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ÁVA 

by a investora 
 NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 
 1. Stavba - štadión, parkovanie a doplnkové 
 Bratislava 

  Bratislava III., Nové Mesto 
 Bratislavský 
 Energetika - výroba a rozvod elektrickej ener
 Nová    
 Západoslovenská distribučná, a.s. 

           Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
  Paták s.r.o. 

 V.P. Tótha 30, 905 01 Senica 
ich definície: TS – transformačná stanica 

  VNK – vysokonapäťové káblové veden
  VNV – vysokonapäťové vzdušné vede
  NNK – nízkonapäťové káblové vedenie
  NNV – nízkonapäťové vzdušné veden
  SS – spínacia stanica 
  SR – rozpojovacia istiaca skriňa 
  JB – jednoduchý betón. stĺp 
  DB – dvojitý betón. stĺp 

rizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
vaných kapacitách 

enie NA2XS2Y 3x1x240     2x10m 
CIA STANICA ( Skladové zásoby ZSDis)  1ks 

enie stavby:     rok 2017 
y do prevádzky:    rok 2017 

 podkladov 
pecifikáciou obsahu projektovej dokumentácie 

  Stavba tvorí jednu ucelenú časť. 
 SO 100 – VN KÁBLOVÉ VEDENIE  
 PS 100 – SPÍNACIA STANICA 
 

tavby 
 SO 101 – VN PRÍPOJKA 
 PS 101 – KIOSRKOVÁ TS 2x1000kVA 

nie sú 
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kové funkcie 

j energie 

 vedenie 
 vedenie 
edenie 
edenie 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ 
 

1. Charakteristika územia stavby
 
1.1. Zhodnotenie polohy a stav
Výstavba nového káblového vede
V lokalite navrhovanej stavby sa n
ktoré by mohli byť stavbou znehod
ukončení je potrebné dodržať och
251/2012 §43 sú definované nasle

NN káblové vedenie – 1m 
VN káblové vedenie – 1m 
Kiosková SS – nemá 

 
1.2. Zhodnotenie súčasného s
Z dôvodu výstavby Národného fut
veniska. Preto bude pre stavenisk
trafostanica bude napájaná z novo
 
Pred zahájením realizácie stav
a inžinierskych sietí! 
 
1.3. Príprava pre výstavbu 
 
1.3.1.  Uvoľnenie pozemkov a ob
Pred odovzdaním staveniska je po
sa bude realizovať výstavba. Tiež 
staveniska. V prípade dočasného 
pečiť formu a podmienky tohto doč
teľ v spolupráci s dodávateľom. Vý
návať strojovo, v prípade styku s 
 
1.3.2  Spôsob demontáže, miest

Realizáciou stavby vznikn
v zmysle vyhlášky. Držiteľ môže
k zhodnoteniu alebo zneškodnen
uzatvorenú zmluvu. 

Pri realizácií sa bude p
a nadväzujúcich vyhlášok 365/201
vykonávajú niektoré ustanovenia z
   

Zdemontovaný 
materiál 

Číslo 
skupina 
odpadu 

Betón 17 01 01 Stav
Vykopaná zemina 17 05 06 Výko

uved

 Všetky odpady môže vlas
Odpad betónové základy 

do kameňolomu, resp. sa môžu sp
Transformátory sa použijú 
Okrem toho sa pri výkopov

zemina sa uloží vedľa ryhy a násle
Zvyšná časť prebytku zem

ostatné sa použije na spätný zásy
na spevnenie svahu rigolov a spät

________________________________________________
       
                        

CKÁ SPRÁVA 

tavby 

stavu staveniska 
 vedenia bude vykonaná v súlade s požiadavkami ži
y sa nenachádzajú žiadne chránené územia, objekty a
nehodnotené. Pri montáži nedôjde k výrubu stromov. P
ť ochranné pásmo elektrických vedení. V zmysle Zák
 nasledovné ochranné pásma: 

1m na obe strany od kraja kábla 
1m na obe strany od kraja kábla 

ho stavu a vykonané prieskumy 
ho futbalového štadióna je potrebné zriadenie napájan
enisko vybudovaná nová dočasná kiosková TS 2x100
novo navrhovanej spínacej stanice z linky č.429. 

 stavby je potrebné vyžiadať si vytýčenie podz

objektov a ich dočasné užívanie 
 je potrebné písomne dohodnúť zabezpečenie vstupo

. Tiež je potrebné zabezpečiť uvoľnenie pozemkov pre
ného užívania objektov a pozemkov počas výstavby 
to dočasného užívania. Uvedené opatrenia by mal zab
m. Výškové úpravy terénu nie sú potrebné. Zemné p

 inými inžinierskymi sieťami a v blízkosti stromov a

iesto skládky, odpad 
znikne odpad .  Držiteľ odpadu odpad roztriedi podľa 
ôže odpad využiť pre vlastné účely  alebo  zabezp
dneniu oprávnenou organizáciou, s ktorou  má spom

ude postupovať v zmysle zákona o odpadoch - 
5/2015 Z.z., VYHLÁŠKA MŽP SR,  371/2015 Z. z. -
enia zákona o odpadoch a ďalších vyhlášok a zákonov

Názov skupiny odpadu Kód 
skupiny 
odpadu 

Množstvo 

Stavebné odpady – betón      1,0t  
Výkopová zemina iné  ako 
uvedené v 17 05 03 

     1,5t 

e vlastník vedenia použiť opätovne pri výstavbe , oprav
klady sa zrecyklujú alebo sa opätovne použijú. Stĺpy
žu spracovať alebo zrecyklovať a následne opätovne p

oužijú buď na inej stavbe alebo sa zrecyklujú (aj priamo
kopových prácach pri výmene podperných bodoch a
následne použije na  zásyp. 
u zeminy (cca. 10t – pozn.  pieskové lôžko + káble tv
 zásyp. ) sa využije na úprave okolia priamo na stavbe
spätnú úpravu zeleného pásu popri ceste  . 
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mi životného prostredia. 
jekty a chránené porasty, 

ov. Pri výstavbe a po jej 
e Zákona o energetike č. 

apájania pre potreby sta-
2x1000kVA. Navrhovaná 

podzemných zariadení 

stupov na pozemky, kde 
ov pre objekty zariadenia 
tavby je potrebné zabez-
al zabezpečiť objednáva-
né práce sa budú vyko-

mov a kríkov ručne. 

podľa katalógových čísiel 
bezpečí odber odpadov 

 spomínaná organizácia 

 nový 79/2015 Z.z. 
- Vyhláška, ktorou sa 

konov. 

Spôsob zhodnote-
nia , zneškodnenia 

  

D1 
R5 

 opravách vedení . 
Stĺpy  + pätky sa odvezú 
ovne použiť. 
priamo v OTC). 
ch a uzemnení vykopaná 

ble tvoria asi ¼ výkopu, 
stavbe na mieste výkopu 
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 Investor/Dodávateľ musí mať uza
odovzdať odpad. Firmy na tieto či

odpad. 
V zmysle zák. č. 79/2015

dovných podmienok: 

• pôvodca odpadov je p
•  pôvodca odpadov je 

bo právnickým osobá
• nepovoľuje sa odpad 

 
2. Urbanistické, architektonic
 
2.1. Zdôvodnenie stavebno-tec
2.1.1. Účel a umiestnenie stavby
 
Účelom stavby je zabezpeče
v požadovanom množstve a kvalite
 
2.1.2. Riešenie z hľadiska pamia
Z hľadiska pamiatkovej starostlivos
 
2.1.3. Ochrana prírody a starostl
Celkové riešenie stavby je p
a nenarušovania prírody. Počas 
a prašnosť vyvolané pohybom me
na životnom prostredí boli minimá
stromov, porastov, zelene a ohroz
musia byť očistené ak prišlo k 
ukončení výstavby je dodávateľ 
v dôsledku realizácie stavby, resp
dotknuté stavbou dá do pôvodnéh
známe negatívne vplyvy so zásaho
 
2.1.4.   Riešenie z hľadiska komun
Doprava nového materiálu ako aj 
dávateľa stavby po štátnych cestá
k odvozu demontovaného materiál
 
3.        Bezpečnosť a ochrana zd
 
3.1.   Starostlivosť o bezpečnosť p
Počas výstavby a prevádzky navr
predpisy a podmienky vyhlášky M
484/90 Z.z. v plnom rozsahu, ako 
EN619 36-1/2011, STN EN 505 2
súvisiace normy a predpisy k zaist
kona NR SR č. 124/2006 Z.z. o
pečnostných a zdravotných požiad
Všetky montážne a demontážne p
vykonávané za vypnutého a bezna
V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.
nia zaradené do: 

• Skupiny A - Elektrické zar
alebo jednosmerného nap
triny 

• Skupiny  B - Elektrické zar
________________________________________________

       
                        

ť uzatvorené zmluvy s firmami o prevzatí a zneškod
ieto činnosti musia byť oprávnené  spracovať odpad a

2015 Z.z. o odpadoch je potrebné realizovať stavbu z

ov je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2
ov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie 

osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, 
dpad skladovať, musí sa ihneď po vytvorení odviesť

tonické a stavebno–technické riešenie stavby 

technického riešenia stavby 
avby 

zpečenie dodávky elektrickej energie pre odb
kvalite. 

amiatkovej starostlivosti 
stlivosti nedôjde k narušeniu alebo poškodeniu žiadnyc

rostlivosť o životné prostredie 
e ponímané v zmysle nezasahovania do živ

očas realizácie stavby bude v uvedenej lokalite doč
m mechanizmov. Dodávateľ je povinný dbať na to, ab
inimálne, aby neprišlo k znečisteniu pôdy, vody, ovzd

ohrozeniu živočíchov. Všetky prístupové cesty používa
 znečisteniu vozidlami alebo mechanizmami dod

vateľ stavby povinný odstrániť všetky poškodenia,
, resp. investor stavby uhradí vzniknutú škodu. Prie

odného stavu. Po ukončení výstavby a sprevádzkovan
ásahom do životného prostredia. 

omunikácií a dopravy materiálu 
ko aj odvoz demontovaného materiálu bude zabezpe

 cestách I., II. a III. triedy ako aj po miestnych komunik
ateriálu sa použijú vozidlá Západoslovenskej distribučn

na zdravia pri práci 

osť práce a technických zariadení 
y navrhovanej stavby musia byť dodržané bezpečnos

MPSVaR č.147/2013 Z.z.. a vyhl. SÚBP č. 59/82 
, ako i vyhlášky MV SR č. 82/1996 Z. z. a normy STN 
 505 22/2011, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54

zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako
.z. o BOZP a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o
ožiadavkách na stavenisko. 
žne práce spojené s pripájaním elektrického zariadeni
beznapäťového stavu na základe platného B príkazu.

Z.z. prílohy č. 1 časti III. sú elektrické zariadenia p

ké zariadenia VN, bod c - Elektrická sieť striedavého 
o napätia nad 1500V vrátane ochrany pred účinkami 

ké zariadenia NN  
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eškodnení odpadu resp. 
dpad a zneškodniť tento 

vbu za dodržania nasle-

79/2015 Z.z. 
nenie len fyzickým ale-

dviesť k odberateľovi. 

 odberateľa(stavenisko) 

iadnych pamiatok. 

 životného prostredia 
 dočasne zvýšený hluk 

to, aby škody spôsobené 
, ovzdušia, k poškodeniu 
oužívané počas výstavby 
i dodávateľa stavby. Po 
denia, ku ktorým došlo 
. Priestranstvá a plochy 
kovaní zariadenia nie sú 

bezpečená vozidlami do-
munikáciách. K doprave i 
ribučnej, a.s. Bratislava. 

ečnostné a prevádzkové 
9/82 v znení vyhlášky č. 
STN EN33 2000-1, STN 

54, 73 6005 a ďalšie 
ci ako aj požiadavky zá-

Z. z. o minimálnych bez-

iadenia na sieť musia byť 
azu. 

enia podľa miery ohroze-

vého napätia nad 1000V 
kami atmosférickej elek-
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Funkciu, prevádzkovú spoľahlivosť
9 tejto vyhlášky, prehliadkami a sk
Počas prevádzky ja prevádzkovat
dení podľa prílohy č. 8 tejto vyhláš
Typová skúška sa vykoná podľa 
slúžia na premenu elektrickej ene
trické zariadenia. 
V zmysle § 4 zákona NR SR č.12
pečnosti a ochrany zdravia pri prác
 
3.2.        Pracovné a bezpečnostné
Pri práci na elektrickom zariadení a
určení riadiť ustanoveniami normy
elektrických zariadeniach a norma
Pre činnosť na elektrických zar
508/2009 Z. z. § 20 až § 24. 
Stavebnomontážna (dodávateľská
prác v ochrannom pásme zariaden

• Upovedomiť písomne ZSE
ných prác, a to aspoň 15 d

• Písomne oboznámiť svojic
energie s udaním dohodnu

• Poučiť svojich pracovníkov
vyznačenej pri odovzdaní 
je a mechanizmy, ktorými 

• Odkryté zariadenia pre ro
úrazu osôb 

• Osoby poverené obsluhou
zasahovať do nastavených

• Elektrické zariadenia budú
STN a Prevádzkové pravid

 
Pre dané elektrické zariadenia bud
a pracovné predpisy pre obsluhu, 
Bratislava, Regionálna správa siet
dzaných predpisov a noriem. 
Miestne prevádzkové a pracovné 
dané k dispozícii priamo obsluhujú
Súčasťou miestnych prevádzkový
moci pri úrazoch el. prúdom. 
 
3.3.        Protipožiarne zabezpečen
Z hľadiska PO a CO je výstavba
a nepredstavuje pre obyvateľstvo ž

• Zákon o ochrane pred pož
z. o požiarnej prevencii, vy
pri výstavbe a užívaní stav

• Zákon civilnej ochrany: zá
a č. 117/98 Z. z. 

 
3.4. Uvedenie do prevádzky 
 

• Po ukončení montáže a p
MPSVaR je bezpečnosť v
lou osobou v rámci odborn

 
• Keďže sa jedná o vyhrade

c) Vyhl. č. 508/2009 MPS

________________________________________________
       
                        

hlivosť a bezpečnosť technického zariadenia je potrebn
i a skúškami, a zariadenia musia byť spôsobilé na be

kovateľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky
lášky. 

odľa § 10 písmeno c) na vyhradených technických 
ej energie s príkonom 250kVA a väčším, rozvádzače

R č.124/2006 Z. z. o BOZP zostatkové nebezpečens
ri práci sú akceptovateľné. 

stné predpisy 
dení a v jeho blízkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budú s
normy STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre 
ormami STN 34 3101, 34 3102, 34 3103 v nadväznost
h zariadeniach je stanovená spôsobilosť vyhláškou

teľská) organizácia spolu s investorom (objednávateľo
riadení pre rozvod elektrickej energie majú tieto hlavné

ZSE a.s. Bratislava, Regionálnu správu sietí Bratisla
ň 15 dní pred ich začatím 
 svojich príslušných pracovníkov o polohe zariadení pr
hodnutej tolerancie 
vníkov, aby pri prácach na trase zariadenia pre rozvod
zdaní stavby postupovali s najväčšou opatrnosťou a po
orými tieto zariadenia nebudú poškodené 
pre rozvod elektrickej energie zabezpečiť proti poškod

sluhou musia dodržiavať manipulačné pokyny. Obsluh
ených ochrán a ich zariadení 
 budú udržované v prevádzkyschopnom stave, ako t
ravidlá pre el. zariadenia (PNE 38 3011) 

ia budú vypracované pred uvedením do prevádzky M
luhu, údržbu a opravu podľa miestnych požiadaviek a
a sietí. Miestne predpisy musia byť v súlade s ustanov

ovné predpisy budú spolu s podpisom a označením t
luhujúcemu pracovníkovi. 
zkových a pracovných predpisov sú aj pokyny pre po

ečenie stavby a zabezpečenie z hľadiska CO 
stavba a prevádzka pri dodržaní nižšie uvedených 
ľstvo žiadne nebezpečie. Budú splnené podmienky zák
d požiarmi č. 314/2001 Z. z. č. 222/96 a vyhláška MV
cii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické
í stavieb. 

ny: zákon NR SR č. 42/94 Z. z. v znení zákonov NR 

 

že a počas prevádzky v lehotách podľa Prílohy č. 8 k
osť vyhradeného technického zariadenia preverovaná
dbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zari

hradené technické zariadenie skupiny A v zmysle Prílo
 MPSVaR, po ukončení montáže Technická inšpekcia
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otrebné overovať podľa § 
 na bezpečnú prevádzku. 
kúšky elektrických zaria-

kých zariadeniach, ktoré 
zače a nevýbušné elek-

ečenstvá z hľadiska bez-

udú sa pracovníci k tomu 
pre obsluhu a prácu na 
znosti na PNE 38 0311. 

láškou MPSVaR SR č. 

vateľom) pri vykonávaní 
lavné povinnosti: 
ratislava o začatí staveb-

ení pre rozvod elektrickej 

ozvod elektrickej energie 
používali také nástro-

oškodeniu a prípadnému 

bsluha nie je oprávnená 

 ako to predpisujú platné 

Miestne prevádzkové 
viek a zvyklostí ZSE a.s. 
stanoveniami vyššie uvá-

ením tohto el. zariadenia 

pre poskytnutie prvej po-

ných zákonov bezpečná 
ky zákonov: 
a MV SR č. 121/2002 Z. 

hnické požiadavky na PO 

v NR SR č. 222/96 Z. z. 

č. 8 k Vyhl. č. 508/2009 
rovaná odborne spôsobi-
o zariadenia. 

le Prílohy č. 1, III. časť A, 
ekcia pred uvedením do 
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prevádzky overí, či technic
je spôsobilé na bezpečnú 

 
• Na konštrukčnú dokumen

ods. 2 a 3 vyhlášky č. 508
zákona č. 309/2007 Z.z. o
nickou osobou – Technick

 
Pred uvedením do prevádzky je p
zmysle §11 vyhlášky 508/2009 kon
skúšku, a v zmysle §14 ods. 1 pís
oprávnenou právnickou osobou. 
 
 
 
  

________________________________________________
       
                        

echnické zariadenie zodpovedá osvedčenej konštrukč
ečnú a spoľahlivú prevádzku (úradná skúška). 

umentáciu vyhradeného technického zariadenia VN
č. 508/2009 Z.z. a §14 ods. 1 písmena d) zákona č. 12
 Z.z. o posúdení dokumentácie technických zariaden
hnickou in-špekciou. 

y je potrebné na vyhradenom technickom zariadení 
09 kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia a
. 1 písmena b) a d) zákona č. 124/2006 v znení zákon
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štrukčnej dokumentácii a 

ia VN vedenie podľa §5 
124/2006 Z.z. v znení 

iadení oprávnenou práv-

dení skupiny A vykonať 
enia a podľa §12 úradnú 

 zákona č. 309/2007 Z.z. 
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C. DOKUMENTÁCIA STAVE
 

1. Základné technické údaj
 
Napäťová sústava VN: 3 fáz, AC-
Ochrana pred zásahom elektrickým
V normálnej prevádzke: Krytmi, zá
Pri poruche: Zemnením 
Uzemnenie: STN EN 619 36-1, ST
Ochranné pásmo: VN káblové ved
 
2. Technický popis  
 
SO 100 – VN KÁBLOVÉ VEDENIE
 

Z existujúceho vedenia link
slúžiť na pripojenie VN prípojky pre
z TS 1700-000 do TS 1325-000 sa
mm2

  a zaústi do navrhovanej spín
ca zo skladových zásob ZSDis). 
lizuje nový prepoj VN káblom.  

Navrhované VN káblové ve
né v káblovej ryhe 65x120cm, v pie
V mieste križovania miestnych kom
ky 2xFXKV 200.  
Navrhovaný je kábel jednotného  t
,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

________________________________________________
       
                        

TAVEBNÝCH OBJEKTOV 

 údaje 

-50Hz, 22kV/IT 
trickým prúdom: STN EN 619 36-1, STN EN 505 22 
mi, zábranou, umiestnením mimo dosah 

STN EN 505 22 
é vedenie - 1m na obe strany od kraja kábla 

DENIE 

ia linky č.429 sa vytvorí VN slučka do novej spínacej s
jky pre navrhovanú dočasnú staveniskovú TS. Existujú

sa rozreže a naspojkuje na nový VN kábel typ NA2
spínacej stanice BETONBAU UKL3119 (kiosková tra

 Z navrhovanej spínacej stanice sa do trafostanice 

lové vedenie(2x NA2XS2Y 3x1x240 mm2
 )  bude vo voľ

, v pieskovom lôžku, krytý plastovými platňami a výstra
h komunikácii alebo inžinierskych sieti budú káble zati

ého  typu 2x NA2XS2Y 3x1x240 mm2
  celkovej dĺžky 
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acej stanice, ktorá bude 
istujúci kábel smerujúci 
NA2XS2Y 3x1x240 

vá transformačná stani-
anice TS 1325-000 zrea-

vo voľnom teréne ulože-
 výstražnou fóliou.  
le zatiahnuté do chránič-

ĺžky 2x10m.  
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D. DOKUMENTÁCIA PREVÁ
 
PS 100   – SPÍNACIA STANICA
 
Všeobecne 
 Navrhovaná spínacia stan
pripojenie trafostanice pre potreby
spínacej stanice sa nachádza v sk
 
1.  Stavebná časť  
 

1.1 Konštrukcia  
Navrhovaná je  kompaktná železob

- stavebné teleso /skelet +
- strecha 

Stavebné teleso je monoliticky o
funkciu základov, ktoré netreba vo
celej spínacej stanice. V spodnej p
 
Základné technické údaje: 
 
Vonkajšia dĺžka:    
Vonkajšia šírka:    
Zastavaná plocha:    
Celková výška so strechou:   
Výška (nad terénom):    
Hĺbka zapustenia do zeme:   
1 kus celohliníkových dverí            
Farebné vyhotovenie:      
 
Spínacia stanica svojím  vyhotoven
 
1.2 Montáž  

Kiosková spínacia stanic
k pripojeniu. Inštaluje sa s pomoco
hrúbky 100mm. Rozmery základu 
Montáž alebo výmenu prístrojovej 
autožeriavom. 
 
1.3  Uzemnenie  a bleskozvod 

V stanici je vytvorená vnút
FeZn 30x4mm. Na ňu sú pripojené
aj armatúry skeletu vrátane vane. S
vonkajšie uzemnenie v dvoch bodo
skrutkami. Vonkajšie uzemnenie , 
30x4 pásovým zemničom /viď výkr
( uzatvorený okruh ) bunky SS  s
ľa STN 33 2000-5-54). Spoje sú rie
proti korózii asfaltovým náterom. 
Bleskozvod – je riešený klasicky v
su strechy, dvoma zvodmi a uzem
využíva spoločné uzemnenie trafos
Ochrana pred bleskom (doplňujú
Stanica je zo železobetónu. Oceľo
trické a elektronické zariadenia vo 
torné technologické uzemnenie pre
uzemnením, spĺňa podmienky syst
Úroveň ochrany pred bleskom (LP
vlastnosti (povahy) stanice a je def

________________________________________________
       
                        

REVÁDZKOVÝCH  SÚBOROV 

ICA 

 stanica bude dočasne osadená pre možnosť pripojen
otreby staveniska „Národného futbalového štadióna“. 

skladových rezervách ZSDis. TYP UKL 3119 od vý

elezobetónová bunka, ktorá sa skladá sa z dvoch sam
elet + káblový priestor /vaňa/ 

ticky odliate zo železobetónu. Spodná časť stavebné
ba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazn
dnej prednej časti skeletu sa nachádzajú otvory pre VN

   3150mm 
   1920 mm 
   4,5 m2 
   2395 mm 
   cca 1695 mm 
   700 mm 

                                         s vetracou mrežou po celej
                              individuálne podľa želania z

otovením vyhovuje STN EN 61 330. 

stanica sa nachádza v rezervách ZSDis zmonto
mocou žeriavu na pripravený základ. Základ tvorí zhu

kladu sú zrejmé z výkresu. 
ojovej časti stanice je možné realizovať po zdvihnutí od

zvod   
 vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná ze
ojené všetky kostry skrini , oceľové konštrukcie a ochr
ane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia 

h bodoch cez skúšobné svorky  - SZ1, SZ2 , vybavené
nie , spoločne pre bleskozvod aj technológiu , je rieše

ď výkresová časť /. Z tohto pásu je vytvorená uzemňov
S  s rôznou hĺbkou uloženia pre vytvorenie ekvipotenc
 sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek , alebo zv
om.  
icky vodičom FeZn  Ф 8 mm, s jedným tyčovým lapačo
uzemnením cez svorky SZ3,SZ4 , s ochrannými uhol
 trafostanice. 
plňujúci popis podľa súboru noriem STN EN 62305

eľová armatúra slúži ako elektromagnetické tienenie
ia vo vnútri kiosku voči pôsobeniu elektromagnetickýc

nie prepojené s oceľovou armatúrou a zároveň prepoje
y systému ochrany pred bleskom v zmysle nových nor

m (LPL) kioskových staníc je stanovená na základe cha
je definovaná v prílohe. B normy STN EN 62305-2. 
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ipojenia VN  prípojky pre 
óna“. Skelet navrhovanej 
 od výrobcu BETONBAU.  

 samostatných častí: 

vebného telesa preberá 
ýrazne urýchľuje montáž 
e VN.  

 celej ploche dverí  
lania zákazníka 

montovaná a pripravená 
zhutnené štrkové lôžko 

nutí odnímateľnej strechy 

ná zemniacim pásom 
ochranné vodiče , ako 

enia a je vyvedená na 
vené mosadznými 

 riešené pásom FeZn 
mňovacia sústava okolo 
otenciálneho prahu pod-
bo zváraním chránené 

lapačom v strede pôdory-
i uholníkmi.  Bleskozvod 

2305-1 až 4) 
nenie, ktoré chráni elek-
tických polí blesku. Vnú-
repojené s vonkajším 
h noriem. 

de charakteristickej 
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Systém ochrany pred bleskom je d
62305-2(3). 
Metóda zachytávacej sústavy môž
vej gule.. 
Podľa výšky zachytávacej sústavy
zachytávacej tyče s dvoma samos
zo železobetónu skeletu (vane) sta
nebezpečnými účinkami bleskov je
V zmysle súboru noriem STN EN 6
,,A“ – dva uzemňovače. 
 
 
2.  Technologická časť  
 
2.1 Rozvádzač VN 22kV (zo s

VN rozvodňa je riešená 
 s odpínačmi plnenými plyn

 
Výrobca: ORMAZABAL 
Typ: GA 3K 1TS 
Menovité napätie: 3 str. 50
Menovitý prúd prípojníc : 6
Skratová odolnosť : 20kA
Prívody: spodom, z káblov

 
Rozvádzač sa skladá zo 
pole č. 1 – káblový prívod 
pole č. 2 – káblový prívod 
pole č. 3 – káblový prívod 
pole č. 4 – vývod na DTr 
 

 
 
 
 
 

  

________________________________________________
       
                        

m je definovaná ako trieda LPS, na základe analýzy riz

y môže byť navrhnutá ako – metóda ochranného uhla, 

stavy nad referenčnou rovinou chránenej plochy je  sta
amostatnými zvodmi, doplnená dvomi kusmi náhodnýc
e) stanice - tým sú splnené podmienky aj náhodných s
kov je spínacia stanica chránená bleskozvodom v zmy
 EN 62305 stanovujem triedu LPS II , usporiadanie uz

(zo skladových zásob ZSDis) typ: ORMAZABAL GA3K
šená kompaktným distribučným rozvádzačom izolov
i plynom SF6.   

 

str. 50Hz 22 000V, sieť IT 
níc : 630A 
0kA 
áblového priestoru 

 4 polí: 
rívod linka č. 429 
rívod linka č. 429 
rívod smer nová TS pre stavenisko(viď. Jednopólová s

 (REZERVA bez použitia) 
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ýzy rizika STN EN 

 uhla, alebo metóda vali-

 je  stanica opatrená 1ks 
odných zvodov využitých 
ných súčastí LPS. Pred 

zmysle STN 62 305. 
nie uzemňovačov typu 

 GA3K 1TS 
izolovaným vzduchom a 

lová schéma) 
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E. STAVENISKO A POSTUP
 
1. Zariadenie staveniska 
 
Zariadenie staveniska za účelom m
stavby.  
 
2. Údaje o dopravných tras
 
Preprava materiálu bude zabezpeč
miestnych komunikáciách zo sklad
prave materiálu nebude obmedzen
 
3. Opis postupu výstavby
 
Budovanie energetických zariaden
nierskych sietí a podľa predpísan
vzdušných a káblových vedení a z
a prevádzkových predpisov a STN
Káblové ryhy sa prikryjú zábranam
Pred uvedením do prevádzky sa v
byť daná do užívania len po vykon
vaní východzej správy podľa STN 
 
4. Požiadavky na kvalitu 
 
Nové elektrické vedenie bude vyb
predpismi prevádzkovateľa, norma

 

________________________________________________
       
                        

STUP REALIZÁCIE 

 

elom montáže nie je potrebné, materiál bude dovážan

h trasách 

ezpečená vozidlami dodávateľa po štátnych cestách I
 skladu na miesto stavby. Doprava na uvedených kom
edzená. 

vby 

riadení sa bude vykonávať po predchádzajúcom vytý
písaných technologických postupov pre montáž a d

a zariadení, kioskových TS, za dodržania príslušn
STN.  

ranami, aby sa predišlo úrazom !  
y sa vykoná úradná skúška podľa §12 vyhl. 508/2009
 vykonaní prvej odbornej skúšky a prehliadky el. zariad
 STN 33 1500. 

e vybudované pracovníkmi v súlade s bezpečnostný
normami STN a súvisiacimi STN-IEC, PNE a ON. 
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vážaný priamo na miesto 

tách I. II. a III. triedy a po 
h komunikáciách pri pre-

 vytýčení všetkých inži-
ž a demontáž VN a NN 
lušných bezpečnostných 

/2009 Z.z. Stavba môže 
 zariadenia a po vypraco-

stnými a prevádzkovými 
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