000x1500 mm a celkovou 
výškou 2575 mm (s rovnou strechou). Samonosná konštrukcia je vyrobená z armovaného betónu 
Gräper LC 30/37 so zrnitosťou 8/12. Konštrukcia oceľovej výstuže, tvorená oceľovými prútmi a 
rohožami, je vzájomne zvarená a vodivo spojená a tvorí súčasť pospojovania, uzemnenia, prípadne 
bleskozvodu. Základová vaňa a bočné steny sú vyhotovené ako záchytná vaňa oleja (100%) 
z vodonepriepustného a z olejovzdorného betónu. Pre zvýšenie ochrany betónového povrchu pred 
vlhkosťou je horná strana strechy doplnená hydrofóbnym ochranným náterom.  
Vetracie otvory pre priestor transformátora sú vyhotovené vo dverách k TR a v dvojkrídlových dverách 
k rozvádzačom na strane NN rozvádzača.  
Vstupy NN a VN káblov sú štandardne vyhotovené s inštalovanými káblovými priechodkami 
bez utesňovacích systémov. NN a VN káble sa na strane obsluhy zavádzajú do stanice cez otvorené 
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vstupné štrbiny. Umiestnenie TS nepredpokladá zatečenie dažďovej vody do káblových prestupov 
(rovina, mierny sklon). Stanica bude osadená na miernom násype zo štrkodrte. Strecha TS je 
štandardne plochá. Vonkajšie dvere trafostanice sú vybavené kovaním s plastovým krytom zámku a 
zariadením na zafixovanie dverí v otvorenej polohe pod uhlom 95°. Z vonkajšej strany sú na dverách 
umiestnené výstražné tabuľky v zmysle platných STN. Trafostanica má jednokrídlové a dvojkrídlové 
oceľové dvere s čiastočnou ventiláciou. Veľkosť otvorov je navrhnutá tak, aby zabezpečovali 
dostatočné vetranie a chladenie transformátora. Vetracie otvory sú vybavené mriežkou (lamelami) a 
sieťkou proti vniknutiu cudzích telies.  
Bleskozvod je súčasť dodávky, s jedným tyčovým zberačom (Ø 8 mm FeZn o výške 1000 mm), dvomi 
zvodmi umiestnenými na protiľahlých stenách kiosku a uzemnením cez dve skúšobné svorky, 
umiestnené nad úrovňou terénu.  
Všetky kovové armatúry zabudované v príslušnom prvku TS (strecha, steny, medzistrop, základová 
vaňa) sú zvarené do jediného celku. S použitím vodivých spojov (napr. Cu pásy 35 mm2) sa hotové 
prvky armatúry navzájom spájajú, takže tvoria Faradayovu klietku a po montáži strechy sú kompletne 
pripojené na uzemnenie. Pre trafostanicu bude vyhotovená spoločná uzemňovacia sústava pre 
zariadenia VN a NN podľa časti G/. a montážnych výkresov. 
V transformačnej stanici bude inštalovaný olejový transformátor aTOHn s výkonom 250 kVA. Chladenie 
transformátorov je prirodzené, zabezpečené vetracími otvormi v kryte transformačnej stanice. 
V prípade havárie a úniku oleja dokáže stanovište transformátora spoľahlivo zachytiť 100% náplne 
oleja. Použitý bude transformátor s prevodom 22/0,4 kV. V koncovej transformačnej stanici bude 
inštalovaná VN poistková skriňa typ W12/24 od firmy DRIESCHER s poistkami typu  CEF 10/24 kV 16A 
442/53 mm S. 
Rozvádzač NN so 7 vývodmi sa v trafostanici nachádza v oddelenom priestore. Je v oceľovo plechovom 
vyhotovení. Krytie rozvádzača je IP 20. V prívodovom poli je osadený poistkovým lištovým odpínač do 
910 A s jednopólovým ovládaním pre poistky gTr veľkosť 3. Prívod je  zhora. NN vývody sú istené 
poistkovými jednopólovo-ovládanými odpínačmi 400 A pre poistky gG veľkosť 2. Vývod na 
dieselagregát je istený trojpólovo-ovládaným odpínačom 400 A pre poistky gG veľkosť 2. Obvody pre 
synchronizáciu sú istené valcovými poistkami 10A, obvody vlastnej spotreby valcovou poistkou 16A 
(jednofázová zásuvka na pripojenie pohyblivých vývodov s prenosným prúdovým chráničom 
a jednopólový istič 242V, 10A, charakteristika B na svietidlo k rozvádzaču). Ďalej bude rozvádzač NN 
vyzbrojený obmedzovačmi prepätia typu SPB 280/10 (označenie podľa KL 01020809 VSD a.s.). 
Navrhnutá trafostanica je typová, preto tento projekt znova nerieši a nezaoberá sa kontrolou 
výrobcom navrhnutého riešenia vetrania, ochrany proti hluku, vnútornej uzemňovacej siete, prestupov 
uzemňovacích zvodov a pod., na ktoré výrobca poskytuje dokumentáciu overenú oprávnenou 
právnickou osobou podľa Zákona č.124/2006 Z.z. Pre trafostanicu je potrebné vyhotoviť zhutnené 
štrkové lôžko pre osadenie monolitického telesa trafostanice. Lôžko je potrebné zrealizovať podľa 
návodu výrobcu skeletu trafostanice. Pred realizáciou výkopu je potrebné odhrnúť ornicu do hĺbky 
0,4m. Výkop a štrkové lôžko je potrebné vyhotoviť na základe podkladov od výrobcu trafostanice 
(rozmery, hĺbka štrku po zhutnení, výškový rozdiel zhutneného lôžka voči terénu,...). Po osadení 
skeletu trafostanice sa do trafostanice nainštaluje transformátor.  
Pre transformačnú stanicu sú samostatne vypracované pracovné a bezpečnostné predpisy : 
"Bezpečnostné predpisy pre transformačnú stanicu TBSV"  
"Predpisy pre montáž , obsluhu a údržbu transformačnej stanice TBSV" 
Transformačná stanica je vyzbrojená pracovnými a ochrannými pomôckami v zmysle STN 38 
1981:1984 tab.č.2 skupina 4a. Pracovné pomôcky sú umiestnené v priestore pre obsluhu. 
Odstupové vzdialenosti trafostanice od ostatných budov sú uvedené na výkresoch č.PS01-4, PS01-6 a 
PS01-8. Pri realizácii je potrebné zabezpečiť všetky potrebné bezpečnostné opatrenia uvedené v 
realizačnom projekte.  

 
Prehľad vypočítaných a predpísaných hodnôt odporu uzemnenia: 
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- odpor uzemnenia neutrálneho bodu zdroja podľa STN 33 2000-4-41 : 5  
- celkový odpor uzemnenia vodičov PEN odchádzajúcich vedení  
  z transformovne vrátane uzemneného neutrálneho bodu zdroja podľa  
  STN  33 2000-4-41:2019  

 
 
: 

 
 

2  
- podľa STN EN 50 522:2011 pre 1xU TP  : 2,12  
- podľa STN 38 0810 (ochrana káblového úseku vo vonkajšom vedení)  : 10  

Návrh prierezu uzemňovacích prívodov: 
 
Podľa STN EN 50522:2011 je min. prierez: 
- uzemňovacieho vodiča (jednožilový kábel)  

  pri vstupných údajoch I“k3 =4,15 kA; t=0,26s; K=78; i = 20 °C; f = 160 °C: 
 A(Al) = 21,38 mm2 (NAYY-J 1x70 RM);  
 A(Cu) = 14,15 mm2 (1-NYY 1x70) 
 
- uzemňovača (pásik)  

  pri vstupných údajoch I“k3 =4,15 kA; t=0,26s; K=78; i = 20 °C; f = 300 °C: 
 A(Fe) = 30,04 mm2 (FeZn 30x4) 
 

 
Rezistivita pôdy 

.m 

Dĺžka 
zemniaceho 

pásika m 

Druh 
uzemňovača 

TS2 (2 ) 65,66 (h=0,7m) 65,66 
2x30 m pás FeZn 

+ 2x ekvipotenciálny 
prah (cca 45m) 

 

Maximálny odpor uzemnenia neutrálneho bodu zdroja  (Tr) nemá byť väčší ako 5  a celkový odpor 
uzemnenia vodičov PEN odchádzajúcich vedení z transformovne vrátane uzemneného neutrálneho 

bodu zdroja nesmie byť väčší ako 2 . Pri výpočte hodnoty uzemnenia bola uvažovaná hodnota 
poruchového prúdu IE = 37,7A (10% maximálneho Ic = 377A ).  
Pri ukladaní vonkajšej uzemňovacej siete a výbehových uzemňovacích pásov, ktoré sa uložia 
do káblových rýh spolu s VN, je potrebné dodržať vzdialenosti od silových káblových vedení, 
oznamovacích (telekomunikačných) káblov a ostatných inžinierskych sietí. Pri križovaní 
uzemňovacieho prívodu bleskozvodu s NN káblami musí byť kábel uložený nad týmto prívodom 
a v mieste kríženia vzdialený min. 0,5m.  
 
Vnútorná uzemňovacia sieť a zvody budú zhotovené z vodiča FeZn 30x4 mm. Na vnútornú 
uzemňovaciu sieť budú pomocou pásu FeZn 30x4 mm: 
• neutrálny bod a nádoba transformátora 
• prípojnica PEN 
• kostra VN a NN rozvádzača 
• obmedzovače prepätia 
• tienenia káblov 
• uzemňovacie skrutky všetkých zariadení 
• oceľové konštrukcie, armatúry skeletu, základovej vane a pod. 
• ostatné neživé časti, ktoré nie sú spojené s uzemňovacou sieťou vodičom zodpovedajúceho 

prierezu 
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Spoje vnútornej uzemňovacej siete budú vytvorené skrutkovaním, pomocou svoriek alebo zvarením. 
Musia byť mechanicky odolné, chránené proti korózii a musia spĺňať požiadavky na spoje vodičov. 
Všetky uzemňovacie vodiče budú označené ako ochranné a použijú sa vodiče zelenožltej farby. Holé 
vodiče budú natreté zelenou farbou so žltými pruhmi, podľa STN EN 60445:2011-07 (33 0160). 
Vnútorný rozvod uzemnenia je na dvoch miestach prepojený s vonkajšou uzemňovacou sieťou 
cez prechodové skúšobné zemniace svorky (SZ). 

 
1.2. Navrhovaný postup prác 
 

Zriadenie novej blokovej trafostanice 22/0,4 kV : 
• zemné práce – vyrovnanie plochy pod TS, lôžko pre trafostanicu, vonkajšia uzemňovacia sústava 
• osadenie trafostanice 
• inštalácia transformátora  
• pripojenie VN káblov, uzemnenia 
• pripojenie NN káblov 
• utesnenie otvorov pre káble 
• terénne úpravy 
• odskúšanie, funkčné skúšky 
• úradná skúška 
• uvedenie do prevádzky 

 
1.3.  Funkčný popis 
 

Ovládanie spínacích prístrojov VN, NN v trafostanici bude len ručné z miesta určeného pre obsluhu. 
NN strana je bez blokovania. Na NN strane bude v prívodovom poli NN rozvádzača umiestnené 
distribučné meranie  elektrickej energie (elektromer).  

 
1.4. Ochranné a pracovné pomôcky 
 

Pri obsluhe a údržbe musia byť k dispozícii ochranné a pracovné pomôcky podľa STN 38 1981, 
kategória 4a. Ochranné a pracovné pomôcky musia byť v blokovej TS k dispozícií už pri komplexných 
skúškach nového zariadenia. Miesto uloženia ochranných a pracovných pomôcok musí zodpovedať 
STN 38 1981. 
Priamo v TS musia byť umiestnené výstražné a bezpečnostné tabuľky podľa platného technologického 
predpisu VSD a.s., ktoré musia byť aktuálne ku dňu ukončenia stavby. 

 
1.5. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 

Pred začatím prác je potrebné vykonať všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti vyplývajúce 
z platných predpisov, platných technických noriem a súvisiacich predpisov, počas realizácie stavby a 
počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy, všetky platné predpisy 
týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a ochrany pri práci, technologické postupy a ostatné vnútorné 
predpisy platné vo VSD, a.s. a platné normy STN. 
Všetci pracovníci dodávateľa stavby musia mať oprávnenie na príslušný druh činnosti v zmysle Vyhlášky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. 
Je potrebné dodržať vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie  
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a zákona 
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č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákonníka práce č.311/2001 Zb. v znení 
Vyhlášky č.484/1990 Zb. Pracovníci musia mať pri výkone činností zabezpečené príslušné OOPP v 
zmysle nariadenia vlády SR č.395/2006 Z.z. Pri realizácii stavby je potrebné postupovať v súlade so 
Zákonom NRSR č.251/2012 Z.z.  o energetike. 
Pri realizácii stavby je nevyhnutné dodržiavať Zákon č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon 
o stavebných výrobkoch č.90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon č.264/1999 Z.z. o 
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. 
Pri realizácii stavby musia byť dodržané platné normy STN EN 50522:2011, STN EN 61936-1:2011, STN 
33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2000-6:2017, STN 34 1050:1970, STN 33 2000-5-
52:2012, STN EN 33 2000-4-43:2010, STN EN 33 2000-4-473:1995, STN EN 34 3101:1987, STN 34 
3104:1967, IEC/STN-446/330165 a ďalšie súvisiace predpisy a nariadenia na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky energetických zariadení. 
 
Pred začatím prác a počas nich v priebehu celej výstavby je potrebné zaistiť, aby bolo zariadenie 
vypnuté a zaistené a pracovisko spoľahlivo zabezpečené. Prácu na zariadení vn a v jeho blízkosti je 
možné začať až po vydaní príkazu "B". Dodávateľ musí dodržať všetky platné predpisy (uveď. vyššie 
v bode 1.13), predpísané pracovné postupy, bezpečné vzdialenosti od živých častí a pracovisko riadne 
zaistiť a zabezpečiť, aby nedošlo k pracovnému úrazu, prípadne k ohrozeniu pracovníkov. Pracovníci 
nesmú vykonávať práce na zariadeniach, ktoré sú pod elektrickým napätím, alebo ktoré by sa mohli 
dostať pod napätie (teda nie sú vypnuté a zaistené), alebo v blízkosti zariadení ktoré sú pod napätím, 
alebo by sa mohli dostať pod napätie. Všetky práce (stavebné, demontážne, montážne, a.i.) môžu byť 
vykonávané len vo vypnutom, beznapäťovom a zaistenom stave!  
Stavenisko musí byť označené a zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb. Potrebné je kontrolovať 
stav bezpečnostných opatrení a podľa potreby a situácie ich dopĺňať, aby boli zaistené bezpečné 
podmienky na pracovisku. Pri montážnych prácach majú byť jednotliví pracovníci zaraďovaní na 
vykonávanie prác podľa ich odbornosti a schopností. Pracovníci sú povinní na pracovisku si počínať tak, 
aby neohrozovali svoje zdravie a život, ani iných pracovníkov, povinní sú používať na pracovisku 
ochranné a pracovné pomôcky a prostriedky a udržiavať ich v bezchybnom stave. 
Pri vykonávaní všetkých prác, kedy by nebolo možné dodržať bezpečné vzdialenosti od živých častí, je 
potrebné v súčinnosti s prevádzkovateľom vypnúť a zaistiť na nevyhnutne potrebný čas tú časť 
zariadenia, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť pracovníkov. 
Pri montáži musia byť dodržané predpisy pre montáž, pokyny a doporučenia jednotlivých výrobcov. 
Bezpečnosť zariadenia bude preverená komplexnými skúškami a skúšobnou prevádzkou za účasti 
dodávateľa a odberateľa. Pri obsluhe, alebo práci na zariadení je potrebné dodržiavať predpisy pre 
obsluhu zariadení a dodržiavať všetky požiadavky aj počas prevádzky, údržby a pod. Obsluhu a prácu 
na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci, ktorí na to majú príslušnú kvalifikáciu. Pri 
obsluhe a údržbe musia byť k dispozícii ochranné a pracovné pomôcky v zmysle STN 38 1981:1978, 
predpísané OPP musia byť umiestnené v prevádzkovej budove. 
Pri manipulácii, resp. doprave s technologickými zariadeniami je potrebné dbať na to, aby sa náklad 
neprevrhol. 
Bezpečnosť zariadenia bude preverená komplexnými skúškami a skúšobnou prevádzkou za účasti 
dodávateľa a odberateľa. 
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1.6. Požiarna ochrana 
 

Bloková trafostanica tvorí samostatný požiarny úsek s prevádzkou bez obsluhy (v zmysle STN 33 
3220:1986, čl.10.4.3.). V priestoroch trafostanice nie sú použité horľavé stavebné materiály. 
Trafostanica je určená pre inštaláciu do vonkajších laikom voľne prístupných priestorov bez ďalších 
dodatočných opatrení. Požiarna bezpečnosť trafostanice je daná riešením blokovej trafostanice a musí 
vyhovovať platným normám (STN 33 3220:1986, STN 33 3240:1987, STN 73 0804:1991, STN EN 
61330:2001-12 (38 3716), STN 38 2156:1987 a súvisiacim normám). Trafostanica bude dodaná ako 
celok a za jej návrh a vyhotovenie je zodpovedný výrobca. Stavba je posudzovaná podľa STN 92 
0201:2000 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Odstupové vzdialenosti sú určené podľa STN 92 0201-
4:2000. Posudzovaný požiarny úsek sa nesmie nachádzať v požiarne nebezpečnom priestore iného 
objektu a ani jeho požiarne nebezpečný priestor nesmie zasahovať do susedných stavieb. Prílohou RP 
je projekt požiarnej ochrany pre osadenie blokovej TS. 

 
1.7. Ochrana proti hluku, chladenie transformátora 
 

Ochranu proti hluku a vetracie otvory sú dané riešením výrobcu. Bloková trafostanica je určená 
pre osadenie do vonkajšieho prostredia a podľa vyjadrenia výrobcu vyhovuje všetkým súčasným 
normám. Trafostanica nie je vybavená prídavnými tlmičmi hluku. 
Transformátor má prirodzené chladenie zabezpečené vetracími otvormi v obvodovej stene 
a vstupných dverách. 
 

1.8. Zoznam zariadení 
  počet tlačív sada 

1. Súpis pre TS2 - montáž 1 1 – 3, 6 
2. Súpis pre TS2 - demontáž 1 1 – 3, 6 

 
 

2. Výkresy  

 
 
  

 sada 

G-1. PS01 - Trafostanice Osadenie trafostanice 1 – 6 
G-2. PS01 - Trafostanice Pôdorys trafostanice 1 – 6 
G-3. PS01 - Trafostanice Návrh uzemnenia TS 1 – 6 
G-4. PS01 - Trafostanice Zapojenie VN poľa a NN rozvádzača 1 – 6 
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