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1. TEXTOVÁ �AS� 
 
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1.  Identifika�né údaje stavby a investora 

1.1. Názov stavby:  NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 
   1. Stavba - štadión, parkovanie a doplnkové funkcie 
1.2.   Miesto stavby:  Bratislava 
1.3.   Okres/kataster:  Bratislava III., Nové Mesto 
1.4.   VÚC:  Bratislavský 
1.5.   Odvetvie:  Energetika - výroba a rozvod elektrickej energie 
1.6.   Druh stavby:  Nová    
1.7.   Investor:  Národný futbalový štadión a.s. , Sasinkova 5 , 811 08 Bratislava 
1.8. Dodávate� projektu:  Paták s.r.o. 
   V.P. Tótha 30, 905 01 Senica 
1.9. Pojmy, skratky a ich definície: TS – transforma�ná stanica 
    VNK – vysokonapä�ové káblové vedenie 
    VNV – vysokonapä�ové vzdušné vedenie 
    NNK – nízkonapä�ové káblové vedenie 
    NNV – nízkonapä�ové vzdušné vedenie 
    SS – spínacia stanica  
    SR – rozpojovacia istiaca skri�a 
    JB – jednoduchý betón. st�p 
    DB – dvojitý betón. st�p 

 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

2.1.  Údaje o projektovaných kapacitách 
 VN káblové vedenie NA2XS2Y 3x1x95   200m 
 Kiosková trafostanica         1ks 
  
2.2. Za�atie a ukon�enie stavby:     rok 2017 
2.3. Uvedenie stavby do prevádzky:    rok 2017 

 
3. Preh�ad východiskových podkladov 

 - katastrálna mapa 
 - obhliadka v teréne 

 
4. �lenenie stavby 

4.1. Ucelené �asti: Stavba tvorí jednu ucelenú �as�. 
4.2. Stavebné objekty: SO 101 – VN PRÍPOJKA 
    
4.3. Prevádzkové súbory: PS 101 – KIOSKOVÁ TS 2x1000kVA 

 
5. Vecné a �asové väzby stavby 

5.1. Súvisiace investície: SO 100 – VN KÁBLOVÉ VEDENIE 
   PS 100 – SPÍNACIA STANICA 
 
5.2.  Vyvolané investície: nie sú 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. Charakteristika územia stavby 
 
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
Výstavba nového káblového vedenia bude vykonaná v súlade s požiadavkami životného prostredia. 
V lokalite navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne chránené územia, objekty a chránené porasty, 
ktoré by mohli by� stavbou znehodnotené. Pri montáži nedôjde k výrubu stromov. Pri výstavbe a po jej 
ukon�ení je potrebné dodrža� ochranné pásmo elektrických vedení. V zmysle Zákona o energetike �. 
251/2012 §43 sú definované nasledovné ochranné pásma: 

NN káblové vedenie – 1m na obe strany od kraja kábla 
VN káblové vedenie – 1m na obe strany od kraja kábla 
Kiosková TS – nemá 

 
1.2. Zhodnotenie sú�asného stavu a vykonané prieskumy 
Z dôvodu výstavby Národného futbalového štadióna je potrebné zriadenie napájania pre potreby stave-
niska. Preto bude pre stavenisko vybudovaná nová do�asná kiosková TS 2x1000kVA. Navrhovaná tra-
fostanica bude napájaná z novo navrhovanej spínacej stanice z linky �.429. 
  
Pred zahájením realizácie stavby je potrebné vyžiada� si vytý�enie podzemných zariadení a in-
žinierskych sietí! 
 
1.3. Príprava pre výstavbu 
 
1.3.1.  Uvo�nenie pozemkov a objektov a ich do�asné užívanie 
Pred odovzdaním staveniska je potrebné písomne dohodnú� zabezpe�enie vstupov na pozemky, kde 
sa bude realizova� výstavba. Tiež je potrebné zabezpe�i� uvo�nenie pozemkov pre objekty zariadenia 
staveniska. V prípade do�asného užívania objektov a pozemkov po�as výstavby je potrebné zabezpe�i� 
formu a podmienky tohto do�asného užívania. Uvedené opatrenia by mal zabezpe�i� objednávate� 
v spolupráci s dodávate�om. Výškové úpravy terénu nie sú potrebné. Zemné práce sa budú vykonáva� 
strojovo, v prípade styku s inými inžinierskymi sie�ami a v blízkosti stromov a kríkov ru�ne. 
 
1.3.2  Spôsob demontáže, miesto skládky, odpad 

Realizáciou stavby vznikne odpad .  Držite� odpadu odpad roztriedi pod�a katalógových �ísiel 
v zmysle vyhlášky. Držite� môže odpad využi� pre vlastné ú�ely  alebo  zabezpe�í odber odpadov 
k zhodnoteniu alebo zneškodneniu oprávnenou organizáciou, s ktorou  má spomínaná organizácia uza-
tvorenú zmluvu. 

Pri realizácií sa bude postupova� v zmysle zákona o odpadoch - nový 79/2015 Z.z. a nadväzu-
júcich vyhlášok 365/2015 Z.z., VYHLÁŠKA MŽP SR,  371/2015 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a �alších vyhlášok a zákonov. 
   
Zdemontovaný ma-

teriál 
�íslo sku-
pina od-

padu 

Názov skupiny odpadu Kód sku-
piny od-

padu 

Množstvo Spôsob zhodnote-
nia , zneškodnenia 

  

Betón 17 01 01 Stavebné odpady – betón     82t  D1 
Vykopaná zemina 17 05 06 Výkopová zemina iné  ako 

uvedené v 17 05 03 
     8t R5 

 Všetky odpady môže vlastník vedenia použi� opätovne pri výstavbe , opravách vedení . 
Odpad betónové základy sa zrecyklujú alebo sa opätovne použijú. St�py  + pätky sa odvezú do 

kame�olomu, resp. sa môžu spracova� alebo zrecyklova� a následne opätovne použi�. 
Transformátory sa použijú bu� na inej stavbe alebo sa zrecyklujú (aj priamo v OTC). 
Okrem toho sa pri výkopových prácach pri výmene podperných bodoch a uzemnení vykopaná 

zemina sa uloží ved�a ryhy a následne použije na  zásyp. 
Zvyšná �as� prebytku zeminy (cca. 10t – pozn.  pieskové lôžko + káble tvoria asi ¼ výkopu, 

ostatné sa použije na spätný zásyp. ) sa využije na úprave okolia priamo na stavbe na mieste výkopu 
na spevnenie svahu rigolov a spätnú úpravu zeleného pásu popri ceste  . 
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 Investor/Dodávate� musí ma� uzatvorené zmluvy s firmami o prevzatí a zneškodnení odpadu resp. odo-
vzda� odpad. Firmy na tieto �innosti musia by� oprávnené  spracova� odpad a zneškodni� tento od-

pad. 
V zmysle zák. �. 79/2015 Z.z. o odpadoch je potrebné realizova� stavbu za dodržania nasledov-

ných podmienok: 

• pôvodca odpadov je povinný dodržiava� ustanovenia zákona �. 79/2015 Z.z. 
•  pôvodca odpadov je povinný odovzdáva� odpady na zneškodnenie len fyzickým 

alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto �innos� oprávnené, 
• nepovo�uje sa odpad skladova�, musí sa ihne� po vytvorení odvies� k odberate�ovi. 

 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno–technické riešenie stavby 
 
2.1. Zdôvodnenie stavebno-technického riešenia stavby 
2.1.1. Ú�el a umiestnenie stavby 
 
Ú�elom stavby je zabezpe�enie dodávky elektrickej energie pre odberate�a(stavenisko) v požadovanom 
množstve a kvalite. 
 
2.1.2. Riešenie z h�adiska pamiatkovej starostlivosti 
Z h�adiska pamiatkovej starostlivosti nedôjde k narušeniu alebo poškodeniu žiadnych pamiatok. 
 
2.1.3. Ochrana prírody a starostlivos� o životné prostredie 
Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušovania 
prírody. Po�as realizácie stavby bude v uvedenej lokalite do�asne zvýšený hluk a prašnos� vyvolané 
pohybom mechanizmov. Dodávate� je povinný dba� na to, aby škody spôsobené na životnom prostredí 
boli minimálne, aby neprišlo k zne�isteniu pôdy, vody, ovzdušia, k poškodeniu stromov, porastov, ze-
lene a ohrozeniu živo�íchov. Všetky prístupové cesty používané po�as výstavby musia by� o�istené ak 
prišlo k zne�isteniu vozidlami alebo mechanizmami dodávate�a stavby. Po ukon�ení výstavby je dodá-
vate� stavby povinný odstráni� všetky poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie stavby, resp. 
investor stavby uhradí vzniknutú škodu. Priestranstvá a plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného 
stavu. Po ukon�ení výstavby a sprevádzkovaní zariadenia nie sú známe negatívne vplyvy so zásahom 
do životného prostredia. 
 
2.1.4.   Riešenie z h�adiska komunikácií a dopravy materiálu 
Doprava nového materiálu ako aj odvoz demontovaného materiálu bude zabezpe�ená vozidlami dodá-
vate�a stavby po štátnych cestách I., II. a III. triedy ako aj po miestnych komunikáciách. K doprave i 
k odvozu demontovaného materiálu sa použijú vozidlá Západoslovenskej distribu�nej, a.s. Bratislava. 
 
3.        Bezpe�nos� a ochrana zdravia pri práci 
 
3.1.   Starostlivos� o bezpe�nos� práce a technických zariadení 
Po�as výstavby a prevádzky navrhovanej stavby musia by� dodržané bezpe�nostné a prevádzkové 
predpisy a podmienky vyhlášky MPSVaR �.147/2013 Z.z.. a vyhl. SÚBP �. 59/82 v znení vyhlášky �. 
484/90 Z.z. v plnom rozsahu, ako i vyhlášky MV SR �. 82/1996 Z. z. a normy STN EN33 2000-1, STN 
EN619 36-1/2011, STN EN 505 22/2011, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, 73 6005 a �alšie sú-
visiace normy a predpisy k zaisteniu bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci ako aj požiadavky zákona 
NR SR �. 124/2006 Z.z. o BOZP a nariadenia vlády SR �. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpe�nost-
ných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Všetky montážne a demontážne práce spojené s pripájaním elektrického zariadenia na sie� musia by� 
vykonávané za vypnutého a beznapä�ového stavu na základe platného B príkazu. 
V zmysle vyhlášky �. 508/2009 Z.z. prílohy �. 1 �asti III. sú elektrické zariadenia pod�a miery ohrozenia 
zaradené do: 

• Skupiny A - Elektrické zariadenia VN, bod c - Elektrická sie� striedavého napätia nad 1000V 
alebo jednosmerného napätia nad 1500V vrátane ochrany pred ú�inkami atmosférickej elektriny 

• Skupiny  B - Elektrické zariadenia NN  
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Funkciu, prevádzkovú spo�ahlivos� a bezpe�nos� technického zariadenia je potrebné overova� pod�a § 
9 tejto vyhlášky, prehliadkami a skúškami, a zariadenia musia by� spôsobilé na bezpe�nú prevádzku. 
Po�as prevádzky ja prevádzkovate� povinný vykona� odborné prehliadky a skúšky elektrických zaria-
dení pod�a prílohy �. 8 tejto vyhlášky. 
Typová skúška sa vykoná pod�a § 10 písmeno c) na vyhradených technických zariadeniach, ktoré slúžia 
na premenu elektrickej energie s príkonom 250kVA a vä�ším, rozvádza�e a nevýbušné elektrické za-
riadenia. 
V zmysle § 4 zákona NR SR �.124/2006 Z. z. o BOZP zostatkové nebezpe�enstvá z h�adiska bezpe�-
nosti a ochrany zdravia pri práci sú akceptovate�né. 
 
3.2.        Pracovné a bezpe�nostné predpisy 
Pri práci na elektrickom zariadení a v jeho blízkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budú sa pracovníci k tomu 
ur�ení riadi� ustanoveniami normy STN 34 3100 – Bezpe�nostné predpisy pre obsluhu a prácu na elek-
trických zariadeniach a normami STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadväznosti na PNE 38 0311. 
Pre �innos� na elektrických zariadeniach je stanovená spôsobilos� vyhláškou MPSVaR SR �. 508/2009 
Z. z. § 20 až § 24. 
Stavebnomontážna (dodávate�ská) organizácia spolu s investorom (objednávate�om) pri vykonávaní 
prác v ochrannom pásme zariadení pre rozvod elektrickej energie majú tieto hlavné povinnosti: 

• Upovedomi� písomne ZSE a.s. Bratislava, Regionálnu správu sietí Bratislava o za�atí staveb-
ných prác, a to aspo� 15 dní pred ich za�atím 

• Písomne oboznámi� svojich príslušných pracovníkov o polohe zariadení pre rozvod elektrickej 
energie s udaním dohodnutej tolerancie 

• Pou�i� svojich pracovníkov, aby pri prácach na trase zariadenia pre rozvod elektrickej energie 
vyzna�enej pri odovzdaní stavby postupovali s najvä�šou opatrnos�ou a používali také nástroje 
a mechanizmy, ktorými tieto zariadenia nebudú poškodené 

• Odkryté zariadenia pre rozvod elektrickej energie zabezpe�i� proti poškodeniu a prípadnému 
úrazu osôb 

• Osoby poverené obsluhou musia dodržiava� manipula�né pokyny. Obsluha nie je oprávnená 
zasahova� do nastavených ochrán a ich zariadení 

• Elektrické zariadenia budú udržované v prevádzkyschopnom stave, ako to predpisujú platné 
STN a Prevádzkové pravidlá pre el. zariadenia (PNE 38 3011) 

 
Pre dané elektrické zariadenia budú vypracované pred uvedením do prevádzky Miestne prevádzkové 
a pracovné predpisy pre obsluhu, údržbu a opravu pod�a miestnych požiadaviek a zvyklostí ZSE a.s. 
Bratislava, Regionálna správa sietí. Miestne predpisy musia by� v súlade s ustanoveniami vyššie uvá-
dzaných predpisov a noriem. 
Miestne prevádzkové a pracovné predpisy budú spolu s podpisom a ozna�ením tohto el. zariadenia 
dané k dispozícii priamo obsluhujúcemu pracovníkovi. 
Sú�as�ou miestnych prevádzkových a pracovných predpisov sú aj pokyny pre poskytnutie prvej pomoci 
pri úrazoch el. prúdom. 
 
3.3.        Protipožiarne zabezpe�enie stavby a zabezpe�enie z h�adiska CO 
Z h�adiska PO a CO je výstavba a prevádzka pri dodržaní nižšie uvedených zákonov bezpe�ná a ne-
predstavuje pre obyvate�stvo žiadne nebezpe�ie. Budú splnené podmienky zákonov: 

• Zákon o ochrane pred požiarmi �. 314/2001 Z. z. �. 222/96 a vyhláška MV SR �. 121/2002 Z. 
z. o požiarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na PO 
pri výstavbe a užívaní stavieb. 

• Zákon civilnej ochrany: zákon NR SR �. 42/94 Z. z. v znení zákonov NR SR �. 222/96 Z. z. a �. 
117/98 Z. z. 

 
3.4. Uvedenie do prevádzky 
 

• Po ukon�ení montáže a po�as prevádzky v lehotách pod�a Prílohy �. 8 k Vyhl. �. 508/2009 
MPSVaR je bezpe�nos� vyhradeného technického zariadenia preverovaná odborne spôsobilou 
osobou v rámci odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia. 

 
• Ke�že sa jedná o vyhradené technické zariadenie skupiny A v zmysle Prílohy �. 1, III. �as� A, 

c) Vyhl. �. 508/2009 MPSVaR, po ukon�ení montáže Technická inšpekcia pred uvedením do 
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prevádzky overí, �i technické zariadenie zodpovedá osved�enej konštruk�nej dokumentácii a 
je spôsobilé na bezpe�nú a spo�ahlivú prevádzku (úradná skúška). 

 
• Na konštruk�nú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia VN vedenie pod�a §5 ods. 

2 a 3 vyhlášky �. 508/2009 Z.z. a §14 ods. 1 písmena d) zákona �. 124/2006 Z.z. v znení zákona 
�. 309/2007 Z.z. o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou oso-
bou – Technickou in-špekciou. 

 
Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení skupiny A vykona� 
zmysle §11 vyhlášky 508/2009 kontrolu stavu bezpe�nosti technického zariadenia a pod�a §12 úradnú 
skúšku, a v zmysle §14 ods. 1 písmena b) a d) zákona �. 124/2006 v znení zákona �. 309/2007 Z.z. 
oprávnenou právnickou osobou. 
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C. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 
 

1. Základné technické údaje 
 
Napä�ová sústava VN: 3 fáz, AC-50Hz, 22kV/IT 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN EN 619 36-1, STN EN 505 22 
V normálnej prevádzke: Krytmi, zábranou, umiestnením mimo dosah 
Pri poruche: Zemnením 
Uzemnenie: STN EN 619 36-1, STN EN 505 22 
Ochranné pásmo: VN káblové vedenie - 1m na obe strany od kraja kábla 
 
 
2. Technický popis  
 
SO 101 – VN PRÍPOJA 

 
 Z navrhovanej spínacej stanice za faktura�ným meraním na VN strane(rieši samostatný PS 
100)  bude vyvedený VN káble smer nová TS. Trasa navrhovaného kábla je zakreslená vo výkrese �.1.  

Navrhovaný VN káblové vedenie  bude vo vo�nom teréne uložené v káblovej ryhe 50x120cm, 
v pieskovom lôžku, krytý plastovými plat�ami a výstražnou fóliou. V mieste križovania miestnych ko-
munikácii alebo inžinierskych sieti budú káble zatiahnuté do chráni�ky FXKV 200 
Navrhovaný je kábel jednotného  typu  NA2XS2Y 3x1x95 mm2

  celkovej d�žky 200m.  

 
 
 
D. DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH  SÚBOROV 
 
 PS 101 – KIOSKOVÁ TS 2x1000kVA 
(PS 101 – je riešená samostatnou prílohou technickej správy) 
Predmetom PS je nová vo�ne stojaca betónová kiosková transforma�ná stanica s vnútorným ovládaním 
s výzbrojou VN a NN tybu DOFA 2.1A Navrhovaná trafostanica bude vybudovaná len do�asne pre po-
treby stavny „Nárdného fubalového štadióna“(rieši PS 101) 
Po ukon�ení prác na uvedenej stavbe bude TS aj s VN prípojkou(rieši SO 101) zdemontovaná. 
Trafostanica bude umiestnená na parcele kat. „C“ �.15140/85. 

 
 
  



 
 
 

__________________________________________________________________________________________
           
03/2017            7 

E. STAVENISKO A POSTUP REALIZÁCIE 
 
1. Zariadenie staveniska 
 
Zariadenie staveniska za ú�elom montáže nie je potrebné, materiál bude dovážaný priamo na miesto 
stavby.  
 
2. Údaje o dopravných trasách 
 
Preprava materiálu bude zabezpe�ená vozidlami dodávate�a po štátnych cestách I. II. a III. triedy a po 
miestnych komunikáciách zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvedených komunikáciách pri pre-
prave materiálu nebude obmedzená. 
 
3. Opis postupu výstavby 
 
Budovanie energetických zariadení sa bude vykonáva� po predchádzajúcom vytý�ení všetkých inžinier-
skych sietí a pod�a predpísaných technologických postupov pre montáž a demontáž VN a NN vzduš-
ných a káblových vedení a zariadení, kioskových TS, za dodržania príslušných bezpe�nostných a pre-
vádzkových predpisov a STN.  
Káblové ryhy sa prikryjú zábranami, aby sa predišlo úrazom !  
Pred uvedením do prevádzky sa vykoná úradná skúška pod�a §12 vyhl. 508/2009 Z.z. Stavba môže by� 
daná do užívania len po vykonaní prvej odbornej skúšky a prehliadky el. zariadenia a po vypracovaní 
východzej správy pod�a STN 33 1500. 
 
4. Požiadavky na kvalitu 
 
Nové elektrické vedenie bude vybudované pracovníkmi v súlade s bezpe�nostnými a prevádzkovými 
predpismi, normami STN a súvisiacimi STN-IEC, PNE a ON. 

 



Mierka: 
PROTOKOL O UR�ENÍ PROSTREDIA 

List �. 
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Protokol o ur�ení prostredia v zmysle STN EN 33 2000-5-51 
vypracovaný odbornou komisiou 

JC 03.03.17 
V Bratislave d�a 03.03.2017 
Zloženie komisie: 
predseda: Ing. J. Szabo  – projektant EZ 

�lenovia: Mgr. Erik Németh – projektant EZ, Ing. J. Cap  – projektant EZ 
 

Názov stavby:   NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 
 1. Stavba - štadión, parkovanie a doplnkové funkcie  
 

Súbor /objekt: SO 01 - VN KÁBLOVÉ VEDENIE 
 PS 01 - TRANSFORMA�NÁ STANICA                   
 
Podklady použité na vypracovanie protokolu :  Situa�né výkresy, obhliadka terénu 
Popis technologického zariadenia: 
VN káblové vedenie a TS sú situované vo vonkajšom prostredí, s pôsobením všetkých klimatických vplyvov mierneho 
pásma. 
 
Rozhodnutie komisie: 
Na základe predložených podkladov a po uvážení všetkých okolností súvisiacich s prevádzkou zariadenia, komisia 
stanovila prostredie v zmysle STN EN 33 2000-5-51  na: 
 

 VNK, TS 

AA Teplota okolia AA7   -25°C až +55°C 

AB Atmosférická vlhkos� AB7   10 až 100 % 

AC Nadmorská výška AC1   �2000 m 

AD Výskyt vody AD1   zanedbate�ný 

AD Výskyt vody - prírodnej Dáž� 

AE Výskyt cudzích pevných telies AE3   ve�mi malé predmety (1 mm ) 

AF Výskyt korozívnych alebo zne�is�ujúcich látok AF2   atmosférický 

AG Mechanické namáhanie, nárazy, otrasy AG1   mierne 

AH Vibrácie AH1   slabé 

AK Výskyt rastlinstva a plesní (flóra) AK1   bez nebezpe�enstva 

AL Výskyt živo�íchov (fauna) AL1   bez nebezpe�enstva 

AN1 Slne�né žiarenie AN1   slabé 

AP Seizmické ú�inky AP1   zanedbate�né 

AQ Blesk AQ3   priamy ú�inok 

AR Pohyb vzduchu  

AS Vietor AS1   slabý 

AT Snehová pokrývka AT1   zanedbate�ná 

AU Námraza AU1   bez námrazy 

BA Spôsobilos� osôb BA1   bežná 

BC Dotyk osôb so zemou (s �as�ami, ktoré majú potenciál zeme) BC2   zriedkavý 

BD Podmienky úniku v prípade nebezpe�enstva BD1   �ahký únik 

BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok BE1   bez významného 

nebezpe�enstva 

CA Stavebné materiály CA1   nehor�avé 

CB Konštrukcia stavby CB1   zanedbate�né nebezpe�enstvo 

 
Zdôvodnenie:   Komisia brala do úvahy charakter  prevádzky tak,  ako to predpokladá projekt stavby. 
 
 
 

 

..................................... 

     predseda  komisie 
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1. TECHNICKÝ POPIS TRANSFORMA�NEJ STANICE 
 
Železobetónová bloková transforma�ná stanica typu DOFA2.1A je ur�ená pre inštaláciu rozvodného 
zariadenia vysokého  a nízkeho napätia. Rýchla montáž, moderná technológia, malé rozmery, vnútorná 
alebo vonkajšia obsluha umož�ujú s minimálnymi investi�nými nákladmi v minimálnom �ase vybudova� 
transforma�nú stanicu špi�kovej úrovne. Transforma�ná stanica vyhotovením zodpovedá STN EN 62271-
202 
 
1.1 Základné technické údaje transforma�nej stanice 

Menovité napätie vn 22kV 
Menovité napätie siete nn 230/400V 
Frekvencia 50Hz 
Menovitý výkon transformátor                           100, 160, 250, 400, 630, 1 000, 1 600 kVA 
Kompenzácia transformátora naprázdno  do 20 kVAr 
Menovitý prúd prípojníc VN 630A  
Menovitý prúd prípojníc NN do 2 500A 
Menovitý krátkodobý prúd VN 16kA ef 1s 
Zapínacia schopnos� pre odpína�e a uzem�ova�e vn 40kA 
Menovitý dynamický prúd rozvádza�a nn 70kA  
Vyhotovenie prívodov vn prívody káblov do 240mm2 
Vyhotovenie vývodov vn vývod káblom  na transformátor 70mm2 
Krytie pod�a STN EN 60 529 IP 33 D 
Rozmery d�žka, šírka a výška závislosti od typu priestorovej bunky 
Celková maximálna hmotnos� v závislosti typu priestorovej bunky a  
 vybavenia  technológiou 
 
Transforma�ná stanica svojím vyhotovením zodpovedá platným predpisom pre blokové 
trafostanice, a to: 

- PNE 33 2000-1     Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom  v prenosovej a distribu�nej  
                            sústave                                                                                                              

- STN 33 3210            Elektrické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo�né ustanovenia. 
- STN 33 3220               Elektrické predpisy. Spolo�né ustanovenia pre elektrické stanice. 
- STN 33 3240                   Elektrické predpisy. Stanovište výkonových transformátorov. 
- STN 33 2000-4-41                                      Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. 
- STN 33 2000-4-43                                                                 Ochrana proti nadprúdom. 
- STN 33 2000-4-46   Elektrické inštalácie budov. �as� 4: Zaistenie bezpe�nosti.  

                                         Kapitola 46: Bezpe�né odpojenie a spínanie  
- STN 33 2000-4-473                                         Opatrenia na ochranu proti nadprúdom. 
- STN 33 2000-5-51       Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení.     

                                                                                  Spolo�né pravidlá. Ur�enie vplyvov. 
- STN 33 2000-5-52  Elektrické inštalácie budov. �as� 5: Výber a stavba  

                                         elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody 
- STN 33 2000-5-54                              Uzem�ovacie sústavy a ochranné vodi�e. 
- STN EN 62271-202                              Vysokonapä�ové spínacie a riadiace zariadenia.  

                                            �as� 202: Blokové trafostanice vysokého / nízkeho napätia. 
- STN EN 60529                             Stupne ochrany krytom. 
- STN EN 62271-200                        Vysokonapä�ové spínacie a riadiace zariadenia.  

                                                    �as� 200: Rozvádza�e s kovovým krytom na striedavý     
                                           prúd a na menovité napätia nad 1 kV  a až do 52 kV vrátane. 

- STN EN 62271-201                        Vysokonapä�ové spínacie a riadiace zariadenia. 
                                                           �as� 201: Izola�ne kryté rozvádza�e na menovité             
                                                               striedavé napätia nad 1 kV až do 52 kV vrátane.  

- STN EN 62 305-1             Ochrana pred zásahom bleskom. �as� 1: Všeobecné princípy 
- STN EN 62 305-2            Ochrana pred zásahom bleskom �as� 2: Manažérstvo rizika. 
- STN EN 62 305-3      Ochrana pred bleskom.3.�as�:Ochrana stavieb a  

                                             ohrozenie života  
- STN EN 62305-4        Ochrana pred bleskom.4.�as�:Elektrické a elektronické     

                                                                                              systémy v stavbách.  
- STN 37 5054     Používanie silových káblov do 35 kV. 
- Vyhláška �. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci a bezpe�nosti 

technických zariadení. 
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1.2 Pracovné podmienky 

 

Transforma�ná stanica je ur�ená pre trvalú prevádzku vo vonkajšom prostredí pre kategóriu 
vonkajšieho vplyvu pod�a STN 33 2000-5-51 
Prostredie AA3,AA4,AB8,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL2,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2, 
AS2,AT1,AU1 
Využitie 
BA1,BB2,BC3,BD1,BE1. 
Konštrukcia 
CA1,CB1 

Transforma�ná stanica môže by� prevádzkovaná aj v atmosférickom zne�istení pod�a �l. 5.12 STN 33 
3220 - ve�ké priemyselné centrá s �astým výskytom priemyselnej hmly – ve�ké mestá.  

Vo vnútorných priestoroch transforma�nej stanici pôsobia vonkajšie vplyvy pod�a STN 33 2000-5-51 
nasledovné 
 Prostredie  
AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-2,AM2-2,AM3-2,AM6,AM7,AM8-1,AM9-
1,AN1,AP1,AR1, 
Využitie 
BA5,BB2,BC3,BD1,BE1. 
Konštrukcia 
CA1,CB1 

 Trafostanice možno stava� v prostredí bez nebezpe�ia výbuchu. 

2. OZNA�ENIE TYPU TS 

DOFA 2.1A 

Bloková transforma�ná stanica pre dva transformátory do 1.600kVA s umiestnením VN a NN 
rozvádza�a v jednom spolo�nom priestore. 

 

3. KONŠTRUKCIA TRANSFORMA�NÝCH STANÍC S VNÚTORNÝM OVLÁDANÍM 

Železobetónové bunky pre transforma�né stanice DOFA, sú vyrábané pod�a  TO – 12/0023,  vydaného 
Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n.o.  Studená 3, Bratislava, zo d�a 5.3.2012. 

3.1. Monolitický železobetónový skelet trafostanice  

Skelet sa skladá z podlahy a vonkajších stien ktoré tvoria jeden celok. Je odliaty ako monolit 
z vodostavebného betónu v zvláštnej forme postupom, ktorý sa nazýva zvonové liatie. Týmto 
postupom vznikne bezšpárové teleso vodotesné a plynotesné. Takto vyrobené teleso má výbornú 
stabilitu, pretože armovacie rohože bez prerušenia vedené okolo všetkých hrán pôsobia ako zaliata 
rámová nosná konštrukcia. Otvory pre dvere a ventila�né prvky sa vytvárajú už pri vlastnom odlievaní 
na �ubovo�nom mieste telesa stanice, tak ako aj otvory do podlahy na káblové prechody. 
Povrch stien z vnútornej strany TS sa upraví tenkou vápenatou omietkou, ktorá vyrovná všetky 
prípadné nerovnosti.     
Povrch betónu z vonkajšej strany je natretý ochrannou povrchovou vrstvou z vodoodpudivej, �ahko 
štruktúrovanej syntetickej omietky. Sú možné rôzne farebné odtiene. Na želanie je možné obloži� 
povrch vonkajších stien kabrincovým obkladom, vymývanou omietkou, natrie� kvalitnými fasádnymi 
farbami, prefabrikovanými fasádami z hliníka, poh�adového betónu at�.  Rovnako aj dvere možno 
natrie� rôznymi nátermi alebo farebne eloxova�.  
Armovacie siete a všetky kovové sú�asti stanice sú navzájom vodivo spojené (zvarené) a sú pripojené 
na uzemnenie. 
Obvodové steny majú hrúbku 100 mm, deliace prie�ky 50 mm, podlaha 120 mm. 
Konštrukcia strechy a stien sp��a bez problému kritérium požiarnej odolnosti 90 minút. 

 

3.2. Základový ( káblový ) prefabrikát   

Je tak ako aj skelet trafostanice monolitický prefabrikát, ktorý slúži ako základ, priestor na vstup 
a výstup VN a NN káblov a jej �as� zárove� ako záchytná va�a. Je vyrobený z vodostavebného 
betónu natretý z vnútra 2 x náterom UNIAKRYL. �as� tvoriaca záchytnú olejovú va�u je natretá 
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dvojnásobným náterom, látkou AQUAFIN – TGS, ktorá je odolná vo�i transformátorovým olejom . 
Vonkajšia �as� prefabrikátu ur�eného na zahrnutie zeminou je natretá dvojvrstvovým náterom tekutým 
asfaltom.  

 

3.3. Stropný panel   

Je vyrobený ako monolitický prefabrikát z vodostavebného betónu o min. hrúbke 120 mm s atikou 
hrúbky 150 mm. Odvod daž�ových vôd zo strechy je zabezpe�ené daž�ovým zvodom, ktorý je možné 
umiestni� na �ubovo�nom mieste zvonku trafostanice. Strechy poskytujú �alšie možnosti úpravy 
vzh�adu stanice. Môžu by� sedlové resp. valbové alebo môžu ma� zvláštnu atiku a rôzne druhy krytín. 

 

3.4. Prie�ky  

Vyhotovujú pre ohrani�enie menších miestností v skelete stanice, napr. na oddelenie priestoru 
stanoviš�a transformátora od priestoru rozvodne VN a NN. Sú betónové, hrúbky 50mm s požiarnou 
odolnos�ou 90 minút.  

 

3.5. Upev�ovacie zariadenie 

Kotevné lišty alebo uchytenia je možné do stien stanice umiestni� na �ubovo�ných miestach tak, aby 
bola maximálne u�ah�ená montáž technologických zariadení. Všetky výstuže, kotevné lišty a 
uchytenia sú vodivo spojené (zvarené) s armovacou kostrou stanice. 

 

3.6. Vetranie  

Vetranie kioskovej trafostanice DOFA môže by� samo�inné prúdom vzduchu, alebo kombinované 
s nútenou ventiláciou. V odôvodnených prípadoch môže by� riešené klimatizáciou. Prívod vzduchu je 
riešený ventila�ným žalúziovým otvorom dverí trafokomory a vývod vzduchu je umiestnený pod 
stropom v obvodovej stene skeletu TS, pri�om je prekrytý žalúziami a perforovaným plechom. 
Ventila�né otvory sú prekryté taktiež filtrom, na zamedzenie vstupu prachu do vnútorného priestoru 
trafostanice, alebo vnikaniu živo�íchov a hlodavcov. Pre prípad nedostato�ného samo�inného vetrania 
v extrémnych horú�avách  je do výduchovej žalúzie možno osadi� ventilátor o výkone 2200 m3/ hod 
na nútenú ventiláciu 
 
 
3.4.1 Výpo�et vetracích otvorov   
 

Návrh a výpo�et vetrania transformátora v priestore blokovej trafostanice DOFA1 je spracovaný 
v súlade s požiadavkami STN 34 3240 pre normálne prostredie pod�a STN 33 0300. Výpo�et vetrania 
je modelovaný na použitý olejového transformátor s príkonom 1600 kVA, ( pri predpokladaných 
stratách Po = 1.200W a Pk = 14.000W ) za�ažený v letnom období na 60% menovitého výkonu, pri 
rozdiele strednej výšky vetracích otvorov h = 1,822 = 1,8 m. Vetracie otvory sú osadené žalúziami a 
ochrannou sie�ou. 

 

Pre transformátor uvedeného výkonu a napätia je po�ítané so zaru�enými hodnotami strát naprázdno 
a nakrátko pod�a údajov výrobcu. 

 

Straty naprázdno Po   =  1,2kW + 0,12kW ( 10% ) = 1,32kW 

Straty nakrátko      Pk  =  14,0kW + 1,4kW ( 10% ) = 15,4kW 

Koeficient za�aženia N     =  60 ( 60%men.výkonu ) / 100 ( men. Výkon ) = 0,6 

 
Celkové straty sú Pz = (Po + Pkn ) x N2 = (1,32kW + 15,4kW) x 0,36 =  6,02 kW 
 
Tepelné straty pre výpo�et chladenia :  Pch = 0,6 x Pz = 0,6 x 6,02 kW =  3,61 kW 
 
Prierez vetracích otvorov v m2 : 

-  prívod Sp = 0,1942 x ( Pch / �h ) = 0,1942 x ( 3,61/ � 1,8 ) = 
 = 0,1942 x ( 3,61 / 1,34164 ) = 0,1942 x 2,69 =  0,5225 m2 

- zvolený rozmer otvoru  ( 645 x 1040 ) mm =  0,6708m2 -  vyhovuje 
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-  odvod So = 0,2007 x (Pch / �h) = 0,2007 x ( 3,617 / � 1,8 ) = 

 = 0,2007 x ( 3,61 / 1,34164) = 0,2007 x 2,69 =  0,5398 m2 

-  zvolený rozmer žalúzie ( 1,8 x 0,4 ) m = 0,72m2 - vyhovuje  

 
Nasávacie vetracie otvory sú umiestnené v spodnej �asti navrhovaných vstupných dvier do trafokomory 
samostatne a odsávacie otvory sú umiestnené vo vytvorenej „štrbine“ medzi obvodovou stenou skeletu 
TS a strechou TS. Proti vnikaniu ne�istoty, prachu a živo�íchov budú uvedené otvory prekryté pevnými 
žalúziami, sie�kou a prachovým filtrom.  
Výpo�et bol modelovaný pre typ transformátora s najvyššími celkovými stratami a teda najvyšším 
oteplením.  

 

3.7. Dvere  

Dvere sú vyrobené z dverných profilov systému OD – 50, výrobcu SAPA Building system, z vysoko 
pevných eloxovaných hliníkových zliatin (dverné krídlo má hrúbku 3 mm), alebo zo žiarovo 
pozinkovanej oceli povrchovo upravených práškovými farbami.. Dvere spo�ahlivo odolávajú pôsobeniu 
vnútorného oblúkového skratu. Sú vybavené špeciálnym zámkom pre trafostanice a západkou, ktorá 
zaistí dvere v otvorenej polohe. Normované dvere systému DOFA majú svetlý otvor ve�kosti 1,2 x 2 m 
pre trafokomory a 0,9 x 2 m pre rozvodne VN a NN. Ve�kos� dverí možno pod�a potreby upravi�.  

 
 

3.8. Káblové priechodky  

Priechodky pre VN a NN káble sú vytvorené z Al trubiek priemeru 70 mm zabezpe�ené gumovým 
tesnením, ktoré sú po�as výroby zabetónované do stien prefabrikátu. Je možná variabilita ich 
umiestnenia pod�a miestnych podmienok a po�et pod�a potreby odberate�a. 

 Pri montáži kábla VN, alebo NN sa do gumovej zátky v priechodke vyv�ta otvor pod�a priemeru 
používaného kábla. Zátka sa potom vyrazí z priechodky a nasunie sa na kábel spolu aj s teplom 
zmrš�ovanou bužírkou a kábel sa so zátkou vtiahne do priechodky. Týmto sa mechanicky upevní 
kábel v priechodke, zabezpe�í sa jeho vystredenie,  ochrana pred poškodením o okraj priechodky 
a vykoná sa prvý stupe� tesnosti priechodky. Následne sa z vonku na priechodku a zatiahnutý kábel  
zmrští  teplom zmrš�ovaná bužírka, �ím vznikne  zaru�ene vodotesný prechod. 

 

4. POVRCHOVÁ ÚPRAVA TRANSFORMA�NÝCH STANÍC 

4.1. Vnútorný priestor  

Steny transforma�nej stanice vrátane vnútornej strany strechy je štandardne natretý bielym alebo 
svetlo - šedým umývate�ným náterom.  

 

4.2. Zberná va�a  

�as� vnútornej strany prefabrikátu, ktorý tvorí záchytnú va�u oleja je natretý dvojvrstvovým náterom 
odolným oleju – AQUAFIN - TGS. 

 

4.3. Vonkajšie steny  

Sú natreté vodo odpudivou  disperznou omietkovou zmesou  Top Inex , Fasaden a pod. Ich použitie 
umož�uje širokú škálu farebných odtie�ov v škále RAL, pod�a objednávky odberate�a. �as� ur�ená na 
zahrnutie zeminou je opatrená dvojnásobným asfaltovým náterom. 

 

4.4. Strecha  

Strecha je z vonkajšej strany natretá dvoma vrstvami UV náteru na betón -  VIVECRYL a pod.  
v odtieni RAL, pod�a želania zákazníka. 

 

 

5. TECHNOLOGICKÁ �AS� TRANSFORMA�EJ STANICE 
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5.1. Rozvádza� VN 

Rozvádza� vysokého napätia je pod�a požiadavky odberate�a. Môže to by� : 
• Typ Fluofix GC  od výrobcu EFACEC, Portugalsko. 
• Typ Normafix GC  od výrobcu EFACEC, Portugalsko. 
• Typ 8 DJ 10, 8 DJ 20  od výrobcu SIEMENS, Nemecko. 
• Typ FBA  od výrobcu AEG, Nemecko. 
• Typ RM6 resp. SM6  od výrobcu MERLIN GERIN, Francúzsko. 
• Typ GA, GAE  od výrobcu MOELLER ELECTRIC, Francúzsko. 
• Typ SafeRing, SafePlus                                od výrobcu ABB Kraft AS , Norsko. 

Štandardné spínacie zariadenia a prípojnice sú zapuzdrené, naplnené plynom SF6. Vlastnosti 
zapuzdrenia sp��ajú požiadavky na nepriepustné tlakové systémy stanovené v odporú�aní IEC 56, 
nepriepustné po dobu životnosti  rozvádza�a. 
 
Menové napätie 24 kV 
Výdržné napätie pre 50Hz po dobu 1min 50kV ef 
Rázové výdržné napätie 1,2/50 �s 125kV max 
Menovitý prúd do 630A 
Menovitý krátkodobý prúd 16kV ef 1s(20kA ef 1s) 
Zapínacia schopnos� pre odpína�e a usmer�ova�e 40kV max (50kA max) 
Menovitý prúd odbo�ky na transformátor s vypína�om nastavite�ný od 10 do 200A 
 pod�a In transformátora  
Faktura�né meranie spotreby el. energie na strane VN nad výkon 630 kVA, alebo pod�a želania 
objednávate�a. 
Sú�as�ou rozvádza�a VN je jednotka pre kontrolu zhody fáz.  
 

5.2. VN prepoj  

 

VN prepoj slúži na spojenie VN rozvádza�a / vývodové pole na transformátor / s VN svorníkmi 
transformátora. V trafostanici DOFA 1 je spravidla používaný VN kábel  Al  
22-NA2XS2Y-50 RM, alebo Cu    22- CHKCU-35 RM. Na strane od trafa je zhotovená koncovka od 
výrobcu Raychem  Tyco Polt 24C-1XI, alebo Cellpack CHE-I 24. Na strane VN rozvádza�a je uhlový, 
alebo priamy adaptér RSES 5227, RSSS 5227 RICS 5123 od výrobcu Raychem, alebo CWS  24 - 
250, CGS 24 – 250 od výrobcu Cellpack. Výnimku tvorí výrobca Ormazabal, kde je koncovka 
sú�as�ou dodávky VN rozvádza�a a slúži aj ako držiak VN poistky. 
 

5.3. Transformátor 

V transforma�nej stanici je možnos� použi� transformátori v celej šírke ponuky vyrábaných 
transformátorov rôznych spolo�ností pod�a požiadaviek odberate�a od výkonu 25 kVA až do 1600 
kVA.  Môžu to by�: 

• Typ TOHn  od výrobcu BEZ Bratislava, Slovensko. 
• Typ aTSE  od výrobcu BEZ Bratislava, Slovensko. 
• DOT, DTTH                                        od výrobcu SGB Regensburg. Nemecko. 
• TNOSNCTSK                                                                            od výrobcu ABB. 
• TNOSP,TNOSN, MINERA, TRIHAL od výrobcu Schneider Electric. 
•  4HB5....                                                            od výrobcu Siemens, Nemecko.  

 
Transformátory vyhotovením zodpovedajú  súboru noriem  STN EN 60076, ktorá je v súlade s IEC 
�as� 1,2,3 až 5.  
Chladenie transformátora je prirodzené, zabezpe�ené vetracími otvormi v kryte transforma�nej 
stanice, pre zvýšenú potrebu chladenia je možné trafostanice DOFA vybavi� ventilátormi na nútenú 
ventiláciu zabudovanými do odsávacej žalúzie  
 

5.3. NN prepoj 

 

NN prepoj slúži na spojenie transformátora / svorníky NN / s prívodnými  zbernicami NN    rozvádza�a. 
V trafostaniciach DOFA 3 sa používajú vysoko prúdovo za�ažite�né jednožilové vodi�e 1- CHBU 120 – 
240 RM, alebo 1- NSGAFOU 120-240 RM. Prierez a po�et žíl na fázu je ur�ený pod�a prúdového 
za�aženia.   
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5.4. Rozvádza� NN 

Rozvádza� nízkeho napätia výrobcu DOFA je vo  vyhotovení v závislosti od typu použitej priestorovej 
bunky a požadovaného prúdového za�aženia. 

Prívodové pole je osadené isti�mi do 2500A, meracími transformátormi prúdu do výkonu 630 kVA, pre 
faktura�né meranie, jednofázovou zásuvkou s chráni�om, statickým kondenzátorom na kompenzáciu 
jalového výkonu transformátora naprázdno, obvodmi pre osvetlenie a ventiláciu transforma�nej stanice. 
Taktiež je štandardne osadený zvodi� prepätia B+C istený poistkami 125 A. 
Vývodové pole je osadené vertikálnymi poistkovými odpína�mi 400, alebo 630A. Po�et vývodov 
štandardne šes� až osem. Zbernicový systém je z Cu pásovín, kde prierez je pod�a prúdového 
za�aženia. Na poistkové odpína�e je možné pripoji� vývodové káble do prierezu 240mm2. Rozvádza�e 
sú vyrobené v zmysle STN EN 61439-1 a STN EN 61439-2 
 

    NN rozvádza� osadi� pre In = 1600A !!! 

��������	��
��	�������������	
160 kVA 250 kVA 400 kVA 630 kVA 

1000-1250 
kVA 

Menovitý prúd prípojníc     /A/ 300 400 630 1000 1600-2000 
Menovité napätie     /V/ 242/420 242/420 242/420 242/420 242/420 
Frekvencia  /Hz/ 50 50 50 50 50 
Po�. rázový skratový prúd  Icw  /kA/ 7,79 8,09 8,62 13,48 19,0-24,9 
Nárazový skratový prúd Ipk  /kA/ 13,65 15,35 18,80 30,09 40,28-45,77 
Ekviv.tepelný skrat.prúd Icc/1s  /kA/ 7,82 8,12 13,60 18,69 20,90-26,14 
Materiál prípojníc  + rozmery /mm/ Cu 32x5 Cu 40x5 Cu 32x10 Cu 50x10 3x 

Cu80x10 
 

6   FAKTURA�NÉ MERANIE -  Elektromerový rozvádza� – ER 

 
V spínacej stanici bude osadené aj faktura�né merania pre ZSDis a.s.  
Spotreba elektrickej energie je meraná jedným faktura�ným meraním, na primárnej strane v rozvádza�i 
VN – s umiestnením meracej súpravy do skrine ER. 
 
ENERGETICKÁ BILANCIA 
Napájanie trafostanice pre stavenisko: 
Zo spínacej stanice bude napájaná jedna odberate�ská trafostanica slúžiaca pre napojenie staveniska. 
 Pi=1000kW, Ps = 700kW 
 
Celkom požadovaný príkon s uvažovaním koeficientu sú�asnosti(�=0,7):  
Ps požadované: 700 kW 
 

7 OCHRANNÉ POSPOJOVANIE,  UZEMNENIE  A  BLESKOZVOD 

7.1. Ochranné pospojovanie 

Trafostanica je vybavená vnútorným ochranným pospojovaním, ktoré tvorí pásik FeZn 30x4 mm a je 
osadený po celom vnútornom obvode stien skeletu. Tento je privarený na rámy dverí a na odvodových 
stenách je uchytený pomocou držiakov. Na rámy dverí je privarená aj kovová armatúra skeletu. Vnútorné 
pospojovanie je dva krát vyvedené cez stenu von, na fasádu do skúšobných svoriek SZ1 a SZ2, na ktoré 
sa pripojí vonkajšia uzem�ovacia sústava. / vi� schéma pospojovania a uzemnenia /. Vo vnútri trafostanice 
sú na ochranné pospojovanie pripojené všetky technologické zariadenia a kovové sú�asti skeletu. 
Maximálny prechodový odpor medzi jednotlivým technologickým zariadením, alebo kovovou sú�as�ou 
skeletu a skúšobnou svorkou SZ1 a SZ2 nesmie prekro�i� hodnotu 0,1 Ω. /  STN   33 0360, STN 33 3210 /. 

7.2 Vonkajšia uzem�ovacia sústava 

 

Užívate� musí zhotovi� vonkajšiu uzem�ovaciu sústavu transforma�nej stanice pod�a STN EN 50522 a 
STN 33 2000-5-54. Pre zabezpe�enie ochrany obsluhy je v mieste prístupu obsluhy vytvorený 
ekvipotencionálny  prah. Celkový odpor uzemnenia vodi�ov PEN odchádzajúcich z trafostanice vrátane 
uzemneného neutrálneho bodu transformátora a bleskozvodu je maximálne 2 Ω.  Spoje uzem�ovacej  
sústavy sú ošetrené zaliatím asfaltovou hmotou. V prípade, že sa uvedená hodnota uzem�ovacej 
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sústavy, pre nepriaznivý zemný odpor, nedá v miestnych podmienkach dosiahnu� je potrebné 
postupova� individuálnym spôsobom tak, aby nebolo prekro�ené dovolené dotykové napätie v zmysle 
STN 33 2000-4-41. 
 

7.2. Bleskozvod 

 

Transforma�ná stanica je vyzbrojená v zmysle STN EN 62 305 ochranou proti ú�inkom atmosférickým 
výbojov, bleskozvodom.  

Trafostanica je zaradená do triedy ochrany LPS1, v zmysle požiadavky tohto stup�a ochrany je 
vytvorená bleskozvodná sústava. 

 Vzh�adom na používanú plochú strechu je bleskozvod riešený dvomi zbernými ty�ami d�žky 1000mm 
umiestnených na strede užšej �asti strechy. Bleskozvod je prostredníctvom dvoch samostatných 
zvodov z gu�atiny FeZn Φ8mm a rozoberate�nými skúšobnými svorkami ZS1 a ZS2 pripojená  na 
spolo�nú vonkajšiu uzem�ovaciu sústavu trafostanice páskou TS FeZn 30x4mm.   
Ná�rt bleskozvodu je vo výkresovej �asti. Konkrétne riešenie bleskozvodu musí by� predmetom návrhu 
projektanta transforma�nej stanice pri osadení TS, vzh�adom na miestne podmienky a umiestnenie 
samotnej TS.  
Pokia� je transforma�ná stanica umiestnená v ochrannom pásme bleskozvodu vyšších budov nie je 
potrebné na transforma�nej stanici zhotovova� ochranu bleskozvodom. 

 

8. ISTENIE  

Transformátor na strane vysokého napätia je istený výkonovým vypína�om s ochranným relé v 
rozvádza�i VN. Relé má pevnú vypínaciu charakteristiku �as / prúd vhodnú pre ochranu transformátora. 
Nastavená hodnota prúdu relé je rovná menovitému prúdu transformátora, alebo najbližšej hodnote na 
stupnici relé.  
Alternatívnou ochranou môže by� kombinácia odpína�a VN s poistkami.  
Na strane nízkeho napätia je transformátor istený vzduchovým isti�om.  
Vývody nízkeho napätia sú istené vertikálnymi poistkovými odpína�mi ve�kosti 2 s tavnými vložkami do 
630A.  

 

9.  OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  

9.1. V normálnej prevádzke   

Živé �asti sú vo vnútri krytov resp. zábran, ktoré majú stupe� ochrany IP20 pod�a �l. 412.2 STN 33 
2000-4-41,resp.izoláciou. 

 

9.2. Pri poruche 

Neživé �asti transforma�nej stanice sú chránené pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 
samo�inným odpojením napájania a pospájaním pod�a �l. 413.1 STN 33 2000-4-41. 
Všetky vodivé neživé �asti transforma�nej stanice sú vodivo pospájané a vyvedené na  vonkajšie 
ochranné svorky. Uzol transformátora je uzemnený samostatným vodi�om vyvedeným na SZ1. 

 

9.3.  Skúšky pri poruche oblúkovým skratom. 

 

      Trafostanice DOFA 1 sú skúšané v skúšobni Zkušebnictví a.s.  Praha – B	chovice, vo�i odolnosti pri 
poruche následkami oblúkového skratu pod�a IAC – AB, t.j. vo�i obsluhe a vo�i okoliu, �l.6.8  a prílohy �.1 
normy STN EN 62271- 202. Trafostanice DOFA1  úspešne zvládli tieto skúšky s rozvádza�mi, ktoré majú 
odfuk plynov pri poruche do káblového priestoru.  
 

10. BEZPE�NOSTNÉ OPATRENIA 

 
Vnútorné elektrické zariadenie je pred ú�inkami bleskov a oblúkového skratu chránené Faradayovou 
klietkou, ktorá je vytvorená z vnútornej armatúry  v skelete transforma�nej stanice. Armatúra skeletu 
vrátane ostatných zabudovaných kovových �astí ako kovové vodiace U - profily, výstuže, zárubne, 
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dvere a vetracie mriežky, sú navzájom vodivo pospájané, �o umož�uje zo stanice vyvies� spolo�né 
uzemnenie. Toto spolo�né uzemnenie TS je spojené s vonkajšou uzem�ovacou sústavou, �o zárove� 
znižuje výšku krokového a dotykového napätia na zanedbate�nú hodnotu. 
Železobetónová konštrukcia skeletu transforma�nej stanice zabezpe�uje svojim riešením vysokú 
mechanickú pevnos� a odolnos� proti nárazom.  
Povrchová úprava jednotlivých �astí  zabezpe�uje vysokú odolnos� proti pôsobeniu poveternostných 
vplyvov, pôsobeniu vlhkosti, oleja, plynov a oblúkového skratu. 
Vetranie stanice je riešené samostatnými vetracími oknami so žalúziami špeciálnej konštrukcie v 
kombinácii s vetracími otvormi vo dverách. Na viac použitý betón TS má vysokú tepelnú vodivos� �o 
umož�uje odvod tepla aj cez steny skeletu. 
 

10.1. Bezpe�nostné tabu�ky 

Na vstupných dverách do transforma�nej stanice sú umiestnené bezpe�nostné tabu�ky �. 9002 ( trojitá 
tabu�ka 0113, 4301, 5301). V priestore NN a VN rozvádza�ov, t.j. v priestore obsluhy sú na stene 
umiestnené tabu�ky „ Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom „ a tabu�ka s telefónnymi �íslami 
útvarov požiarnej ochrany, polície a záchrannej služby. 
Na vonkajších dverách sú použité smaltované tabu�ky. 
 

10.2. Ochranné a pracovné pomôcky 

Transforma�ná stanica vzh�adom na ve�kos� a ú�el použitia je vyzbrojená nasledovnými ochrannými 
a pracovnými pomôckami :  

� skrat. súprava 22 kV 1 ks 

� izolovaná ty� ku skratova�ke 1 ks 

� skúša�ka VN do 35 kV 1 ks  

� záchranný izola�ný hák 1 ks 

� ochranný štít na o�i 1 ks 

� dielektrické rukavice        1 pár 

� dielektrické galoše            1 pár  

� skúša�ka do 500V, ZN1  1 ks 

� skratovacia súprava 1000 V                                                              1 ks  

� Izola�ná ty� ku skratova�ke                                                             1 ks 

� výstražné tabu�ky                                    1sada 

� hasiaci prístroj C02                                                                         1ks  

  
Požadované ochranné a pracovné pomôcky sú sú�as�ou dodávky transformátorovej stanice. 
Umiestnené sú v priestore VN rozvádza�a. Pod�a spôsobu obsluhy trafostanice, sa môže miestnym 
prevádzkovým predpisom spresni�, ktoré OOPP budú sú�as�ou trafostanice a ktoré si bude obsluha 
nosi� so sebou. Toto treba posúdi� vzh�adom na pravidelnú potrebu skúšania OOPP. 

 

11. DOPRAVA, MONTÁŽ A OBSLUHA TRANSFORMA�NEJ STANICE 

Preprava trafostanice na miesto ur�enia sa realizuje cestnými dopravnými prostriedkami   po cestných 
komunikáciách, vo výhodných prípadoch železnicou. Prepravu vykonáva firma DOFA vlastnými 
prostriedkami, resp. so zmluvnými partnermi. 
Osadenie  transforma�nej stanice vykonáva odborný personál do pripraveného výkopu, na dne ktorého 
je 200 mm vrstva utla�eného štrku. 
Sú�as�ou technickej dokumentácie odovzdávanej zákazníkovi pri dodávke transforma�nej stanice je aj 
návod na obsluhu a údržbu. Vykonanie prvej odbornej prehliadky zabezpe�uje dodávate� výlu�ne na 
základe objednávky. 
 

12. SERVISNÁ SLUŽBA 

Všetky záru�né aj pozáru�né opravy transforma�nej stanice zabezpe�uje servisné oddelenie firmy 
DOFA, alebo zmluvný partneri. Na dodávku priestorovej bunky transforma�nej stanice poskytujeme 
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záru�nú lehotu 3 rokov od dodávky odberate�ovi. Životnos� skeletu  trafostanice je cca 50 rokov. Na 
dodávané transformátory je poskytovaná základná záruka 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky, 
maximálne 30 mesiacov od d�a expedície výrobku. Na ostatnú  technológiu dodávanú v transforma�nej 
stanici poskytujeme záruku min. 24 mesiacov. Záruka neplatí pre poškodenia  a poruchy, ktoré boli 
spôsobené neodbornou manipuláciou v rozpore s predpismi a návodmi na obsluhu a údržbu u 
predmetných zariadení, mechanickým poškodením a živelnými pohromami. 

 
 

13. Záver 

�Prevedenie elektromontážnych prác ako aj použitý materiál vyhovuje platným predpisom a STN, najmä 
STN 33 2000-1, STN 33 2000-5-51, STN 33 3210, STN 33 3220, 
STN EN 61936-1, STN EN 50522, STN 33 3240, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-
5-52, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54. 
V prípade zmeny oproti schválenej typovej projektovej dokumentácii je potrebné postupova� v zmysle § 
5 vyhl. MPSVaR SR �.508/2009 Z.z.. 
Pred uvedeným do prevádzky je nutné požiada� v zmysle § 12 vyhl. MPSVaR SR �.508/2009 Z.z. 
Technickú inšpekciu o vykonanie prvej úradnej skúšky. 

 

14.  PRÍLOHY 

Príloha �.1 Jednopólová schéma trafostanice  

Príloha �.2 Pôdorys trafostanice 

Príloha �.3 Poh�ady na trafostanicu 

Príloha �.4 Výkopový plán trafostanice 

Príloha �.5 Vonkajšie uzemnenie a bleskozvodná sústava trafostanice 

Príloha �. 6 Protokol o ur�ení vonkajších vplyvov 

Príloha �. 7 Protokol o meraní a výpo�te zemni�a 

Príloha �. 8 Riadenie rizika  
 

 

 

Bratislava 03/2017 Ing. Juraj Szabo 
  













Mierka: 
PROTOKOL O UR�ENÍ PROSTREDIA 

List �. 

6 
 

Protokol o ur�ení prostredia v zmysle STN EN 33 2000-5-51 
vypracovaný odbornou komisiou 

JC-03.03.17 

 

V Bratislave d�a 03.03.2017 
Zloženie komisie: 
predseda: Ing. J. Szabo  – projektant EZ 

�lenovia: Ing. Ján Cap  – projektant EZ, Mgr. E. Nemeth - projektant EZ 

  

 
Názov stavby:    NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 

1. Stavba - štadión, parkovanie a doplnkové funkcie 
 
Súbor /objekt :  PS 101 – KIOSKOVÁ TS 2x1000kVA 
 
Podklady použité na vypracovanie protokolu :    Situa�né výkresy, obhliadka terénu 
Popis technologického zariadenia: 
Umiestnenie TS je situované vo vonkajšom prostredí, s pôsobením všetkých klimatických vplyvov mierneho pásma. 
Technológia TS je umiestnená vo vnútornom prostredí TS.  
 
Rozhodnutie komisie: 
Na základe predložených podkladov a po uvážení všetkých okolností súvisiacich s prevádzkou zariadenia, komisia 
stanovila prostredie v zmysle STN EN 33 2000-5-51  na: 
 

 TS 

AA Teplota okolia AA7 

AB Atmosférická vlhkos� AB7 

AC Nadmorská výška AC1 

AD Výskyt vody AD1   zanedbate�ný 

AE Výskyt cudzích pevných telies AE1   zanedbate�ný 

AF Výskyt korozívnych alebo zne�is�ujúcich látok AF1   zanedbate�ný 

AG Mechanické namáhanie, nárazy, otrasy AG1 

AH Vibrácie AH2   stredné 

AK Výskyt rastlinstva a plesní (flóra) AK1 

AL Výskyt živo�íchov (fauna) AL1 

AN1 Slne�né žiarenie AN1 

AP Seizmické ú�inky AP1 

AQ Blesk AQ 3 

AR Pohyb vzduchu AR1   slabý 

AS Vietor  

AT Snehová pokrývka AT1 

AU Námraza AU1 

BA Spôsobilos� osôb BA5   znalé osoby 

BC Dotyk osôb so zemou (s �as�ami, ktoré majú potenciál zeme) BC3   �astý 

BD Podmienky úniku v prípade nebezpe�enstva BD1 

BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok BE1 

CA Stavebné materiály CA1 

CB Konštrukcia stavby CB1 

 
Zdôvodnenie:   Komisia brala do úvahy charakter  prevádzky tak,  ako to predpokladá projekt stavby. 
 
 
 
 

..................................... 
     predseda  komisie 
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 BETÓNOVÁ  BLOKOVÁ  TRANSFORMA�NÁ  STANICA                        
 TYP:  DOFA2.1A  22/0,420 KV   2X1000 kVA 
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INVESTOR: Západoslovenská distribu�ná a.s. , �ulenova 6, 816 47 Bratislava 

STUPE�: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY 
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 BETÓNOVÁ  BLOKOVÁ  TRANSFORMA�NÁ STANICA 
 TYP:  DOFA2.1A  22/0,420 KV   2x1000kVA������ 
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