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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-E Technické špecifikácie - Elektrické inštalácie, pozostáva 
z častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Niektoré časti normy MGS-S-REF-E spolu úzko súvisia, preto je nevyhnutné použiť ich 
spolu. 
 
Predmetom tejto kapitoly MGS-S-REF-E-3.6 sú elektrické rozvody. 
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola  MGS-S-REF-E-3.6 nahrádza: 
podnikovú normu MGS-S-REF-E-3.6 Elektrické rozvody, Rev 1.00.00, Prvá čiastková 
revízia, 08.01.2014. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-3.6 bola vypracovaná útvarom Údržba  - Inžiniering. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Ablatívna hmota: je nenapeňujúci materiál, ktorý počas horenia sublimuje a prichádza v 
ňom k endotermickej reakcii. 
 
Elektrický rozvod: je zostava tvorená káblom/káblami alebo prípojnicami a časťami, ktoré 
ich chránia a ak je to potrebné aj kryjú. 
 
Prípojnice: sú spojovacím vedením všetkých odbočiek v elektrorozvádzači. Vyhotovené 
sú z neizolovaných vodičov, na ktoré sa pripájajú prívody a vývody elektrorozvádzača. 
 
Kábel: je kovové jadro (alebo sústava jadier) s izoláciou alebo aj s ochrannými obalmi, 
určené na prenos elektrickej energie alebo elektrických signálov.  
 
Jadro: je konštrukčný prvok kábla, spravidla kovový, na vedenie elektrického prúdu. 
 
Izolácia: je konštrukčný prvok kábla, určený na elektrické izolovanie kábla. 
 

Žila: je konštrukčný prvok kábla, skladajúci sa z jadra a izolácie. 
 
Plášť: je konštrukčný prvok kábla, chrániaci konštrukčné prvky pod ním proti vplyvu 
vlhkosti, príp. ďalším škodlivým vplyvom.   
 
Silový kábel: je kábel určený na prenos elektrickej energie prúdom priemyselnej 
frekvencie alebo jednosmerným prúdom. 
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Ohybný kábel: je kábel s prameňovými jadrami, používaný na pripájanie pohyblivých 
elektrických zariadení.  
 
Samonosný kábel: je kábel, ktorý obsahuje osobitný nosný prvok alebo prispôsobený 
vlastný konštrukčný prvok, umožňujúci kábel zavesiť.  
 
Oznamovací kábel: je kábel, určený na prenos informácií.   
 
Ovládací kábel: je kábel na diaľkové ovládanie elektrických zariadení a na prenos 
kontrolných signálov. 
 
Šnúra: je ohybný kábel s prameňovými jadrami prierezu do 4 mm2 vrátane, používaný na 
pripájanie pohyblivých elektrických zariadení. 
 

Káblový kanál: je stavebne ohraničený priestor líniového charakteru, vodorovný alebo 
šikmý s uhlom sklonu do 45° vrátane. 
 
Káblový kanál priechodný: je káblový kanál, ktorého rozmery umožňujú, aby v ňom 
pracovník mohol pracovať a vzpriamene ním prechádzať.  
 
Káblový kanál prielezný: je káblový kanál, ktorého rozmery umožňujú, aby v ňom 
pracovník mohol pracovať a pohybovať sa, ale nie vzpriamene.    
 
Káblový most: je káblový kanál priechodný, upevnený na nosnej konštrukcii.  
 
Káblová šachta: je stavebne ohraničený priestor líniového charakteru, zvislý alebo šikmý 
s uhlom odklonenia do 45° od zvislej roviny, rozmerovo vykonaný tak, aby v ňom 
pracovník mohol pracovať a v ňom vystupovať. 
 
Káblový priestor: je stavebne ohraničený priestor vo vnútri elektrických staníc alebo pod 
rozvádzačmi, dozorňami, ústredňami, technologickým zariadením a pod. 
 
Káblová trasa: je smerovo určená spojovacia cesta pre uloženie káblov, tvorená jedným 
alebo viacerými úsekmi. 
 
Úsek káblovej trasy: je časť káblovej trasy, ktorý je po celej dĺžke vybavený rovnako.  
 
Káblová lávka: je súhrnný názov pre celú konštrukciu, slúžiacu pre uloženie káblov. 
 
Rošt: je rovinná časť konštrukcie káblovej lávky, vytvorená buď z pozdĺžnych uholníkov a 
priečok alebo z iného konštrukčného materiálu a slúžiaca k ukladaniu alebo uchycovaniu 
káblov.   
 
Stojina: je zvislá časť káblovej lávky nesúca výložníky, háky alebo konzoly.  
 
Záves: je zvislá časť káblovej lávky nesúca výložníky, háky alebo konzoly, určená 
k zaveseniu pod strop. 
 
Výložník: je vodorovné nosné rameno, uchytené ku stojine alebo k závesu a určené pre 
uloženie káblov, roštov alebo žľabov. 
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Hák: je nosný diel káblovej lávky, určený pre zavesenie jedného kábla alebo zväzku 
káblov. 
 
Konzola: je vodorovná podpera káblov pripevnená iba na jednom konci a umiestnená 
v určitých vzdialenostiach na káblovej lávke. 
 
Žľab: je časť káblovej lávky, obvykle v tvare U, slúžiaci k voľnému ukladaniu káblov a 
vodičov. Môže byť zhora otvorený alebo zakrytý krytom.  
 
Lišta: je uzavretá časť káblovej lávky, obvykle v tvare obdĺžnika, slúžiaca pre uloženie 
káblov. 
 
Príchytka: je podpera umiestnená v určitých vzdialenostiach, ktorá mechanicky pridržiava 
kábel alebo elektroinštalačnú rúrku. 
 
Hlavná požiarna priečka : je priečna deliaca konštrukcia alebo opatrenie, ktoré v objekte 
vytvára samostatné požiarne úseky z dôvodu požiarnej bezpečnosti. Pojem hlavná 
požiarna priečka sa použije ak neexistuje projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby 
a umiestňuje sa na hranice stavby. 
 
Požiarna priečka : je priečna deliaca konštrukcia alebo opatrenie, brániace šíreniu sa 
požiaru po povrchu káblov v priestoroch medzi hlavnými požiarnymi priečkami . 
 
Pozdĺžna požiarna priečka : je požiarne odolná konštrukcia z nehorľavých hmôt, 
obmedzujúca prenos požiaru pri súbehu káblov. 
 
Káblový súbor: je zariadenie alebo súprava materiálov, určená pri montáži káblov k ich 
spojovaniu, ukončovaniu alebo ukotveniu; zachováva požadované funkčné vlastnosti 
káblov. 
 
Spojka: je zariadenie alebo súprava materiálov pre spojenie dvoch káblových dĺžok; 
zaisťuje v spoji požadované elektrické vlastnosti s odpovedajúcou mechanickou ochranou. 

3. Elektrické rozvody 

3.1 Všeobecne 

3.1.1  Pre bezpečnosť, správnu funkciu a životnosť elektrických rozvodov majú 
rozhodujúci význam: 

 vonkajšie vplyvy, ktorým môže byť  elektrický rozvod  vystavený, 

 ochrana pred úrazom elektrickým prúdom,  

 vzdialenosti vodičov a káblov. 

3.1.2 Elektrické rozvody majú byť realizované týmito spôsobmi: 

a) holými vodičmi na izolačných podperách, 

b) jednožilovými izolovanými vodičmi na podperách, 

c) izolovanými vodičmi alebo káblami v elektroinštalačných rúrkach, lištách, 
korýtkach, v dutinách a pod., 
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d) môstikovými alebo jednožilovými izolovanými vodičmi v omietke alebo v iných 
stavebných konštrukciách, na povrchu alebo v zoskupení do zväzkov, uložených 
na konštrukciách, lávkach a pod., 

e) káblami, uloženými na povrchu, pod omietkou, v žľaboch, v kanáloch, v 
kolektoroch, v zemi, v tvárniciach, samonosnými káblami a pod. 

3.1.3 Pohyblivé prívody musia byť zhotovené zo šnúr, vhodných pre daný typ použitia. 

4. Káble 

4.1 Voľba káblov 

4.1.1 Káble voliť so zreteľom na prostredie a spôsob uloženia. 

4.1.2 Pri výbere káblov pre inštaláciu zohľadniť: 

a) parametre pripájaného elektrického predmetu, 

b) dovolenú prevádzkovú teplotu, 

c) prúdovú zaťažiteľnosť, 

 menovitú prúdovú zaťažiteľnosť, 

 dovolenú prúdovú zaťažiteľnosť, 

d) charakteristiky prevádzky, 

e) charakteristiky prostredia a priestoru, 

f) charakteristiky kábla, 

g) spôsob uloženia kábla, 

h) mechanické namáhanie, 

i) účinky skratových prúdov, 

j) dovolený úbytok napätia: 

 k motorickým spotrebičom, 

 k svetelným zdrojom, 

 k odporovým spotrebičom, 

k) správnu funkciu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, 

l) hospodárnosť. 

4.1.3 Ak prechádza káblové vedenie bez prerušenia rôznym prostredím, voliť jeho druh 
s ohľadom na najnepriaznivejšie prostredie. 

4.2 Požiadavky na káble 

4.2.1 Žily v tom istom kábli sa môžu použiť pre rôzne prúdové sústavy a pre rôzne 
sústavy napätia len v týchto prípadoch: 

a) u ovládacích, signálnych, regulačných, meracích a iných pomocných obvodov, 

b) u pomocných obvodov a jedného silového obvodu pre to isté zariadenie, 

c) pre viac silových obvodov, ktoré napájajú menšie spotrebiče, ktoré spolu 
prevádzkovo súvisia i s príslušnými pomocnými obvodmi. 

V uvedených prípadoch je možné použiť žily jedného kábla  pre rôzne prúdové obvody len 
vtedy, ak iné predpisy nestanovia inak, alebo pokiaľ sa tým pri poruche neohrozí 
bezpečnosť prevádzky a jednotlivé obvody sa navzájom neovplyvňujú. 
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4.2.2 V tom istom kábli nesmú byť obvody na bezpečné napätie (obvody SELV, PELV a 
FELV) a  obvody pre vyššie prevádzkové napätie. 

4.2.3 Použité žily musia byť riadne označené, aby nemohlo dôjsť k ich zámene. 

4.3 Označenie káblov 

4.3.1 Všeobecné požiadavky na označovanie rieši MGS-S-REF-E-1.4. 

4.3.2 Káble trvanlivo označiť na oboch ich koncoch. Káble, uložené na roštoch,  lávkach a 
pod., označiť aj pri križovaní, odbočovaní a pri spojkách. 

4.3.3 Pre označenie káblov (čísla káblov v Zozname káblov) v rámci realizácie nových 
technologických celkov používať alfanumerický kód, pozostávajúci z označenia 
pričleneného čísla prevádzkového súboru, označenia použitia kábla a označenia pozície 
pripojeného elektrického zariadenia. Medzi označeniami vložiť medzeru. 
Do nasledujúceho riadku uviesť smerovanie označením pripojených elektrických zariadení 
na koncoch kábla (odkiaľ / kam). Označenia pozícií oddeliť  lomkou. 
Pod týmto označením uviesť typ kábla a kódové označenie vodičov s určeným prierezom 
vodičov.  
 
Príklad označenia: 
 

 
   
 
 

  
  11 WL MP118A 
 
  11 RM1/5  /  11 MP118A 
   
  CYKY 4G25 
 

kde: 
 
11 - je číslo stavby - prevádzkového súboru,  
WL - označenie druhu použitia kábla - vedenie energetické do 1 kV vrátane, 
MP118A - označenie pozície pripojeného elektrického zariadenia, 
RM1/5 - označenie pripojených elektrických zariadení - začiatok (odkiaľ), 
MP118A - označenie pozície pripojeného elektrického zariadenia - koniec (kam), 
CYKY 4G25 - typ kábla a kódové označenie vodičov. 

4.3.3.1 Pre označenie použitia kábla uvádzať skratky: 

 WH - vedenie energetické nad 1 kV, 

 WL - vedenie energetické do 1 kV vrátane, 

 WS - vedenie pre ovládanie, meranie a signalizáciu, 

 WT - vedenie oznamovacie a svetlovody, 

 WZ - vedenie pre špeciálne účely (požiarne, CO a pod.). 

4.3.3.2 V prípade označovania paralelných káblov uviesť poradové číslo kábla za 
označením použitia kábla (napr. č. 2 v čísle kábla v Zozname káblov). 
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Príklad označenia: 
 

 
   
 

  
  11 WL 2 MP118A 
 
  11 RM1/5  /  11 MP118A 
   
  CYKY 4G25 
 

 

4.3.3.3 V prípade realizácie zmien káblov v jestvujúcich technologických objektoch 
(realizácia nových káblov, čiastočná výmena pôvodných káblov a pod.), označiť nové 
káble zhodným spôsobom, ako jestvujúce označenie káblov v danom objekte.   

4.4 Ochrana káblov pred mechanickým poškodením 

4.4.1 Káble vystavené nebezpečenstvu mechanického poškodenia chrániť polohou, 
krytom, odľahčením a pod., alebo zvoliť vodič alebo kábel vhodnej konštrukcie.   

4.4.2 Pri zvýšenom mechanickom namáhaní káble ešte chrániť: 

a) oceľovými, cementovými alebo kameninovými rúrami alebo rúrami z iných 
materiálov s vysokou odolnosťou proti mechanickému namáhaniu, 

b) oceľovými alebo pancierovými rúrkami alebo rúrami z iných materiálov s vysokou 
odolnosťou proti mechanickému namáhaniu - pri uložení do podlahy, prechode 
stenami a pod.,  

c) pancierovými ohybným hadicami, ktoré majú výrobcom technicky a materiálovo 
riešený systém vodivého pospájania, alebo z iných materiálov s vysokou 
odolnosťou proti mechanickému namáhaniu, 

d) omurovaním, 

e) uložením do kanálu alebo na rošty, 

f) iným rovnocenným spôsobom (napr. zatehľovaním). 

4.4.3 Výstupy z rúr, tvárnic a pod. vykonať tak, aby sa kábel nepoškodil. 

4.4.4 V zemi káble chrániť tak, aby sa nepoškodili pri vykopávaní alebo pri zosadaní pôdy. 

4.4.5 Káble 110 kV vedenia v zemi chrániť pred mechanickým poškodením podľa prílohy 
č. 2 a trasu povrchovo vyznačiť výstražnými tabuľkami vo vzdialenostiach 30 m. 

4.4.6 Káble 6 kV vedenia v zemi chrániť pred mechanickým poškodením. zatehľovaním. 
Káble musia sa označiť výstražnou fóliou z plastických hmôt  uloženou nad mechanickou 
ochranou. 

4.4.7 Ak sú káble do 1000 V uložené v zemi,  môžu sa klásť do zeme bez mechanickej 
ochrany, ale musia sa označiť výstražnou fóliou z plastických hmôt, uloženou nad káblami. 

4.4.8 Pohyblivé káble, v prípade potreby, chrániť vhodným ochranným krytom alebo 
polohou. 
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4.4.9 Pre zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, kovové obaly káblov a 
kovové káblové lávky na oboch stranách pripojiť na uzemňovaciu sústavu. 

4.5 Ochrana káblov pred tepelným žiarením 
Káble vystavené priamemu slnečnému alebo inému tepelnému žiareniu, chrániť krytom 
alebo ich zaťaženie primerane znížiť. 

4.6 Ochrana káblov pred šírením požiaru 

4.6.1 Technickú funkčnosť celého zvoleného spôsobu preventívnej požiarnej ochrany 
káblových rozvodov rieši projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby, pretože systém 
protipožiarnej ochrany káblov nadväzuje na ďalšie druhy protipožiarnej ochrany nielen 
elektrického vedenia, ale tiež ďalších zariadení. 

4.6.2 Hlavné káblové trasy pre napájanie podružných transformačných staníc riešiť tak, 
aby jednotlivé prívodné káble (hlavný a záložný prívod) boli vedené v oddelených 
káblových trasách.  

4.6.3 Káblové kanály a šachty rozdeliť požiarnymi deliacimi konštrukciami v zmysle 
STN 92 0204  a Projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

4.6.4 Požiarne deliace konštrukcie s plochou väčšou ako 400 cm2 (20x20 cm) je potrebné 
označiť (v zmysle Vyhl. č. 94/2004).  
Na označení uviesť: 

a) číselnú hodnotu požiarnej odolnosti v minútach, 

b) druh konštrukčného prvku, 

c) dátum zhotovenia, 

d) názov a adresa zhotoviteľa. 

4.6.5 Protipožiarnu prevenciu káblov riešiť  protipožiarnou nástrekovou / náterovou  
ablatívnou hmotou s tepelne izolačnými vlastnosťami a protipožiarnymi doskami 
inštalovanými zo spodnej časti káblových rozvodov pre vysoké napätie, alebo v zmysle 
projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby.  

4.6.6 Certifikovanú protipožiarnu nástrekovú / náterovú ablatívnu hmotu aplikovať v týchto 
miestach: 

a) pri križovaní a odbočovaní káblov aplikovať hmotu v dĺžke 2 m od najkrajnejšieho 
križujúceho sa kábla z každej strany,  

b) po každých 100 m dĺžky káblov v dĺžke najmenej 3 m po celom profile pre 
existujúce inštalácie a 4 m po celom profile pre novobudované inštalácie, 

c) káblové spojky vn a vvn a ich okolie (pod spojkou a nad spojkou) 2 m pred a 2 m 
za spojkou, káblová spojka zostáva odhalená s ochranou proti poškodeniu náteru 
proti výbuchu, 

d) pri vstupe do objektu, 

e) pri napájaní vn káblových rozvodov vertikálne 4 m na každý smer od napojenia, 

f) káblových šachtách na každých 15 m výšky, 

g) pri zaústení káblových kanálov, káblových šácht, priechodných a prielezných 
káblových priestorov, 

h) pri zaústení zhora prístupných káblových kanálov do prielezných a priechodných 
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káblových kanálov, 

i) v káblových kanáloch pri zaústení k jednotlivým kobkám alebo rozvodným 
skriniam rozvodní, ku generátoru na výrobu elektrickej energie, transformátoru 
atď. 

j) v zmysle projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

 
Pre existujúce elektrické inštalácie platí prechodné obdobie do roku 2025. 

4.6.7 Protipožiarny nástrek musí zabrániť preneseniu požiaru po kábloch najmenej 60 
minút. 

4.6.8 Pre aplikáciu nových a opravu existujúcich protipožiarnych  nástrekov / náterov 
ochrany káblových rozvodov dodržať požiadavky stanovené v Technickom liste výrobku. 
Technický list výrobku popisuje charakteristiku, určenie, spotrebu, spôsob aplikácie 
nástrekovej hmoty, technické údaje, BOZP, skladovanie a dopravu. 

4.6.9 Aplikácia / oprava  kombinácie viacerých typov protipožiarnych  nástrekov / náterov 
ochrany káblových rozvodov je možná iba po predložení certifikátu autorizovanej 
skúšobne o odolnosti kombinácie týchto materiálov pri požiari.      

4.7 Druhy káblov pre zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke 

4.7.1 Zariadenia:         Druh kábla: 

a) podnikový rozhlas,       ZO, PH, 

b) núdzové osvetlenie,       ZO, BH, PH, 

c) osvetlenie chránených únikových ciest a zásahových ciest, BH, PH, 

d) evakuačné a požiarne výťahy,      ZO, PH, 

e) vetranie únikových ciest,       ZO, BH, PH, 

f) stabilné hasiace zariadenie,      ZO, PH, 

g) elektrická požiarna signalizácia,      ZO, PH, BH, 

h) zariadenia na odvod tepla a splodín horenia,    ZO, BH, PH, 

i)  zosilňovacie čerpadlá požiarneho vodovodu.    ZO, PH, 
 

ZO - kábel odolný proti šíreniu plameňa, 
BH - bezhalogénový kábel, 
PH - kábel, počas horenia funkčný v požadovanom čase. 

4.8 Káble v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu 

4.8.1 Káble chrániť pred preťažením a pred škodlivými účinkami skratových prúdov a 
zemných spojení. 

4.8.2 Povrchová teplota káblov nesmie prekročiť dovolenú teplotnú triedu. 

4.8.3 V priestoroch so zónou 0 použiť káble len v súlade s požiadavkami na kategóriu „ia“ 
- iskrová bezpečnosť. 

4.8.4 V priestoroch so zónami 1 a 2 použiť káble, ktoré pripúšťa norma STN EN 60079-
14, vzhľadom na tieto použitia: 

 káble pre pevné (stabilné) zariadenia, 
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 káble pre prenosné a mobilné zariadenia, 

 ohybné káble. 

4.8.5 Na zaručenie bezpečnej činnosti každého obvodu alebo skupiny obvodov zaradiť 
vhodné odpájacie prvky (ističe, odpínače, poistky a spájacie články), ktoré odpoja všetky 
pracovné vodiče obvodu (skupiny obvodov), vrátane neutrálneho vodiča. 

4.8.6 Každý odpájací prvok označiť štítkom, aby sa okruh alebo skupina okruhov dali 
rýchlo identifikovať a kontrolovať. 

4.8.7 Káble na pevné rozvody v nebezpečných priestoroch súvisiacich s výbušnými 
atmosférami mimo zariadenia, musia mať také vlastnosti šírenia plameňa, ktoré im 
umožňujú odolať skúškam podľa IEC 60332-1-2, okrem káblov uložených v zemi, v 
pieskom plnených žľaboch/kanáloch alebo iným spôsobom chránených proti šíreniu 
požiaru.  

4.9 Pripojovanie elektrických predmetov 

4.9.1 Elektrické predmety pripojiť buď priamo na pevne uložené káblové vedenie, alebo 
pohyblivým, prípadne poddajným vedením a to vždy takým spôsobom, aby pripojenie 
zodpovedalo spôsobu uloženia pevného vedenia v príslušnom prostredí. 

4.9.2 Pohyblivé prívody pripojovať k pevným káblovým vedeniam len zásuvkovými 
spojmi, alebo v odôvodniteľných prípadoch (porucha, havária), pevnými spojmi, napr. 
škatuľami. 

4.9.3 Poddajné prívody pripojiť k pevne uloženému káblovému vedeniu pevne. 

4.9.4 Šnúry pohyblivých prívodov a vedení v mieste pripojenia spoľahlivo odľahčiť od 
ťahu, zaistiť proti vytrhnutiu a opatriť proti skrúteniu žíl. 

4.9.5 Pre pripojovanie elektrických predmetov je potrebné použiť kovové vývodky 
v nasledovných prípadoch: 

a) káble silových prívodov elektromotorov, 

b)  káble silových prívodov a vývodov elektrických rozvádzačov, 

c) mnohožilové káble s vývodkou so závitom od M29 (vonkajší priemer kábla 18 mm 
a viac) vrátane, 

d) v ostatných prípadoch, kde hrozí mechanické, tepelné alebo iné namáhanie 
káblových vývodiek alebo pripájaného zariadenia.   

4.9.6 Káblové vývodky, záslepky a redukcie musia byť jednoznačne identifikovateľné. 
Inštalovať len vývodky s gravírovaným označením, alebo iným trvalým označením (napr. 
laserom).  
 
Označenie iba plastovou páskou (napr. aj prilepenou špeciálnym lepidlom), alebo iným 
netrvanlivým spôsobom je neprípustné. 

4.9.7 Káblové vývodky, záslepky a redukcie musia svojím konštrukčným vyhotovením 
zodpovedať zariadeniu na ktorom sú aplikované (nevýbušné vyhotovenie, IP krytie ...). 
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4.10 Teplota káblov pri ukladaní 

4.10.1 Káble sa nesmú klásť, montovať, prevíjať, odvíjať a pod. pri teplotách, pri ktorých 
je znížená ich ohybnosť a hrozilo by nebezpečenstvo poškodenia. Aj keď výrobca 
predpisuje inak, považovať + 4 °C za najnižšiu povolenú teplotu. 

4.10.2 Pri teplote nižšej, ako je uvedené v článku 4.10.1, vykonať opatrenia na 
zabránenie ich poškodenia v zmysle konzultácií s technickým dozorom investora. 

4.11 Úprava a ohyby káblov 

4.11.1 Konce káblov pred zhotovením koncoviek alebo spojok vhodne chrániť pred 
pôsobením prostredia (vnikanie vlhkosti, chemické vplyvy a pod.). 

4.11.2 Káble ukladať len s dovolenými polomermi ohybu, stanovenými výrobcom kábla, 
alebo príslušnou výrobkovou normou. 

4.12 Uloženie káblov do stropných konštrukcií a podláh 

4.12.1 Spôsoby uloženia: 

a) do omietky, 

b) do betónu, 

c) do podlahovej vyrovnávacej vrstvy, 

d) do drážky v stropnej konštrukcii, 

e) do dutín v stropnej alebo podlahovej konštrukcii, 

f) do priestoru medzistropu. 

4.12.2 Káble sa nesmú ukladať do dilatačných medzier a do medzier, v ktorých by boli 
vystavené nebezpečenstvu mechanického poškodenia. 

4.12.3 V priestore medzistropu s odnímateľným podhľadom káble uložiť tak, aby uloženie 
nebolo závislé na odnímateľnom podhľade. 

4.12.4 Krabicové rozvodky a škatule v stropoch a podlahách musia byť pre montáž 
prístupné tak, aby sa dali kedykoľvek ľahko otvoriť a zavrieť. 

4.13 Uloženie káblov v budovách 

4.13.1 Káble upevniť (na múry, steny, stropy, nosné laná a pod.) vhodnými kovovými 
alebo izolačnými príchytkami. 

4.13.2 Káble, ktoré sa nesmú klásť priamo na horľavý podklad, oddeliť od horľavého 
podkladu dostatočne tepelne izolujúcou podložkou. 

4.14 Uloženie káblov v tvárniciach a rúrach 

4.14.1 V odôvodnených prípadoch je možné pre uloženie káblov použiť betónové tvárnice 
a rúry v úsekoch, ktorých dĺžka zaručuje bezpečné pretiahnutie káblov bez poškodenia. 

4.14.2 Jednotlivé úseky tvárnicovej trate oddeliť káblovými komorami, ktorých rozmery 
zaručujú ľahkú montáž káblov a ich vzdialenosť voliť so zreteľom k zaťahovacím dĺžkam 
káblov. V komorách musia byť káble vn, nn a oznamovacie oddelené od seba vhodnými 
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nehorľavými  deliacimi konštrukciami. 

4.14.3 Do jednej rúry uložiť aj viac káblov nn za predpokladu, že ich zaťažiteľnosť bude 
znížená v zmysle STN 33 2000-5-523. 

4.15 Uloženie káblov v zemi 

4.15.1 Pri ukladaní káblov do zeme je nutné zohľadniť: 

a) hĺbku uloženia, 

b) spôsob uloženia, 

c) vzdialenosť od iných stavebných objektov podzemných vedení, 

d) súbeh a križovanie káblov v zemi. 

4.15.2 Pokiaľ sú vedené rôzne vedenia elektrické i neelektrické v súbehu v krátkej 
vzdialenosti v zemi, dodržať toto usporiadanie s pohľadu zhora dole: 

a) káble bezpečnostné a oznamovacie, 

b) káble do 1 kV, 

c) káble nad 1 kV, 

d) rôzne potrubia. 

4.15.3 Kde, z hľadiska terénu, nie je možné dosiahnuť predpísanú hĺbku výkopov, káble 
opatriť mechanickou ochranou (rúrami, tvárnicami a pod.), napríklad pri vstupe káblov do 
budovy alebo pri prechádzaní konštrukcie vozovky v zemi. Ak sa kladú káble bez 
mechanickej ochrany, nad káble sa položí výstražná fólia z plastických hmôt. 

4.15.4 Vzdialenosť prvého kábla (krajného) od stavebného objektu má byť minimálne 
60 cm. V trasách vedených pozdĺž budov, ktoré majú podlažie pod úrovňou terénu 
(chodníka), môže byť vzdialenosť prvého kábla do napätia 10 kV menšia, najmenej však 
30 cm. 

4.15.5 Pre uloženie jednožilových káblov (v trojfázových sústavách) voliť usporiadanie do 
trojuholníka bez medzier alebo v jednej rovine bez medzier, aby straty energie, spôsobené 
prúdmi v plášti, boli čo najmenšie. Kladenie jednožilových káblov samostatne do tvárnic sa 
neodporúča s ohľadom na pomerne veľkú osovú vzdialenosť káblov jednej sústavy. 

4.16 Ukladanie pohyblivých prívodov 

4.16.1 Pohyblivé prívody uložiť tak, aby neboli vystavené mechanickému poškodeniu, boli 
chránené pred pôsobením prostredia a neprekážali pri používaní priestorov, v ktorých sú 
použité. 

4.16.2 Pohyblivé prívody sa nesmú ukladať cez frekventované, vlhké a blativé miesta, cez 
pracoviská, kde sa používajú mechanizačné stroje, ani cez miesta s ľahko zápalnými, 
horľavými a výbušnými látkami. 

4.17 Súbehy káblov vo vzduchu 

4.17.1 Ak sa ukladajú vedľa seba káble rôznych napätí alebo rôznych prúdových sústav, 
klásť ich do samostatných skupín, oddelených väčšími medzerami pre prehľadnosť. 

4.17.2 Ak sú káble ukladané na konštrukcii vedľa seba, ukladať káble do 1 kV oddelene 
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od káblov nad 1 kV. Ak sú káble nad sebou, káble do 1 kV majú byť pod káblami nad 1 kV. 
Silové káble nad 1 kV majú byť  nad pomocnými, alebo oznamovacími. Ak sú silové káble 
nad 1 kV uložené opačne, musia byť oddelené od ostatných káblov prepážkou 
odolávajúcou elektrickému oblúku. 

4.17.3 Pri uložení káblov rovnakého napätia v jednej vrstve vedľa seba alebo nad sebou 
ukladať káble do 10 kV s medzerami rovnými vonkajšiemu priemeru kábla. 
Pri rôznych priemeroch káblov rozhoduje priemer väčší. Menšie medzery sa dovoľujú len u 
káblov do 1 kV s tým, že sa primerane zníži ich zaťaženie. 

4.17.4 Jednožilové káble, tvoriace jeden prúdový obvod, ukladať pohromade (bez 
medzier) a považovať za jeden kábel. 

4.17.5 Medzi káblami nad 1 kV a káblami do 1 kV musí byť medzera najmenej 250 mm 
(ak nie sú oddelené prepážkou mechanicky pevnou, odolávajúcou elektrickému oblúku a 
presahujúcou obidve skupiny káblov). Platí to aj pre káble silové nad 1 kV a pomocné 
káble. 

4.17.6 Vzdialenosť medzi silovými káblami do 1 kV a pomocnými káblami musí byť taká, 
ako u silových káblov medzi sebou; nutné je zvážiť vplyv indukcie. 

4.17.7 Pri súbehu káblov do 1 kV: 

a) s vedením nn v rúrkach - musí byť vzdialenosť minimálne 30 mm, 

b) s vedením oznamovacím (platí pre telefónne alebo rozhlasové vedenie; pre 
ostatné oznamovacie vedenia musí byť vzdialenosť ako u silových vedení): 

 do súbehu 5 m musí byť vzdialenosť minimálne 30 mm,  

 nad súbeh 5 m musí byť vzdialenosť minimálne 100 mm,  

c) s vedením zabezpečovacích zariadení (napr. požiarna signalizácia, vedenie 
núdzového osvetlenia), na ktorých závisí bezpečnosť osôb alebo vecí musí byť 
vzdialenosť najmenej 60 mm. 

4.17.8 Ak sú káble pre napätie nad 1 kV uložené súbežne s iným vedením o napätí do 
1 kV v ochrannom obložení (napr. vedenie v rúrkach na stene a pod.), musí byť medzi nimi 
vzdialenosť aspoň 25 cm, ak nie sú oddelené prepážkou. 

4.17.9 Silové a pomocné káble viesť na samostatných roštoch. 

4.18 Križovanie a prechody káblov 

4.18.1 Pre križovanie káblov platia hodnoty medzier stanovených pri súbehu káblov. 
Káble do 1 kV sa môžu križovať aj bez medzier. 

4.18.2 Káble prechádzajúce zamurovaným otvorom chrániť rúrkami. Ak kábel prechádza 
do miestnosti s menej priaznivým prostredím, rúrku utesniť nehorľavou hmotou. 

4.18.3 Pri prechodoch káblov z budov a káblových priestorov smerom von vykonať 
izoláciu proti vnikaniu vody do objektov. Prechodové otvory spádovať smerom von 
z budovy pod 20 stupňovým uhlom. 

4.19 Požiadavky na inštaláciu 
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4.19.1 Káblový rozvod nn a vn elektrických zariadení a spotrebičov riešiť tak, aby sa 
vylúčilo použitie prechodových svorkovnicových skríň (napr. potreba prechodových skríň 
pre zmenu dimenzie kábla a materiálu jadra jeho žíl za účelom pripojenia kábla do 
svorkovnice spotrebiča).   

4.19.2 Káble do napätia 1 kV sa požadujú Cu bez obmedzenia prierezu, okrem druhého 
prívodu pre rozvádzač údržby. 

4.19.3 Káble pre napätie 6 kV sa požadujú: 

 Al iba pre prívody transformátorových staníc (TS), 

 Cu pre napojenie ostatných distribučných zariadení a spotrebičov. 

4.19.4 Káblové rozvody uložené v zemi, ktoré nie sú viditeľné, označiť tabuľkami, z 
ktorých bude zrejmý smer a číslo trasy s prípadnými odbočkami. 

4.19.5 Po ukončení montáže vykonať napäťovú skúšku s vystavením protokolu na 
každom vn kábli (pre každý kábel a spotrebič zvlášť). 

4.19.6 Montážna organizácia je povinná viesť montážny denník o uložení káblov, so 
záznamom merania izolačných odporov, ako i záznamom teploty pri uložení káblov. 

4.20 Upresňujúce ustanovenia použitia izolovaných žíl káblov a vodičov 

4.20.1 Na ochranný vodič použiť vodič so žltozelenou izoláciou. Zelenožltý vodič sa na 
iné účely použiť nesmie. 

4.20.2 Na neutrálny vodič použiť svetlomodrý vodič. Ak sa v elektrickej inštalácii 
nepoužíva neutrálny vodič, svetlomodrý vodič sa smie použiť na iný účel, ale nie na 
ochranný vodič. 

4.20.3 Vodiče PEN, plniace dve funkcie, funkciu ochranného vodiča a funkciu stredného 
(neutrálneho) vodiča, musia byť označené zelenožltou kombináciou farieb po celej dĺžke a 
trvalým svetlomodrým označením na ukončeniach vodiča.   
Označenie musí byť po celom obvode vodiča svetlomodrým pruhom širokým 15 až 200 
mm. 
Dodatočné označenie koncov vodičov PEN nie je nutné v sieťach TN-C, kde nie je možná 
zámena vodiča PEN s iným ochranným vodičom (PE). 

4.20.4 Zásady pri použití žíl káblov, označených číslami (len u káblov s počtom žíl väčším 
ako 5):  

a) čísla žíl majú začínať číslicou 1 a pokračovať v poradí za sebou až do maxima, 

b) pri použití niektorej žily na neutrálny vodič umiestniť na koncoch a pri každom 
prerušení použitej žily, trvalé svetlomodré označenie (v zmysle bodu 4.20.3). 

5. Káblové trasy 

5.1 Všeobecne 

5.1.1 Káblové trasy sú: 

 káblové kanály, 

 káblové šachty, 
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 káblové mosty, 

 káblové priestory. 

5.1.2 Káblové kanály, priestory, šachty a mosty musia spĺňať tieto požiadavky: 

a) bezpečnosť osôb a bezpečnú prevádzku káblov,  

b) prehľadnosť rozvodu, 

c) optimálnu rezervu úložnej plochy pre káble, 

d) ľahkú údržbu a možnosť odstraňovania porúch,  

e) najvyššiu hospodárnosť koncepcie, 

f) montáž výstroja a káblov so zameraním na mechanizáciu  ukladania. 

5.1.3 Káblové rozvody v technologických objektoch viesť vzduchom na káblových 
roštoch, žľaboch a pod., vyrobených zo žiarovo pozinkovanej ocele. 

5.1.4 Uloženie káblov v zemi realizovať len vo výnimočných prípadoch. 

5.2 Požiadavky na káblové trasy 

5.2.1 Teplota v káblových kanáloch, priestoroch, šachtách a mostoch nemá presiahnuť 
25 °C. Ak je teplota vyššia, je nutné vykonať príslušné opatrenia, napr. vhodné vetranie 
alebo zníženie zaťaženia káblov. 

5.2.2 Do káblových kanálov neumiestňovať žiadne potrubie s výnimkou tlako-vzdušného 
vedenia SRTP. 

5.2.3 Káblové súbory je možné umiestniť v káblových trasách, s výnimkou káblových 
šachiet. 

5.2.4 Odporúčané rozmery káblových kanálov sú uvedené v STN 38 2156. 

5.2.5 Prierez káblovej šachty, káblového kanálu alebo káblového mosta dimenzovať tak, 
aby bol dodržaný dostatočný priestor pre montáž káblov a ku káblom bol trvalý prístup.  

5.2.6 Káblové mosty majú charakter a obvykle aj rozmery káblových kanálov 
priechodných a platia pre ne rovnaké ustanovenia. 

5.2.7 Káblové mosty a kombinované mosty (napr. technologický most s káblovou lávkou) 
musia byt vybavené vhodnou, minimálne ľahkou strechou, ako ochranou káblov proti UV 
žiareniu a poveternostným vplyvom. 

5.2.8 Plochu káblových lávok dimenzovať s 25 % rezervou plochy nad skutočnú potrebu. 

5.2.9 Súvislé kovové káblové lávky spojiť na obidvoch koncoch s ochrannou sústavou 
pospájania. 

5.2.10 Priechodné a prielezné kanály, šachty, mosty a káblové priestory musia byť 
vetrané. Vetranie môže byť prirodzené alebo umelé. Kanály zhora prístupné sa obvykle 
nevetrajú. 

5.2.11 Káblové kanály priechodné, mosty a káblové priestory musia mať svetlú výšku 
minimálne 2 100 mm. 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-3.6 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.02 18/22 

5.2.12 Vybavenie priechodných káblových kanálov, šácht, mostov a priestorov musí byť 
usporiadané tak, aby boli dodržané medzi dvoma radmi lávok alebo jednou radou lávok a 
stenou minimálne rozmery 800x1900 mm (obslužná, pochôdzková ulička). 

5.2.13 Pochôdzkovú uličku zriadiť vždy: 

a)  na hlavnom káblovom moste výrobnej jednotky (trasa pre uloženie káblov medzi 
transformátorovou stanicou (TS), resp. vn/nn elektrorozvodňou a technológiou), 

b) na káblovom moste, vedúcom naprieč celou technológiou. 

5.2.14 Ak je hlavný káblový most alebo káblový most, vedúci naprieč celou technológiou, 
súčasťou technologických mostov, pochôdzkovú uličku je nutné zriadiť tiež. 

5.2.15 V prípadoch, že sú káble vedené na technologickom moste podľa Prílohy č. 1, 
realizovať usporiadanie káblov a pochôdzkovej uličky v zmysle uvedenej prílohy a 
nasledovných požiadaviek: 

a) pochôdzkovú uličku realizovať v prípadoch, že sú na káblových roštoch uložené 
rôzne druhy káblov, najmä vn káble v kombinácii s inými druhmi káblov (nn, MaR, 
atď.), 

b) pochôdzkovú uličku realizovať aj v prípade, že je na nosnej konštrukcii (napr. na 
technologickom moste) inštalovaných minimálne 5 káblových roštov nad sebou, 

c) v ostatných prípadoch realizáciu pochôdzkových uličiek riešiť individuálne, podľa 
potreby (projekt). 

5.2.16 V priestore pochôdzkovej uličky sa káble nesmú klásť priamo na podlahu. 

5.2.17 Kanály prielezné nesmú mať svetlú výšku menšiu ako 1 200 mm a ich dĺžka 
nesmie presiahnuť 20 m. 

5.2.18 Vstupy do priechodných kanálov a mostov musia byť vždy na ich koncoch; v trase 
musia byť rozmiestnené tak, aby žiadne miesto nebolo ďalej, ako 50 m od niektorého 
vstupu. 

5.2.19 Z káblových priestorov musí byť možný únik dvoma smermi. Únikové smery v 
kanáloch a priestoroch vyznačiť bezpečnostnými tabuľkami so šípkou k najbližšiemu 
vstupu. Miesto úniku vyznačiť šípkou v smere úniku. 

5.2.20 Stavebné riešenie káblových kanálov, priestorov a mostov navrhnúť tak, aby sa v 
nich nezdržovala voda. Káblový kanál vyspádovať a na konci spádu vytvoriť šachtu pre 
prípadné odčerpávanie vody. 

5.2.21 V prípade potreby sa priestory káblového rozvodu musia vybaviť elektrickou 
požiarnou signalizáciou (EPS) v zmysle projektovej dokumentácie. 

5.3 Umelé osvetlenie a zásuvková inštalácia káblových trás 

5.3.1 V káblových priestoroch, musí byť umelé osvetlenie. 

5.3.2 Udržiavaná osvetlenosť na úrovni podlahy nesmie byť nižšia než Em = 50 lx. 

5.3.3 V káblovej šachte osvetlenie realizovať len vtedy, ak je to z hľadiska údržby a 
revízie nutné. 
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5.3.4 V priechodných a prielezných káblových kanáloch a na káblových mostoch sa 
núdzové osvetlenie nepožaduje. 

5.3.5 Svietidlá umiestniť tak, aby čo najmenej prekážali prechodu (na strop, steny a pod.) 
a aby boli dodržané rozmery pochôdzkových uličiek. V prípade možnosti mechanického 
poškodenia svietidlá chrániť ochranným košom a sklom. 

5.3.6 Ovládanie osvetlenia umiestniť u všetkých vstupov a riešiť s ohľadom na 
umiestnenie požiarnych  deliacich konštrukcií. 

5.3.7 Svetelné a zásuvkové obvody môžu byť najviac na napätie 250 V proti zemi a vo 
vyhotovení zodpovedajúcom prostrediu, v káblových kanáloch minimálne do vlhka. 

5.4 Protipožiarne  deliace konštrukcie a tesnenie prestupov 

5.4.1 Všeobecne 

5.4.1.1 Káblové kanály, káblové šachty, priechodné a prielezné káblové priestory musia 
tvoriť samostatný požiarny úsek. 

5.4.1.2 Veľkosť požiarneho úseku káblového priestoru môže byť najviac 750 m2 
a zároveň najväčšia dovolená dĺžka požiarneho úseku káblového priestoru nemôže byť 
väčšia ako 100 m. 

5.4.1.3 Ak je v požiarnom úseku káblového kanála inštalované stabilné hasiace 
zariadenie, tak sa dovolená veľkosť požiarneho úseku alebo káblového kanála môže 
zdvojnásobiť. . 

5.4.2 Hlavná protipožiarna priečka  

5.4.2.1 Hlavná protipožiarna priečka je požiarne deliaca konštrukcia z hmôt stupňa 
horľavosti A s požiarnou odolnosťou minimálne 60 minút. 

5.4.2.2 Káblové rošty prechádzajúce hlavnou protipožiarnou priečkou nemusia byť 
prerušené. 

5.4.2.3 Veľkosť požiarneho úseku káblovej šachty nesmie byť väčšia ako  150 m3 a zvislá 
dĺžka požiarneho úseku káblovej šachty nesmie byť väčšia ako 15m.   

5.4.2.4 Ak je v požiarnom úseku káblovej šachty inštalované stabilné hasiace zariadenie, 
tak sa dovolená  veľkosť požiarneho úseku a dovolená vertikálna dĺžka požiarneho úseku 
môžu zdvojnásobiť. 

5.4.2.5 Káblové kanály, mosty a priestory riešiť v zmysle STN 92 0204 alebo Projektu 
protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

5.4.2.6 Hlavné protipožiarne priečky umiestniť: 

 pri zaústení káblových kanálov a mostov všetkých druhov do káblových priestorov 
a šachiet i do všetkých ostatných priestorov stavebných objektov, 

 pri zaústení káblových šachiet do káblových priestorov i do všetkých ostatných 
priestorov stavebných objektov, 
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 pri zaústení zhora prístupných káblových kanálov do káblových kanálov 
priechodných a prielezných,  

 v káblových kanáloch vedúcich k jednotlivým kobkám alebo skriniam rozvodní vn, 
k transformátorom a dieselovým agregátom, 

 v káblových priestoroch, nad ktorými je umiestnená rozvodňa alebo stanovište 
transformátorov, na rozhraní týchto priestorov. 

5.4.3 Protipožiarna priečka  

5.4.3.1 Protipožiarna priečka  je priečna konštrukcia, ktorá najmenej po dobu  60 minút, 
musí zabrániť preneseniu požiaru po kábloch do susednej časti požiarneho úseku 
káblových kanálov, šachiet, mostov a priestorov. 

5.4.3.2 Káblové rošty prechádzajúce čiastkovou protipožiarnou priečkou  nemusia byť 
prerušené. 

5.4.3.3 Protipožiarne priečky  konštruovať tak, aby umožňovali ľahkú dodatočnú montáž 
káblov. 

5.4.3.4 Protipožiarne priečky priehradky umiestniť medzi jednotlivými hlavnými požiarnymi 
priečkami: 

 v káblových kanáloch a krytých mostoch na každých 100 m dĺžky, 

 v káblových šachtách na každých 15 m výšky, 

 v mieste križovania (odbočovania) kanálov a mostov, pričom vzájomná 
vzdialenosť konštrukcií priečky , uzatvárajúcich križovanie, nesmie byť v žiadnom 
smere väčšia ako 25 m, 

 na začiatku odbočiek kanálov a mostov dlhších ako 25 m. 

5.4.3.5 V káblových priestoroch umiestniť čiastkové protipožiarne priečky tak, aby tvorili 
úseky o pôdorysnej ploche najviac 250 m2. 

5.4.4 Pozdĺžna protipožiarna priečka  

5.4.4.1 Pozdĺžna protipožiarna priečka musí oddeľovať súbeh káblov po celej jeho dĺžke. 
Požiarna odolnosť musí byť najmenej 15 minút pri súbehu funkčne dôležitých káblov a 
káblov dodávky elektrickej energie 1., 2. a 3. stupňa. Jeden systém zaisteného napájania 
(1. stupeň) sa musí stavebne, prípadne konštrukčne riešiť tak, aby sa požiar nepreniesol 
z jedného systému na druhý po dobu minimálne  60 minút. 

5.4.4.2 Pozdĺžnu protipožiarnu priečku riešiť jedným z týchto spôsobov: 

 vložením tuhých dosiek (mechanicky pevných aspoň tak, aby sa vlastnou váhou a 
váhou káblov na nich neprehýbali), 

 vložením vrecúšok naplnených nehorľavou hmotou, 

 uložením káblov do korýtok alebo trubiek, 

 nanesením protipožiarnej hmoty. 

5.4.5 Tesnenie prestupov 

5.4.5.1 Prestupy káblov ohraničujúcimi konštrukciami káblových kanálov, šachiet, mostov, 
priestorov a protipožiarnymi priečkami utesniť tesnením prestupov. 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-3.6 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.02 21/22 

5.4.5.2 Tesnenie prestupov musí mať rovnakú požiarnu odolnosť ako konštrukcia, ktorou 
káble prestupujú, nepožaduje sa však vyššia požiarna odolnosť ako 60 minút. 

5.4.5.3 Hmota použitá pre utesnenia káblov musí byť ľahko odstrániteľná pri výmene 
alebo doplnení káblov, ale nesmie z upchávky samovoľne vypadávať. 

5.5 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche 

5.5.1 Súvislé kovové káblové rošty alebo žľaby spojiť ako celok na oboch koncoch so  
sústavou uzemnenia. Miesto pripojenia označiť v zmysle  STN 33 2000-5-54. 

5.5.2 Pozdĺžny uholník roštu alebo káblový žľab je možné využiť ako náhodný ochranný 
vodič. Jeho prierez však musí byť minimálne 120 mm2 a musí byť farebne označený 
v zmysle STN 33 2000-5-54. 

5.5.3 Pozdĺžny uholník roštu alebo káblový žľab, ktorý sa používa ako náhodný ochranný 
vodič, sa v mieste požiarnych priehradok a tesnení prestupov neprerušuje. 

5.5.4 Kovové časti protipožiarnych priehradok a tesnení prestupov spojiť ochranným 
vodičom na sústavu pospájania. 

5.6 Označenie medzi blokových káblových a kombinovaných mostov 

5.6.1 Označenie medzi blokových káblových a kombinovaných mostov musí byť v súlade 
s projektovou dokumentáciou. 

5.6.2 Označenie medzi blokových káblových a kombinovaných mostov realizovať v 
zmysle prílohy č. 5 tejto normy. 

6. Káblové súbory 

6.1 Požiadavky na spojovanie, pripojovanie a ukončovanie káblov 

6.1.1 Káble zakončovať, spojovať a rozdeľovať v príslušných káblových záveroch, 
koncovkách, spojkách, rozvodkách a rozvodných skriniach, ktoré sú vždy prístupné a v 
odôvodnených prípadoch ponechať u žíl dostatočnú rezervu. 

6.1.2 Vodiče káblov spojovať a pripojovať tak, aby ich prechodový odpor bol trvalo čo 
najnižší. 

6.1.3 Pri spojovaní izolovaných vodičov sa nesmie znížiť stupeň izolácie vedenia. 

6.1.4 Lisované a zvárané spoje urobiť tak, aby neporušili vlastnosti izolácie vodičov. 

6.1.5 V rúrkach a podobnom úložnom materiáli sa vodiče spojovať nikdy nesmú. Spoje 
vodičov musia byť odľahčené od ťahu kábla voči svorkám. 

6.1.6 Tam, kde treba vodiče rozpojovať z hľadiska prevádzkového (meranie izolačných 
stavov, atď.), použiť spoje dokonalé a ľahko rozpojiteľné, na mieste ľahko prístupnom. 

6.1.7 Z hľadiska korózie spojov, voliť takú kombináciu materiálov, aby nemohla nastať 
korózia, prípadne zamedziť korozívnemu pôsobeniu vhodnou technológiou. 



 SLOVNAFT, a.s. 
MGS-S-REF-E-3.6 

Rafinéria a Marketing 
 

 Rev. 1.00.02 22/22 

6.1.8 Konce káblov pred zhotovením koncoviek alebo spojok vhodne chrániť pred 
pôsobením prostredia (vnikanie vlhkosti alebo mokra, dažďa a pod.). 

6.1.9 Použitý káblový súbor musí zodpovedať menovitému napätiu kábla. 

6.1.10 Kovové plášte káblových armatúr spojiť s ochranným vodičom. 

6.1.11 Realizovať protipožiarny nástrek kábla pred a za spojkou, vrátane káblov 
uložených v priestore spojkovaného kábla. 

6.1.12 V prípade poškodenia VN-spojky (6 kV), opravy/úpravy spojky nevykonávať, ale  
spojku vymeniť. 
 

7. Zoznam príloh 

 
Príloha č. 1: Uloženie káblov elektrického rozvodu na roštoch a lávkach 
Príloha č. 2: Vzorové rezy káblovou trasou 110 kV 
Príloha č. 3: Protipožiarna priečka - vzorový prechod káblov podlahou 
Príloha č. 4: Protipožiarna priečka - vzorový prechod káblov stenou 
Príloha č. 5: Označenie medzi blokových káblových a kombinovaných mostov 
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LEGENDA: 
 
1 – KÁBEL 
2 – NÁSTREK PROTIPOŽIARNOU HMOTOU 
3 – PROTIPOŽIARNA HMOTA 
4 – PÁS FeZn 30x4 mm 
5 – MINERÁLNA VLNA 
6 – PROTIPOŽIARNA HMOTA 
7 – PODLAHA 
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LEGENDA: 
              
1 – KÁBEL 
2 – NÁSTREK PROTIPOŽIARNOU HMOTOU  
3 – PROTIPOŽIARNA HMOTA 
4 – STENA 
5 – MINERÁLNA VLNA 

 



 Príloha č. 5: 

MGS-S-REF-E-3.6 Označenie medzi blokových káblových a kombinovaných 
mostov 

 

1/2      Rev. 1.00.02  

 

 
 
Obr. 1 Príklad označenia medzi blokových káblových a kombinovaných mostov 
 
Legenda: 
 
55  - číslo bloku, na ktorom je podperná konštrukcia káblového mostu (noha) 

inštalovaná, 
KML  - identifikačné označenie káblového mostu (v zmysle projektovej dokumentácie), 
01  - poradové číslo podpernej konštrukcie káblového mostu (nohy) v zmysle 

projektovej dokumentácie; 
ak nie je v PD uvedené, poradové číslo priradiť a zaznamenať do príslušnej 
dokumentácie. 

 
Rozmer tabuľky: 20 x 20 cm, výška písma 4 cm, medzery od krajov a medzi písmenami vo 
zvislej rovine sú 2 cm. 
 
Text: môže byť rôzny, ale vždy v troch riadkoch s centrovaním na stred. 
 
Materiál tabuľky: exteriérový stabilizovaný plast s hrúbkou 1,6 mm. 
 
Farebná kombinácia písmo/povrch: písmo čierne/povrch žltý. 
 
Montáž tabuľky: tabuľka bude zasunutá do nosnej konštrukcie (pozri nižšie). 
 
Nosná konštrukcia pre uchytenie tabuľky: nosnú konštrukcia tabuľky vyrobiť 
z pozinkovaného plechu o hrúbke minimálne 1,5 mm (max. 2 mm), so zahnutými okrajmi 
po stranách a v spodnej časti. Prekrytie zahnutých okrajov bude 5 mm. Tolerancia 
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rozmeru nosnej konštrukcie tabuľky musí byť taká, aby sa tabuľka dala do nosnej 
konštrukcie ľahko zasunúť. Nosná konštrukcia tabuľky musí mať v strede, v spodnej časti 
zahnutého okraja, otvor pre účel prirodzeného odkalenia. 
Prichytenie nosnej konštrukcie tabuľky na podpernú konštrukciu káblového mostu (nohu) 
realizovať minimálne dvoma spojmi. 
 
Spodný okraj nosnej konštrukcie tabuľky musí byť vo výške 160 cm  nad spodnou 
montážnou (výrobnou) rovinou podpernej konštrukcie káblového mostu (nohy). 
Tabuľka môže byť v rôznej výške od zeme, ale musí byť v rovnakej nivelačnej rovine 
medzi podpernými konštrukciami káblových mostov. 
 
Rovnakým spôsobom realizovať aj označenie kombinovaných mostov (technologických 
a káblových), s cieľom jednoznačnej identifikácie prítomnosti elektrických vedení na 
danom moste. 
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