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VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB.
•

•
•

Vyhláška stanovuje stupně odborné způsobilosti
(kvalifikace) pracovníků.
Pracovníci musí být tělesně a duševně způsobilí,
Za elektrické zařízení je považováno i zařízení k
ochraně před účinky atmosférické nebo statické
elektřiny.

Pracovníci seznámení (§ 3)
Pracovníci poučení (§ 4)
Pracovníci znalí (§ 5)
Pracovníci znalý s vyšší kvalifikací § 6, § 7, § 8, § 9
3

www.skolakrizik.cz

VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 3 Pracovníci seznámení
Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v
rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o
zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na
možné ohrožení těmito zařízeními.
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VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 4 Pracovníci poučení
Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli v rozsahu své
činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na
elektrických zařízeních, školeni v této činnosti,
upozorněni na možné ohrožení elektrickými
zařízeními
a seznámeni s poskytováním první
pomoci při úrazech elektrickým proudem.
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VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 5 Pracovníci znalí
Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné
vzdělání uvedené v příloze 2 vyhlášky a po
zaškolení složili zkoušku v předepsaném rozsahu.
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VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 6 Pracovníci pro samostatnou činnost
Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci
znalí s vyšší kvalifikací, kteří
a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 5
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi
c) prokázali složením zkoušky znalosti potřebné pro
samostatnou činnost.
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VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 7 Pracovníci pro řízení činnosti
Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s
vyšší kvalifikací, kteří
a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 6
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi
c) prokázali složením zkoušky znalosti potřebné pro
řízení činnosti.
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VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné
dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení
provozu
Pracovníci pro řízení činnosti prováděné
dodavatelským způsobem nebo pro řízení provozu
jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří
a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v §7,
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi,
c) prokázali složením zkoušky znalosti potřebné pro
řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem
nebo znalosti potřebné pro řízení provozu.
9
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VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 9 Pracovníci pro provádění revizí
Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení
(dále jen "revizní technici") jsou pracovníci znalí s
vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné
vzdělání, praxi a složili zkoušku před příslušným
orgánem dozoru.
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VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 10 Pracovníci pro samostatné projektování a
pracovníci pro řízení projektování
Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci
pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné
vzdělání, praxi a složili zkoušku ze znalosti předpisů
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
a z předpisů souvisejících s projektováním.

11

www.skolakrizik.cz

VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 11

Kvalifikace ve zvláštních případech

Absolventi vysoké školy elektrotechnické a absolventi
přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako
asistenti v laboratořích škol se považují na svých
pracovištích za pracovníky pro řízení činnosti, pokud
složili zkoušku v předepsaném rozsahu.
Znalosti musí být ověřovány přezkoušením nejméně
jednou za tři roky.

12
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VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 11 Kvalifikace ve zvláštních případech
Pracovníci vědeckých a výzkumných institucí, kteří
mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili
zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky,
nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky
nebo jaderné fyziky na střední odborné škole a kteří
vykonávají experimentální práci na vymezených
vědeckých nebo výzkumných, se považují za
pracovníky pro samostatnou činnost, pokud složili
po zaškolení zkoušku v předepsaném rozsahu.
Znalosti musí být ověřovány nejméně jednou za tři
roky.
13
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VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 11 Kvalifikace ve zvláštních případech
Učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická
zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za
pracovníky pro samostatnou činnost; musí však
být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni.
Znalosti bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich
činností musí být ověřovány přezkoušením nejméně
jednou za tři roky.

14

www.skolakrizik.cz

VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 5 až 11 Zkoušky a přezkoušení
Zaškolení a zkoušku je povinna zajistit organizace a
dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky
jejich přezkoušení.
Zkoušení nebo přezkoušení pracovníků provede
tříčlenná zkušební komise, jejíž jejichž členové
musejí mít předepsanou kvalifikaci. Komise o tom
pořídí zápis podepsaný jejími členy. Komisi ustavuje
vedoucí organizace.
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VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 5 až 11 Zkoušky a přezkoušení
Obsah a délku zaškolení stanoví organizace s
ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají
pracovníci vykonávat.
Ověření poskytování první pomoci při úrazu el.
proudem musí být součástí zkoušky pracovníků s
elektrotechnickou kvalifikací.

16

www.skolakrizik.cz

VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

§ 5 až 11 Zkoušky a přezkoušení
Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou:
a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci,
b) místní pracovní a technologické postupy, provozní a
bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k
obsluze, které souvisí s činností na elektrickém
zařízení,
c) teoretické a praktické znalosti o poskytování první
pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.
17

www.skolakrizik.cz

VYHLÁŠKA Č. 50/1978 SB. - KVALIFIKACE
PRACOVNÍKŮ

Nejkratší praxe
činnost

vzdělání

praxe

na el. zařízeních do 1000 V

vyučení, SO, ÚSO, VŠ

1 rok

na hromosvodech

zaškolení

6 měsíců

vyučení, SO, ÚSO, VŠ

3 měsíce

vyučení

2 roky

SO, ÚSO, VŠ

1 rok

zaškolení

1 rok

vyučení, SO ÚSO, VŠ

6 měsíců

vyučení, SO

6 roků

ÚSO

4 roky

VŠ

2 roky

vyučení

2 roky

SO, ÚSO, VŠ

6 měsíců

a) v § 6

b) v § 7
na el. zařízeních do 1000 V

na hromosvodech

c) v § 8
na el. zařízeních do 1000 V

na hromosvodech
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VYHLÁŠKA Č.73/2010
Vyhražená elektrické zařízení jsou zařízení
a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr
elektrické energie a elektrické instalace,
b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo
statické elektřiny.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou
provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení
na základě oprávnění vydaného organizací státního
odborného dozoru.
20
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VYHLÁŠKA Č.73/2010
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VYHLÁŠKA Č.73/2010
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VYHLÁŠKA O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY
Č. 268/2009 SB.
§ 11 denní a umělé osvětlení, osvětlení komunikačních
prostor,
§ 29 výtahové a větrací šachty
§ 34 elektrické instalace
zajištění dodávky elektrické energie
zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých
napětí
požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
hlavní ochranné přípojnice
základový zemnič.
§ 36 Ochrana před bleskem
výpočet řízení rizika
požadavky pro jednotlivé typy staveb
§ 45 ubytovací zařízení
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ÚČINKY ELEKTRICKÉ PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS

24
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PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU EL. PROUDEM
Úraz el. proudem může nastat :
•

přímým dotykem, přeskokem
nebezpečným krokovým napětím

při

přiblížení,

•

nepřímo tep. účinky při el. oblouku, pádem
způsobeným úlekem nebo po křeči, neočekávané
spuštění stroje

25
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TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC
•
•
•
•
•
•

•

je předpokladem poskytnutí jakékoliv zdravotnické
pomoci
vypnutí el. proudu, vyproštění postiženého z obvodu el.
proudu, pozor na pád po uvolnění křeče
zabezpečení místa nehody
orientace, zjištění počtu poraněných
přivolání první pomoci
psychologický přístup
odsun zraněného na bezpečné místo

POZOR!
U VN napětí hrozí dotykové napětí až vzdálenosti 20m.
Amatérští zachránci mohou jen zvýšit počet postižených.
26
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ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC
Fyzikální vyšetření:
•
•
•

•
•

pohledem
hmatem
poslechem
dýchací šelesty
Čich

Sleduje se především stav vědomí, dýchání

27
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ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC
Bezvědomí
• úraz mozku
• infarkt
• nemoc
• otrava
• úraz elektrickým proudem
Bezvědomí bezprostředně ohrožuje život.
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ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC
Bezvědomí (postup v případě, kdy nejde o vážná zranění
páteře a kostí):
• Není reakce na slovní a fyzické podměty.
• Pokud je postižený obličejem k zemi, otočíme jej na záda.
• (Vyčistíme ústní dutinu).
• Zakloníme hlavu a sledujeme, zda postižený začne
dýchat.
• (V případě, že postižený začne sám dýchat, otočíme jej
do stabilizované polohy).

POZOR!
V žádném případě nepodkládáme hlavu a nedržíme
postiženého v náručí.
29
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POSTUP PŘI NEODKLADNÉ RESUSCITACI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Nehrozí zachránci ani oběti další nebezpečí ?
Je nějaká reakce na oslovení ?
Není - voláme o pomoc.
Zprůchodníme dýchací cesty, zakloníme hlavu.
Je dýchání normální ?
Není
Zatelefonujeme na 155 (záchranná lékařská služba),112
Položíme postiženého na záda na rovnou a pevnou podložku, 30
stlačení hrudníku do hloubky 4-5cm, v polovině hrudní kosti.
2 umělé vdechy.
Pokračujeme střídavě ve stlačování hrudníku a umělém dýchání .
Resuscitace se nepřerušuje dokud postižený zjevně nezačne sám
dýchat.
Prvních několik minut po srdeční zástavě je důležité se postarat o
dobrou funkci krevního oběhu, než o zajištění dýchání.
30
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RESUSCITACE DÍTĚTE
•

•

•

Před zahájením stlačování hrudníku se provede 5
vdechů.
Jeli zachránce sám, nejdříve provádí srdeční masáž
i umělé dýchání po dobu jedné minuty a pak volá
záchrannou službu.
Hrudník se stlačuje dvěma prsty ( do věku dítěte 1
rok) nebo jednou rukou, pokud to stačí k účinnému
stlačení.
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PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU EL. PROUDEM
•

Po každém úrazu el. proudem, i když se zjevně nic
nestalo, je nutné dojít k lékaři na vyšetření.

•

Každý úraz
nadřízenému.

je

nutné

neprodleně

nahlásit

32
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ČSN EN 50110-1 ED. 3
OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Vedoucí práce
•

je pověřen přímou zodpovědností za pracovní činnost,

Osoba odpovědná za elektrické zařízení
•

je pověřená přímou zodpovědností za elektrické zařízení,

Osoba znalá
•

má odpovídající vzdělání a praxi, umožňující jí vyhnout
se nebezpečí, které elektřina může způsobit

Osoba poučená
•

osoba poučená osobami znalými, která může pracovat s
jejich dohledem, aby jí tím bylo umožněno vyvarovat se
nebezpečí, které elektřina může způsobit
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Práce s dohledem
Provádí se podle podrobnějších pokynů. Před zahájením
práce se osoba provádějící dohled přesvědčí, zda jsou
provedena nutná bezpečnostní opatření. V průběhu prací
občas kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. Při
této práci odpovídají za dodržování bezpečnostních
předpisů osoby vykonávající pracovní činnost.

Práce pod dozorem
Provádí se za trvalé přítomnosti osoby, která je pověřena
dozorem a která je odpovědná za dodržování příslušných
bezpečnostních předpisů
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Práce pod napětím (do vzdálenosti DL)
Práce při které se osoba vědomě dostává do kontaktu s
živými částmi nebo zasahuje do ochranného prostoru
(vzdálenost DL) částmi těla, nářadím, vybavením nebo
předměty, se kterými pracuje.
Například u zařízení NN – vzdálenost DL definována bez
dotyku. V závislosti na druhu práce musí být poučené nebo
znalé, na některé práce speciálně vyškolené

Práce v blízkosti živých částí (do vzdálenosti DV)
Pracovní činnost při které osoba částmi těla, nářadím nebo
jakýmkoliv předmětem vstupuje do zóny přiblížení, aniž by
zasahovala do ochranného prostotu.
Například u zařízení NN – do vzdálenosti 300 mm mohou
vykonávat práce běžnými postupy osoby znalé, poučené
nebo seznámené, pokud není krytí IP2x osoba seznámená
může pracovat pouze pod dozorem.
35
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
•

•

•
•

•

•

Před započetím práce musí být provedena analýza
elektrického nebezpečí.
Veškeré osoby vykonávající práci na el. zařízení, nebo v
jeho blízkosti musí být školeny z bezpečnostních
předpisů, místních pracovních předpisů.
Osoby musí nosit přiměřený a zapnutý oděv.
Před zahájením práce a během práce musí vedoucí
práce zajistit dodržování veškerých bezpečnostních
předpisů.
Vedoucí práce musí poučit všechny osoby zúčastněné na
pracovní činnosti o rizikách, která nejsou zřejmá.
Práci, při které jsou potřebné technické znalosti nebo
dovednosti, nesmí provádět nikdo jiný kromě osob, které
takové znalosti a dovednosti mají, nebo osob pod takovou
kontrolou, která tato práce vyžaduje.
36
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
•

Pro každé elektrické zařízení musí být určena osoba
odpovědná za elektrické zařízení.

•

Osobám seznámeným musí být omezen přístup ke
všem místům, kde se vyskytuje elektrické riziko.

•

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce.

•

Doporučuje se, aby postup poskytování první pomoci
na plakátech nebo panelech byl umístěn na
pracovišti.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
•

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba
odpovědná za elektrické zařízení informována o
zamýšlené práci.

•

Aby nedošlo k omylům při ústním předávání
informace, musí příjemce opakovat informaci nazpět
vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně
přijata a bylo ji porozuměno.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Pracoviště
Musí být přístupné a osvětlené
• Musí být přijata vhodná opatření pro zabránění úrazu
osob z jiných zdrojů nebezpečí (např. pád, mechanické
nebo tlakové systémy, atd.)
•

Nářadí, výstroj, přístroje
Používání musí být v souladu s instrukcemi a návodem
poskytnutým výrobcem nebo dodavatelem.
• Musí být vhodné, udržované ve stavu vhodném, správně
používané a skladované.
•

Dokumentace
•

K dispozici musí být dokumentace podle skutečného
provedení a záznamy o elektrickém zařízení.

Označování
•

Do dokumentace mají být zaznamenávána možná rizika.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Běžné provozní postupy
• Musí být používáno přiměřené a vhodné nářadí a
výstroj.
• Činnosti musejí být prováděny se souhlasem osoby
odpovědné za elektrické zařízení.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Odpojení před nebo připojení po práci bez napětí
• musí
být vykonáno osobami znalými nebo
poučenými
Měření
• musí být vykonáváno osobou znalou nebo poučenou
pod dozorem osoby znalé
Zkoušení
• musí
být vykonáváno osobami znalými nebo
osobami poučenými pod dozorem osoby znalé
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Seznámení s průběhem prací
• musí být provedeno ještě před zahájením prací.
Indukce
• V případě, že se vyskytuje, musí se přijmout určitá
opatření (např. uzemnění).
Atmosférické podmínky
• V případě nepříznivých atmosférických podmínek
musí být přijata příslušná opatření (např. zastavení
práce). Jedná se například když se blýská nebo je
slyšet hřmění nebo se blíží bouře, špatná viditelnost
atd.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Pracovní postupy se dělí na práce
• bez napětí
• pod napětím
• v blízkosti živých částí
Jestliže požadavky na práce bez napětí nebo v
blízkosti živých částí nemohou být splněny, potom
musí být dodrženy požadavky pro práce pod napětím
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Práce bez napětí
• Přesné vymezení pracoviště
• Vydání souhlasu s prací musí vydat vedoucí práce pro
provedení ochranných opatření
• Osoba provádějící činnost musí být osoba znalá, nebo
poučená, nebo musí být po dozorem osoby znalé
5 základních požadavků:
• úplné odpojení ( ze všech stran možného napájení)
• zabezpečení proti opětovnému zapnutí
• ověření, že zařízení je bez napětí
• provedení uzemnění a zkratování (platí pro vysoké napětí
a některé nízkonapěťové zařízení ( kde hrozí k zavlečení
napětí např. od záložních generátorů, venkovní vedení
které křižuje jiné atd.)
• ochranná opatření proti zařízení pod napětím, která jsou
v blízkosti
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Práce bez napětí - uvedení zařízení do provozu
•

Po ukončení práce musejí být odvolání všechny
zúčastněné osoby a
nářadí, výstroj, přístroje
odstraněny.

•

Když je vedoucí práce přesvědčen, že elektrické
zařízení je připraveno na obnovu napájení, musí to
být oznámeno osobě odpovědné za elektrické
zařízení.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Práce pod napětím u zařízení NN chráněné proti
nadproudům a zkratům
• platí požadavky na použití ochranného izolačního
vybavení proti živým částem a v blízkosti živých
částí, izolačního nebo izolovaného nářadí a
odpovídajících ochranných pomůcek.
•

jestliže osoba pracuje sama, musí být schopna
posoudit a vyhodnotit všechna rizika, se kterým se
může setkat.

•

jestliže zkratový proud muže dosáhnout nebezpečné
hodnoty, musí být přijaty zvláštní požadavky.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Práce pod napětím
V závislosti na druhu práce musí být poučené nebo znalé, na
některé práce speciálně vyškolené
. Pracovníci musejí být školeni, po úspěšném absolvování
školení, musí být vydáno osvědčení, které potvrzuje, že osoby
jsou schopné vykonávat práci pod napětím, pro kterou jsou
vyškoleni.
• Musí být eliminováno nebezpečí požáru a výbuchu
• Musí být zajištěno stabilní postavení pro práci, pracující
osoba musí mít obě ruce volné
• Vhodné oblečení, odpovídající ochranné prostředky a
pomůcky, bez kovových předmětů (osobní šperky)
Pro SELV zařízení je povolena práce pod napětím bez
předběžných opatření proti přímému dotyku, ale musí být
provedena opatření proti zkratu.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Práce pod napětím
• Práce s izolačními rukavicemi
• Práce v přímém dotyku
Nářadí, výstroj a přístroje musí být zřetelně označeny.
Výrobcem musí být dodán návod k použití
Podle složitosti práce musí být vypracovány pracovní
postupy.
Musí být provedena ochranná opatření k zabránění úrazu
elektrickým proudem a při zkratu.

Práce pod napětím musí
nepříznivých vnějších vlivů.

být

omezena

v

případě

Povolení k práci musí vydat vedoucí práce.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Práce v blízkosti zařízení pod napětím
• Práce v blízkosti zařízení pod napětím (nad 50VAC
nebo 120VDC) mohou být vykonávány jen tehdy, je-li
provedeno takové opatření, že nemůže dojít k dotyku
živých částí nebo nemůže být dosaženo ochranného
prostoru zařízení pod napětím.
• Aby bylo možné kontrolovat nebezpečí v blízkosti
zařízení pod napětím, může být ochrana zajištěna
buď kryty, přepážkami, zábranami nebo zakrytím
izolací.
• Velikost vzdálenosti Dv, definující vnější hranici zóny
přiblížení může být ještě zvětšena (například při
náhodném pohybu vodivých předmětů a vybavení
osobou nesených nebo držených v ruce).
49

www.skolakrizik.cz

OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Práce v blízkosti zařízení pod napětím
• Před zahájením musí vedoucí práce upozornit osoby na
dodržování bezpečných vzdáleností, na bezpečnostní
opatření
• Musí být zajištěno stabilní postavení, obě dvě ruce volné.
• Hranice pracoviště musí být nezpochybnitelně stanovena.
• Osoba vykonávající práci se musí sama přesvědčit, že při
všech možných pohybech a manipulacích nedosáhne
ochranného prostoru el. zařízení pod napětím ani částí
těla ani nářadím nebo věcmi (např. žebříkem, volnými
konci kabelů atd.)
• Při splnění všech podmínek mohou práci v zóně přiblížení
vykonávat běžnými postupy osoby znalé, poučené nebo
seznámené.
• Pokud zábrany, přepážky, krytí neposkytují plnou ochranu
nezakrytých živých částí (pro nn IP2X) musí osoba
seznámená pracující v blízkosti živých částí pracovat pod
dozorem.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Postupy při údržbě
• Veškeré vykonávané údržbové postupy musejí být
schváleny osobou odpovědnou za elektrické zařízení
Opravy
• Opravy se skládají z etap lokalizace, opravy či
výměny a opětovného zprovoznění.
• Po opravě musí být vykonána odpovídající měření a
seřízení zařízení, aby bylo zajištěno, že opravená
část zařízení je schopna obnovení napájení
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Výměna pojistek
•

Pokud neexistuje jiný pracovní postup, výměna
pojistek musí být provedena za beznapěťového
stavu.

•

Pojistky nn osazené v přístroji chránícím osobu před
přímým dotykem a možnosti účinků zkratu, mohou
být měněny osobou znalou nebo poučenou.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Výměna svítidel a příslušenství
• Výměna svítidel a výměnného příslušenství (např.
startérů) musí být vykonána za beznapěťového
stavu.
•

Pro nn zařízení mohou být tyto výměny vykonány na
živých částech osobou seznámenou, když zařízení
poskytuje plnou ochranu proti přímému dotyku.

•

Je třeba dbát, aby bylo zajištěno, že vyměněné části
jsou vhodné k náhradě v zařízení, která jsou
udržována.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Přechodné přerušení prací
• V případě přechodného přerušení údržbových prací
musí vedoucí práce provést všechna nutná opatření,
aby bylo zabráněno dotyku živých částí a
neoprávněnému provozu el. zařízení.
Ukončení údržbových prací
• Vedoucí práce předá zařízení osobě odpovědné za
elektrické zařízení, včetně případného uvedení
stavu.
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OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Ochrana před požárem
• Jestliže vypukne oheň, nebezpečné nebo ohrožené
části elektrického zařízení musí být vypnuty, ledaže
by bylo požadováno, aby zůstaly zapnuté pro hašení
požáru nebo pokud by vypnutí mohlo způsobit další
nebezpečí.
• Pro hašení musí být použito hasící zařízení
vhodného typu a musí být dodrženy přiměřené
vzdálenosti.
• Osoby si musí uvědomit, že z horkých a hořících
materiálů mohou unikat toxické látky
Pracovní místo s nebezpečím exploze
• Jestliže jsou práce vykonávány tam, kde může
existovat nebezpečí exploze, musí se přijmou
speciální opatření
55

VOŠ s SPŠE Fr. Křižíka

OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Stavební práce a jiné neelektrické práce
•

Natírání, renovace,
instalační práce atd.

zdvihání,

přepravní

práce,

•

Musí být dodržena stanovená vzdálenost s ohledem
na napěťový systém, druh práce, použité zařízení,
kvalifikaci osob atd. a je stanoveno, že musí být vždy
větší než Dv.
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CHARAKTERISTIKY EL. INSTALACE
Označování napěťových hladin
• Malé napětí
MN do
50 V
• Nízké napětí
NN do 1000 VAC(1500VDC
• Vysoké napětí
VN
do 52 kV
• Velmi vysoké napětí
VVN do 300 kV
• Zvláště vysoké napětí
ZVN do 800 kV
• Ultra vysoké napětí
UVN nad 800 kV
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ČSN EN 61140 ED.2
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
Základní pravidlo
Nebezpečné živé části nesmí být přístupné a přístupné
vodivé části nesmí být nebezpečně živé
• za normálních podmínek (provoz bez poruchy při
určeném použití)
• za podmínek jedné poruchy
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých
částí zajišťuje ochrana při normálním provozu i v
případě poruchy.
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ČSN332000-4-41 ED.2
DOPLŇKOVÁ OCHRANA
•
•

proudový chránič (například u zásuvkových okruhů)
doplňující ochranné pospojování

Zvláštní instalace - viz oddíl 7 (například koupelny)
Pro domovní instalace se nejčastěji používají proudové
chrániče s vyb. proudem 30 mA
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ČSN 332130 ED.2
BYTOVÁ INSTALACE
Světelné
•
na jeden okruh maximálně tolik svítidel, aby se nepřekročil jmenovitý proud jistícího prvku, max.
jištění 25A, svítidel může být za určitých okolností 10 i více
•
poloha zapnuto - stisknuta kolébku nahoře (neplatí u střídavých a křížových vypínačů)
•
v místnosti alespoň jeden světelný vývod
•
doplňková ochrana proudovým chráničem, na jeden chránič max. jeden světelný obvod
Zásuvkové okruhy 230V
•
na jeden okruh maximálně 10 zásuvek, jištění 16A (do celkového instalovaného příkonu 3520VA)
•
běžně spotřebiče 2000VA, pro spotřebiče s příkonem nad 2000VA samostatný okruh, většinou
jištěný 16A (například pračka)
•
zásuvky kolík nahoře, fáze vlevo

Pevně připojené spotřebiče
•
do příkonu 2000VA je možno připojit na zásuvkový okruh
•
akumulační kamna musí být připojeny výhradně pevně, k jejich připojení se nesmí používat
zásuvek
Osvětlení společných komunikací
•
více obvodů, aby při výpadku se zabezpečilo minimální osvětlení 2lx
•
musí být zajištěno nouzové osvětlení únikových cest
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ČSN 332000-5-54 ED.3
Vodiče PEN
• min. průřez Cu10mm2, Al16mm2, povoleno pouze v
pevné instalaci
• kovové kryty (s vyjímkou přípojnicových krytů) a cizí
vodivé části nesmějí se používat jako PEN
• po rozdělení vodič PEN na PE a N se nesmí již dále
spojovat
• při ochraně nadproudovými přístroji musí být PEN vždy
součástí stejného vedení nebo musí být uložen jeho
blízkosti
Vodiče PEN musejí být spolehlivě propojeny, spoje musejí
být přístupné. Použití spínacích přístrojů a jištění v
obvodu vodičů PEN je zakázáno.
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ČSN 332000-5-54 ED.3
Ochranné vodiče PE
• mohou být součástí kabelu, izolovaně uložené ve společném
obložení, holé či izolované
• obecně průřezy je dán krajním vodičem
• mimo kabel s mechanickou ochranou musí mít min. Cu 2,5mm2
nebo Al 16mm2,
• mimo kabel bez mechanické ochrany musí mít min. Cu 4mm2
nebo Al 16mm2,
• obecně se nesmí použít potrubí (vodovodní v ČR je to povoleno),
pohyblivé kovové konstrukce, kabelové lávky (v ČR je to
povoleno).
• v případě s unikajících proudů nad 10mA – platí zvláštní podmínky.
• vodiče musí odpovídat zkratovým poměrům v daném místě.
• v prostředí s nebezpečím výbuchu - platí zvláštní podmínky.
Ochranné vodiče musejí být spolehlivě propojeny, spoje musejí být
přístupné. Použití spínacích přístrojů a jištění v obvodu
ochranných vodičů je zakázáno.
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ČSN332000-4-41 ED.2
POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE
•

•
•

•

ochranné uzemnění (neživé části musejí být spojeny
s ochranným vodičem
ochranné pospojení v budově
automatické odpojení v případě poruchy (v síti TN a
napětí 230V proti zemi je to do 0,4s, distr. sítě do 5s)
v instalacích pro laiky musí být doplňková ochrana u
zásuvkových a světelných okruhů pomocí chráničů
(existují i určité výjímky)
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ČSN 332000-1
CHARAKTERISTIKY EL.INSTALACE
Označování sítí dle způsobu uzemnění IT, TT a TN
prvé písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění
T bezprostřední spojení jednoho bodu sítě ze zemí
• I oddělení všech živých částí od země nebo spojení jednoho
bodu sítě ze zemí přes velkou impedanci
•

druhé písmeno vyjadřuje vztah neživých částí v rozvodu a
uzemnění
T nepřímé spojení neživých částí se zemí
• N přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě
•

případné další písmeno vyjadřují uspořádání středních a
ochranných vodičů
S funkce ochranného vodiče je zajišťována vodičem vedeným
odděleně od středního vodiče
• C funkce středního a ochranného vodiče je sloučena v jediném
vodiči (PEN vodič)
•

64

www.skolakrizik.cz

ČSN 331600 ED.2
REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
Izolační odpor
• 0,25 M spotřebič tř. ochrany III
• 7 M spotřebič tř. ochrany II držený v ruce

Odpor ochranného vodiče
• 0,2  při délce přívodu do 3m
• +0,1  na každé započaté 3m, maximálně však 1 
Unikající (dotykový) proud
• 0,5 mA tř. ochrany II
• 3,5 mA spotřebiče tř. ochrany I
Revize může provádět pouze revizní technik
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SOUBOR ČSN332000
ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
Část

Název

1

Základní hlediska

2

Definice

4

Bezpečnost

5

Výběr a stavba elektrických zařízení

6

Revize

7

Zařízení jednoúčelová a ve
zvláštních objektech

8

Energetická účinnost
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ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
ČÁST 4 : BEZPEČNOST
Označení

Název

rok vydání

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

2018

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2

Ochrana před účinky tepla

2012

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2

Ochrana před nadproudy

2010

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

2016

ČSN 33 2000-4-444

Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

2011

ČSN 33 2000-4-45

Ochrana před podpětím

1996

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3

Odpojování a spínání

2017

ČSN 33 2000-4-473

Opatření k ochraně proti nadproudům - platí do 10/2018

1994

ČSN 33 2000-4-482

Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo
nebezpečím – platí do 10/2018

2000
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ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
ČÁST 5 : VÝBĚR A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Označení

Název

rok vydání

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Všeobecné předpisy

2010

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

Elektrická vedení

2012

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2

Spínací a řídící přístroje

2016

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 Přepěťová ochranná zařízení

2016

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Přístroje pro odpojování a spínání

2017

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

2012

Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Nízkonapěťová zdrojová zařízení

2010

ČSN 33 2000-5-557

2014

Pomocné obvody

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Svítidla a světelná instalace

2013

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2

Zařízení pro bezpečnostní účely

2010

ČSN 33 2000-5-57

Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování,
spínání a řízení
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ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
ČÁST 7: ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ A VE ZVLÁŠTNÍCH OBJEKTECH
Označení

Název

rok vydání

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Prostory s vanou nebo sprchou

2007

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Plavecké bazény a fontány

2011

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Místnosti a kabiny se saunovými kamny

2005

ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

2018

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Zemědělská a zahradnická zařízení

2007

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 Omezené vodivé prostory

2007

ČSN 33 2000-7-708 ed. 4

Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné
lokality

2018
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ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
ČÁST 7: ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ A VE ZVLÁŠTNÍCH OBJEKTECH
Označení

Název

rok vydání

ČSN 33 2000-7-709

Přístavy a obdobné lokality

2010

ČSN 33 2000-7-710

Zdravotnické prostory

2013

ČSN 33 2000-7-711 ed.3 Výstavy, přehlídky a stánky

2016

ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

2016

ČSN 33 2000-7-713

2018

Nábytek

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Zařízení pro venkovní osvětlení

2012

ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 Světelná instalace napájená malým napětím

2013
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ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
ČÁST 7: ZAŘÍZENÍ JEDNOÚČELOVÁ A VE ZVLÁŠTNÍCH OBJEKTECH
Označení

Název

rok vydání

ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

2010

ČSN 33 2000-7-718

Prostory občanské výstavby a pracoviště

2014

ČSN 33 2000-7-721

Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech

2010

ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 Napájení elektrických vozidel

2016

ČSN 33 2000-7-729

Uličky pro obsluhu nebo údržbu

2010

ČSN 33 2000-7-730

Břehové přípojky

2016

ČSN 33 2000-7-740

Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a
stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech

2007

ČSN 33 2000-7-753 ed.2 Topné kabely a pevně instalované topné systémy
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ČSN 332000-1
CHARAKTERISTIKY EL. INSTALACE
Označování sítí dle způsobu uzemnění IT, TT a TN
prvé písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění
T bezprostřední spojení jednoho bodu sítě ze zemí
• I oddělení všech živých částí od země nebo spojení jednoho
bodu sítě ze zemí přes velkou impedanci
•

druhé písmeno vyjadřuje vztah neživých částí v rozvodu a
uzemnění
T nepřímé spojení neživých částí se zemí
• N přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě
•

případné další písmeno vyjadřují uspořádání středních a
ochranných vodičů
S funkce ochranného vodiče je zajišťována vodičem vedeným
odděleně od středního vodiče
• C funkce středního a ochranného vodiče je sloučena v jediném
vodiči (PEN vodič)
•
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ČSN 332000-1
CHARAKTERISTIKY EL. INSTALACE
Příklady označení napájecích sítí (soustav)
3,PEN  50 Hz, 400 V/ TN-C

3,PEN  50 Hz, 230/400 V/ TN-C
3,N,PE  50 Hz, 400 V/ TN-S
3,N,PE  50 Hz, 400 V/ TN-C-S

3  50 Hz, 500 V/ IT

74

www.skolakrizik.cz

ČSN 332000-1
CHARAKTERISTIKY EL.INSTAALACE
Označování vodičů soustava AC
• Fázové vodiče
značka L1,L2,L3
• holé vodiče barva oranžová s černými pruhy
• izolované vodiče barva hnědá, černá, šedá,
• svorky na zařízení U,V,W
•

•

Střední vodič
•
•

značka N
barva světle modrá
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ČSN 332000-1
CHARAKTERISTIKY EL. INSTALACE
Označování vodičů soustava AC
• Ochranné vodiče
značka PE
• barva zelenožlutá
• značka země v kruhu
•

•

Vodič PEN
značka PEN
• barva zelenožlutá s bleděmodrým označením na konci
•
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ČSN 332000-1
CHARAKTERISTIKY EL.INSTALACE
Označování speciálních vodičů
• E - uzemňovací vodič nebo svorka
• FE (TE) - pracovní uzemnění(bezšumová zem)
• FB - pracovní pospojování
• MM - ukostření • CC - ekvipotenciální spojení
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ČSN 332000-1
CHARAKTERISTIKY EL. INSTALACE
Označování vodičů soustava DC
• kladný pól - tmavěčervená, černá či hnědá, L+, C +
• záporný pól - tmavěmodrá, černá či hnědá, L-, D • střední - světlemodrá, M
• vodič PEM – používá se v třívodičové soustavě
• Vodič PEL – používá se ve dvojvodičové soustavě
•

Poznámka : Vodiče PEL a PEM jsou v soustavě DC
podobné vodičům PEN.
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ČSN 332000-1
CHARAKTERISTIKY EL.INSTALACE
Příklad zapojení elektrické sítě TN – C
(funkce středního a ochranného vodiče je sloučena v celé síti)
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ČSN 332000-1
CHARAKTERISTIKY EL.INSTALACE
Příklad zapojení elektrické sítě TN - S
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ČSN 332000-1
CHARAKTERISTIKY EL.INSTALACE
Příklad zapojení elektrické sítě TT
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ČSN 332000-1
CHARAKTERISTIKY EL. INSTALACE
Příklad zapojení elektrické sítě IT
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ČSN EN 60529
STUPNĚ OCHRANY KRYTEM (KRYTÍ - IP KÓD)
•

prvá číslice znamená stupeň ochrany před nebezpečným dotykem a vniknutí cizích
předmětů
•
•
•
•
•
•
•

•

0- bez ochrany,
1- 50mm (ruka),
2- 12 mm (prst),
3 - 2,5mm (nářadí),
4- 1mm (drát),
5- prach částečně,
6- prach úplně

druhá číslice znamená stupeň ochrany před vniknutím vody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0 bez ochrany,
1- padající,
2- padající do 15°odklonu,
3 - padající do 60°odklonu (déšť ),
4- stříkající,
5 - tryskající,
6 - vlnobití,
7 - ponoření do tlaku a hloubky,
8 - trvalé ponoření
9 - vysokotlaká tryskající horká voda

•

Příklady : IP20,IP2x,IP4x, IP43, IP44
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ČSN 332000-5-51 ED.3 NORMÁLNÍ PROSTOR
Prostředí s povahou
teplota okolí
atmosférické podmínky okolí
nadmořská výška
výskyt vody
výskyt cizích pevných těles
výskyt korozivních nebo
znečišťujících látek
mechanické namáhání - rázy
mechanické namáhání - vibrace
výskyt rostlinstva nebo plísní
výskyt živočichů
elektromagnetické, elektrostatické
působení
sluneční záření
seismické účinky
bouřková činnost
pohyb vzduchu
vítr
Využití
schopnost osob
dotyk osob s potenciálem země
podmínky úniku v případě nebezpečí
povaha zpracovávaných látek
Konstrukce budovy
stavební materiály
konstrukce

Třída vlivu
kód
AA
5
AB
AC
AD
AE

5
1
1
1

Vnější vlivy
+5°C +40°C
+5°C +40°C, 5-85% rel.
vl.
< 2000 m.n.m.
zanedbatelný
zanedbatelný

AF
AG
AH
AK
AL

1
1
1
1
1

zanedbatelný
mírné
mírné
bez nebezpečí
bez nebezpečí

AM
AN
AP
AQ
AR
AS

1-2
1
1
1
1
1

BA
BC
BD
BE

1
2
1
1

běžná
výjimečný
málo lidí/snadný únik
bez nebezpečí

CA
CB

1
1

nehořlavé
zanedbatelné nebezpečí

normální úroveň
zanedbatelné
normální
zanedbatelná
pomalý
nevyskytuje se
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ČSN 332000-5-51 ED.3
PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ
Prostředí s povahou
teplota okolí
atmosférické podmínky okolí
nadmořská výška
výskyt vody
výskyt cizích pevných těles
výskyt korozivních nebo znečišťujících látek
mechanické namáhání - rázy
mechanické namáhání - vibrace
výskyt rostlinstva nebo plísní
výskyt živočichů
elektromagnetické, elektrostatické působení
sluneční záření
seismické účinky
bouřková činnost
pohyb vzduchu
vítr
Využití
schopnost osob
dotyk osob s potenciálem země
podmínky úniku v případě nebezpečí
povaha zpracovávaných látek
Konstrukce budovy
stavební materiály
konstrukce

Třída vlivu
5,
6
AA
AB
5
AC
1
AD 2,3
AE
1
AF
1
AG
2
AH
2
AK
1
AL
1
AM 1-2
AN
1
AP
1
AQ
1
AR
1
AS
1

Vnější vlivy
+5°C +40°C, +5°C + 60°C,
+5°C +40°C, 5-85% rel.vl.
< 2000 m.n.m.
volně kapající kapky, vodní tříšť
zanedbatelná
zanedbatelná
střední
střední
bez nebezpečí
bez nebezpečí
normální úroveň
zanedbatelné
normální
zanedbatelná
pomalý
nevyskytuje se

BA
BC
BD
BE

1
3
1
4

běžná
častý
málo lidí/snadný únik
nebezpečí kontaminace

CA
CB

1
1

nehořlavé
zanedbatelné nebezpečí
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ČSN 332000-5-51 ED.3
PŘÍKLAD – VELKOKAPACITNÍ KUCHYNĚ
Rozhodnutí:
Vnější vlivy, které nejsou normální ve smyslu ČSN 332000-5-51ed.3, čl. NA512.2.5 - AA6, AD2, AD3, AG2,
AH2, BC3, BE4.
Vnější vliv AA6 je nad úrovní tálů sporáků. Pokud jsou v provozu digestoře, vnější vliv AA6 se nemusí
uvažovat.
Vnější vliv AD3 je do výše 0,2m nad podlahou a dále v době sanitace a do vyschnutí.
Vnější vliv AD2 je okolo dřezů, myček, mycích stolů pro přípravu potravin, do vzdálenosti 0,2 m všemi směry
Vnější vliv AD2 je ve vnitřním prostoru odsávacích zákrytů (digestoří).
Vnější vliv AG2 je v okolí elektrických vývodů z podlahy.
Vnější vliv AH2 je v okolí kuchyňských strojů.
Vnější vliv BC3 se uplatní pouze v prostoru s kovovými plochami s okolím do 2,5 m všemi směry.
Vnější vliv BE4 je nad místy přípravy a skladování nekrytých potravin.
Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory zvlášť nebezpečné.
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ČSN 332000-5-51 ED.3
PŘÍKLAD – VELKOKAPACITNÍ KUCHYNĚ
Opatření vyplývající z vlivů, které nejsou normální:
•
- ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být provedena jako doplněná,
•
- v prostoru mytí bude provedeno doplňující pospojení
•
- minimální krytí IP44
•
- v prostorech nad úrovní vařičů, tálů sporáků, nad kotli, nad fritézami a pečícími pánvemi
bude omezeno použití elektrického zařízení pouze na nejnutnější, určené výrobci pro tento
prostor
•
- v prostorech s vnějšími vlivy AD3 nebudou umístěny žádné elektrické přístroje,
•
- vývody ke strojům do 0,2m od země budou celistvé, do výše 0,2m nad podlahou budou
chráněny proti vodě a proti rázu (umístěním, mechanickou ochranou)
•
- nad místy přípravy a skladování nekrytých potravin budou s ohledem na vnější vliv BE4
užita svítidla s netříštivým světelně činným krytem
•
- na přívodu ke kuchyňským strojům budou zapojeny hlavní vypínače strojů nebo stroje
budou připojeny pomocí vidlice a zásuvky.
•
Elektrická instalace u umývacích prostor je určena normou ČSN332130 ed. 3., odst. 7.8.
Zdůvodnění:
Vstup do prostor je povolen pouze osobám minimálně seznámeným. Pro zajištění běžné
údržby a čistoty vnitřního prostoru se nepředpokládá čištění pomocí ostřiku vodou. Údržba a
čištění strojů se předpokládají při vypnutém přívodu ke stroji. Rozhodující vnější vliv je možný
výskyt vody v kuchyni, vliv teploty a použití průmyslových kuchyňských strojů a kovových
pracovních stolů.
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ČSN 332000-5-51 ED.3
PŘÍKLAD –PROSTOR PŘED MOBILNÍMI VYSÍLAČI
Rozhodnutí:
Vnější vlivy, které nejsou normální ve smyslu ČSN 332000-5-51ed.3, čl. NA512.2.5 AA7, AB7, AD3, AE3, AF2, AM 25-2, AM 25-3, BA5.
Vnější vliv AM-25-3 se uplatní pouze v prostoru před anténou do vzdálenosti v ose
antény 3,5m.
Vnější vliv AM-25-2 se uplatní pouze v prostoru před anténou do vzdálenosti v ose
antény 17,4m.
Přená definice zón je uvedena v předloženém výpočtu elektromagnetického pole.
Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory zvlášť
nebezpečné.
Opatření vyplývající z vlivů, které nejsou normální:
- v prostoru vnějšího vlivu AM 25-3 za provozu vysílače je povolen pobyt do 6minut a to
osobám minimálně znalým nebo pod dozorem osob znalých
- v prostoru vnějšího vlivu AM 25-2 není povolen dlouhodobý pobyt.
Zdůvodnění:
Vnější vlivy AM 25-2, AM 25-3 byly stanoveny dle předloženého výpočtu
elektromagnetického pole. Předpokládá se, že vstup do prostoru před anténami je
umožněn
pouze
osobám
minimálně
seznámenými
s
možnými
účinky
elektromagnetického záření. Rozhodující vnější vliv je střední až vysoká úroveň
elektromagnetického záření z antén základnové stanice mobilních vysílačů.
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ČSN EN 61140 ED.2
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
Základní pravidlo
Nebezpečné živé části nesmí být přístupné a přístupné
vodivé části nesmí být nebezpečně živé
• za normálních podmínek (provoz bez poruchy při
určeném použití)
• za podmínek jedné poruchy
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých
částí zajišťuje ochrana při normálním provozu i v
případě poruchy.
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ČSN332000-4-41 ED.2
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
Základní možnosti ochranných opatření se
sestávají
• z kombinace opatření pro zajištění základní ochrany
a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při
poruše
• zvýšené
ochrany, která zajišťuje jak ochranu
základní, tak při poruše
• doplňková ochrana
Poznámka : Od 1.2.2009 je předepsána doplňková
ochrana proudovým chráničem u všech zásuvek
přístupné laické obsluze, výjimky viz ČSN.
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ČSN332000-4-41 ED.2
PROSTŘEDKY ZÁKLADNÍ OCHRANY
•

•

základní izolace živých část (odstranění možno pouze jejím
zničením)
přepážky nebo kryty min. IP2X, IP4X,u krytů použití klíče
nebo nástroje

Instalace přístupné osobám znalým nebo poučeným nebo
osobám pod dohledem osob znalých nebo poučených
• zábrana a polohou (umístění mimo dosah)
Instalace pod dozorem osob znalých nebo poučených
• nevodivé okolí
• neuzemněné místní pospojování
• elektrické oddělení pro napájení více než jednoho spotřebiče
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ČSN332000-4-41 ED.2
POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE
•

•
•

•

ochranné uzemnění (neživé části musejí být spojeny
s ochranným vodičem
ochranné pospojení v budově
automatické odpojení v případě poruchy (v síti TN a
napětí 230V proti zemi je to do 0,4s, distr. sítě do 5s)
v instalacích pro laiky musí být doplňková ochrana u
zásuvkových a světelných okruhů pomocí chráničů
(existují i určité výjímky)

92

www.skolakrizik.cz

ČSN332000-4-41 ED.2
PŘEHLED OCHRANNÝCH OPATŘENÍ
•

•
•
•

automatické odpojení od zdroje v síti TN, TT, IT,
funkční malé napětí FELV
dvojitá nebo zesílená izolace
elektrické oddělení
ochrana malým napětím SELV a PELV
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ČSN332000-4-41 ED.2
DOPLŇKOVÁ OCHRANA
•

•

proudový chránič (například u zásuvkových a
světelných okruhů)
doplňující ochranné pospojování

Zvláštní instalace - viz oddíl 7 (například koupelny)
Pro domovní instalace se nejčastěji používají proudové
chrániče s vyb. proudem 30 mA
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PROUDOVÝ CHRÁNIČ
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
• prostory zvlášť nebezpečné, kde je předepsán doplněný stupeň
ochrany
• u různých jednoúčelových zařízeních a ve zvláštních objektech.
Ochrana před účinky tepla a ochraně proti požáru
• v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečí
• u přístropního topení
• ochrana koncových obvodů před izolačními poruchami
• v zemědělství a v zahradnictví (ČSN 332000-7-705 ed. 2)
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PROUDOVÝ CHRÁNIČ
•

•
•
•

•
•
•
•
•

zásuvky přístupné laické obsluze (ČSN 3332000-4-41 ed. 3)
světelné obvody v bytech a ubyt. jednotkách (ČSN 3332000-4-41 ed. 3)
osvětlení u umývacích prostor, bezbariérové byty (ČSN332030 ed. 3)
obvody v prostorách s vanou a sprchou (ČSN 332000-7-701 ed. 2)
venkovních mobilní zařízení (ČSN3320004-41 ed. 2)
u bazénů a fontán (ČSN 332000-7-702 ed. 3)
v místnostech se saunovými kamny (ČSN 332000-7-703 ed. 3)
na staveništích a demolicích (ČSN 332000-7-704 ed. 2)
v zemědělství a v zahradnictví (ČSN 332000-7-705 ed. 2)
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PROUDOVÝ CHRÁNIČ
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

omezené vodivé prostory (ČSN 332000-7-706 ed. 2)
parkovišť karavanů a kempinky (ČSN 332000-7-708 ed. 3)
v přístavech (ČSN 332000-7-709)
zdravotnické prostory (ČSN 332000-7-710)
na výstavách, přehlídky, stánky (ČSN 332000-7-710)
pojízdné a přepravitelné jednotky (ČSN 332000-7-717 ed. 2)
karavany a obytné přívěsy (ČSN 332000-7-721)
napájení elektrických vozidel (ČSN 332000-7-722, vydáno 1/2013)
lunaparky, cirkusy (ČSN 332000-7-740)
topné kabely (ČSN 332000-7-753 ed.2)
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ČSN332000-4-41 ED.2
UZEMNĚNÍ V SÍTI TN
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nulový bod, uzel - RA ≤ 5 (15) , 20m pásku
celkový odpor - RB ≤ 2 
u venkovního rozvodu každých 500m,
na konci venkovního vedení a odboček delších jak 200m
kabelové vedení delších jak 200m od místa předchozího
uzemnění a na konci
u zvláštních zařízení a objektů i krátkodobých se zvýšeným
důrazem na bezpečnost
u vnitřních rozvodů u hlavních rozvaděčů,
u vnitřních rozvodů u podružných rozvaděčů vzdálených 100m
od nejbližšího místa uzemnění
v distribuční soustavě - žádná HDS by neměla být vzdálena jak
100m od nejbližšího uzemnění,
jednotlivá uzemnění - 15 , 20m pásku
uzemnění na koncích - 5 , 50m pásku
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ČSN332000-4-41 ED.2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE V SÍTI TN
Základní podmínka pro síť TN

U0 (V) je jmenovité napětí proti zemi (většinou 230V)
Ia (A) je proud, který zařízení vypne v požadovaném
čase - např. 0,4 s u sítě 230 V
ZS () je impedance poruchové smyčky
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ČSN 331600 ED.2
REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
Izolační odpor
• 0,25 M spotřebič tř. ochrany III
• 7 M spotřebič tř. ochrany II držený v ruce

Odpor ochranného vodiče
• 0,2  při délce přívodu do 3m
• +0,1  na každé započaté 3m, maximálně však 1 
Unikající (dotykový) proud
• 0,5 mA tř. ochrany II
• 3,5 mA spotřebiče tř. ochrany I
Revize může provádět pouze revizní technik
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ČSN 332000-5-54 ED.3
Ochranné vodiče PE
• mohou být součástí kabelu, izolovaně uložené ve společném
obložení, holé či izolované
• obecně průřezy je dán krajním vodičem
• mimo kabel s mechanickou ochranou musí mít min. Cu 2,5mm2
nebo Al 16mm2,
• mimo kabel bez mechanické ochrany musí mít min. Cu 4mm2
nebo Al 16mm2,
• obecně se nesmí použít potrubí (vodovodní v ČR je to povoleno),
pohyblivé kovové konstrukce, kabelové lávky (v ČR je to
povoleno).
• v případě s unikajících proudů nad 10mA – platí zvláštní podmínky.
• vodiče musí odpovídat zkratovým poměrům v daném místě.
• v prostředí s nebezpečím výbuchu - platí zvláštní podmínky.
Ochranné vodiče musejí být spolehlivě propojeny, spoje musejí být
přístupné. Použití spínacích přístrojů a jištění v obvodu
ochranných vodičů je zakázáno.
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ČSN 332000-5-54 ED.3
Ochranné vodiče PE
• mohou být součástí kabelu, izolovaně uložené ve společném
obložení, holé či izolované
• obecně průřezy je dán krajním vodičem
• mimo kabel s mechanickou ochranou musí mít min. Cu 2,5mm2
nebo Al 16mm2,
• mimo kabel bez mechanické ochrany musí mít min. Cu 4mm2
nebo Al 16mm2,
• obecně se nesmí použít potrubí (vodovodní v ČR je to povoleno),
pohyblivé kovové konstrukce, kabelové lávky (v ČR je to
povoleno).
• v případě s unikajících proudů nad 10mA – platí zvláštní podmínky.
• vodiče musí odpovídat zkratovým poměrům v daném místě.
• v prostředí s nebezpečím výbuchu - platí zvláštní podmínky.
Ochranné vodiče musejí být spolehlivě propojeny, spoje musejí být
přístupné. Použití spínacích přístrojů a jištění v obvodu
ochranných vodičů je zakázáno.
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ČSN 332000-5-54 ED.3
Zesílený ochranný vodiče u instalací s unikajícími
proudy nad 10mA
• musí se použít zesílené ochranné vodiče s min.
průřezem Cu10mm2 či Al16mm2 po celé délce
• nebo je možné druhý vodič až do místa,
kde je
průřez Cu10mm2 či Al16mm2, každý ochranný vodič
musí mít samostatnou svorku.
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ČSN 332000-5-54 ED.3
Vodiče ochranného pospojení
• pro připojení k hlavní ochranné svorce se musí
použít min. průřez Cu 6mm2, Al 16mm2, ocel
50mm2 a dále je nutné průřez navrhnou s ohledem
na případnou poruchu vodiče PEN
•

Doplňující ochranné pospojení
• mezi dvěma neživými částmi - nesmí mít vodivost
menší než vodivost tenčího ochranného vodiče
• mezi neživou částí a cizí vodivou částí - vodivost
nesmí být menší než polovina příslušného
ochranného vodiče, minimálně však 2,5mm2 Cu
mechanicky chráněního (vodič v kabelu nebo spol.
obložení) a 4mm2 Cu bez mech. ochrany
104

POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ V ÚNIKOVÝCH
CESTÁCH
•
•

•

požární odolnost el. rozvaděčů
kabelové rozvody v bezhalogenovém a ohni
retardujícím provedení nebo pod požárním
krytím
nouzové osvětlení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ NAPÁJENÉ
ELEKTRICKOU ENERGIÍ
•
•
•

•
•
•

nouzové osvětlení
požární rozhlas
EPS
zařízení pro odvod tepla a kouře
evakuační výtahy
požární čerpadla

POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ A ROZVODY PRO
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
•
•

•

záložní zdroj elektrické energie
kabely
se
zaručenou
funkčností
po
požadovanou dobu
požárně odolné kabelové trasy a příslušenství
rozvodů

VOŠ s SPŠE Fr. Křižíka

ČSN 340350 ED.2
POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ
Pohyblivé přívody
Umožňují pohyb připojeného spotřebiče
• Pevně připojené – na jednom konci vidlice, druhý konec se
připojuje do svorek spotřebiče
• Poddajný přívod – spotřebič se pohybuje málo nebo místo
používání je stálé
• Oddělitelné (odpojitelný přívod) – na jednom konci vidlice, na
druhém konci nástrčka,
• Adaptérová šnůra - ohebný kabel opatřen vidlicí a zásuvkou
(nástrčkou), které se k sobě nehodí
• Prodlužovací – na jednom konci vidlice a na druhém zásuvka
Pohyblivé přívody nesplňující požadavky výše uvedené normy, ale
neohrožující okolí, nemusí být vyřazeny z užívání a mohou být i
nadále používána.
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ČSN 340350 ED.2
POHYBLIVÉ PŘÍVODY •
•
•

•
•

OBECNÁ PRAVIDLA

Ohebný kabel - zajišťuje se konstrukcí a materiálem
Nesmí se použít vodič PEN
Nesmí být provedeny z vodičů plochého provedení
typu Y případně H
Barevné značení vodičů musí odpovídat ČSN
Na volné vidlici se nesmí objevit napětí na
kontaktech
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ČSN 340350 ED.2
POHYBLIVÉ PŘÍVODY •

•

•

•

•

OBECNÁ PRAVIDLA

Používané vidlice, nástrčky a zásuvky by měly být
v nerozebíratelném provedení
V místě připojení musí být odlehčení v tahu,
posunutí, vytržení a zkroucení
Ochranný vodič v případě poruchy odlehčovací
spony se má přerušit jako poslední
Vstupní otvory musí být opatřeny vhodnými
návlačkami délky alespoň 25mm nebo úpravou
vstupu zaoblením, průchodkou
Do pohyblivého přívodu může být zapojen šňůrový
spínač
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ČSN 340350 ED.2
POHYBLIVÉ PŘÍVODY •

•

•

•
•

•

OBECNÁ PRAVIDLA

Ohebné kabely a šnůry musí vyhovovat prostředí a
namáhání
Nesmějí ležet v místech, kde je možné jejich
poškození, kde jsou snadno zápalné a výbušná látky
V místech nebezpečí poškození musí být chráněny
kryty, obložením nebo polohou
Nesmí tvořit překážku v cestě
Při rozpětí nad 5 m musí být zajištění proti posunu,
nad 15 m se používá nosné lano nebo závěsný
kabel
Svislé pohyblivé přívody musejí být provedeny
kabely k tomu určenými
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ČSN 340350 ED.2
DIMENZOVÁNÍ POHYBLIVÝCH PŘÍVODŮ
Průřez (mm2)

max.proud (A)

0,35

max. délka
(m)

poznámka

2

Pouze pevně připojené a oddělitelné

3

Pouze pevně připojené a oddělitelné

0,5

3

0,75

6

1

10

10

1,5

16

50

2,5

25

4

32

6

40

10

63

Pouze pevně připojené a oddělitelné
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ČSN 340350 ED.2
ODDĚLITELNÉ PŘÍVODY (ODPOJITELNÝ PŘÍVOD)
Na jednu vidlici pouze jeden pohyblivý přívod
Vidlice a zásuvka na týž jmenovitý proud (výjimka
oddělitelné přívody pro malé spotřebiče tř. II do 2,5A)
Pohyblivé přívody bez ochranného vodiče
• musejí mít nerozebíratelnou vidlici
• na druhé straně pevně musejí být připojená nebo
opatřená nástrčkou pro předmět tř. II
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ČSN 340350 ED.2
PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY
•

•
•

•
•

•
•

•

Na jednu vidlici pouze jeden prodlužovací přívod
Vidlice a zásuvka musí být téhož vzoru na týž jmenovitý
proud a jmenovité napětí
Rozebíratelná zásuvka musí být opatřeny nápisem „
nezasahujte do zapojení“
U vícenásobné zásuvce musí být uvedeno maximální
zatížení
U kabelového navijáku se uvádí proudové zatížení při
rozvinutém a svinutém kabelu
Dvojžilové (bez ochranného vodiče) – vidlice a zásuvka
pouze v provedení pro třídu ochrany spotřebiče II
Minimální průřez
1mm2 Cu, jmenovitý proud 10A,
maximální délka 10 m
Při použití průřezu 1,5mm2 Cu, jmenovitý proud 16A,
maximální délka 50 m
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ČSN 332130 ED.2
BYTOVÁ INSTALACE
Světelné
•
na jeden okruh maximálně tolik svítidel, aby se nepřekročil jmenovitý proud jistícího prvku, max.
jištění 25A, svítidel může být za určitých okolností 10 i více
•
poloha zapnuto - stisknuta kolébku nahoře (neplatí u střídavých a křížových vypínačů)
•
v místnosti alespoň jeden světelný vývod
•
doplňková ochrana proudovým chráničem, na jeden chránič max. jeden světelný obvod
Zásuvkové okruhy 230V
•
na jeden okruh maximálně 10 zásuvek, jištění 16A (do celkového instalovaného příkonu 3520VA)
•
běžně spotřebiče 2000VA, pro spotřebiče s příkonem nad 2000VA samostatný okruh, většinou
jištěný 16A (například pračka)
•
zásuvky kolík nahoře, fáze vlevo

Pevně připojené spotřebiče
•
do příkonu 2000VA je možno připojit na zásuvkový okruh
•
akumulační kamna musí být připojeny výhradně pevně, k jejich připojení se nesmí používat
zásuvek
Osvětlení společných komunikací
•
více obvodů, aby při výpadku se zabezpečilo minimální osvětlení 2lx
•
musí být zajištěno nouzové osvětlení únikových cest
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ČSN332000-7-701 ED.2
KOUPELNY
Zóna 0
•
bez spínačů a příslušenství
•
pouze SELV 12V AC, 25VDC, zdroj musí být mimo zónu 0,1,2, krytí IPx7
zóna 1
•
bez zásuvek a spínačů (vyjma na napětí SELV, kde zdroj je mimo zónu 0,1,2)
•
možná zařízení pro ohřev vody a sprchová čerpadla – vše napájení přes proudový chránič
•
krytí IPX4, komunální lázně IPX5
zóna 2
•
bez zásuvek a spínačů (vyjma na napětí SELV, kde zdroj je mimo zónu 0,1,2)
•
zařízení jako v zóně 1, navíc se mohou použít svítidla, topení, jednotky pro vířivé vany – vše
napájené přes proudový chránič
•
krytí IPX4, komunální lázně IPX5
místní doplňující pospojení, musí spojovat ochranné vodiče spojené s neživými částmi zařízení v
zónách 1,2 včetně ochranných vodičů všech zásuvek a cizí vodivé části v zónách 0,1,2- kovové
trubky napájející zařizovací předměty a kovové trubky odpadů, UT, kovové stavební prvky
náchylné k přivedení potenciálu
podlahové topení může být pod zóny 1,2 a 3 za předpokladu, že je zapojené přes proudový chránič
a že jsou se stíněním nebo zakryty kovovou mříží včetně začleněno do doplňujícího pospojování
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VÝROBA ROZVADĚČŮ - SOUBOR ČSN EN 61439
Hlavní normy pro stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování:
•
ČSN EN 61439-1 ed. 2, Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
•
specifická norma pro rozvaděče
Specifické normy pro rozvaděče mohou být například
•
ČSN EN 61439-2: Výkonové rozvaděče (rozvaděče PSC)
•
ČSN EN 61439-3: Rozvodnice (rozvaděče DBO)
•
ČSN EN 61439-4: Staveništní rozvaděče (rozvaděče ASC)
•
ČSN EN 61439-5: Rozvaděče pro rozvod energie (distribuční rozvaděče PENDA)
•
ČSN EN 61439-6: Přípojnicové rozvody (BTS)
•
IEC 60092-302: Rozvaděče pro lodě
•
IEC 60204: Rozvaděče pro stroje
ČSN EN 61439-1 ed. 2 není možné používat za účelem stanovení shody. Rozvaděče
musí odpovídat příslušné části souboru IEC 61439, od části 2 dále.

ČSN EN 61439-1 ed. 2 platí pro všechny rozvaděče, ať jsou navrženy, vyrobeny
a ověřeny jednorázově, nebo jsou plně normalizovány a vyráběny ve velkém množství.
Výrobu a/nebo montáž mohou být prováděny jinak než původním výrobcem (viz 3.10.1)
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VÝROBA ROZVADĚČŮ - SOUBOR ČSN EN 61439
ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky
(DBO)
Norma definuje specifické požadavky na rozvodnice určené k provozování laiky (DBO). DBO mají tato
kritéria:
•
mají být provozovány laiky (např. spínání, výměna pojistkových tavných vložek), např. při
používání v domácnosti;
•
výstupní obvody zahrnují ochranná zařízení, která mají být provozována laiky
•
jmenovité napětí proti zemi není větší než 300 V AC;
•
jmenovitý proud (Inc) výstupních obvodů není větší než 125 A a jmenovitý proud (InA) DBO není
větší než 250 A;
•
jsou určené pro rozvod elektrické energie;
•
jsou kryté, stabilní;
•
jsou určené pro vnitřní nebo venkovní použití.
DBO mohou také zahrnovat řídicí a/nebo signalizační zařízení spojená s rozvodem elektrické energie.
Tato norma platí pro všechny DBO, ať jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jednorázově, nebo jsou
plně normalizované a vyráběné hromadně. DBO mohou být smontovány mimo závod původního
výrobce.
Tato norma neplatí pro jednotlivá zařízení a samostatné součásti, jako jsou jističe, pojistkové
vypínače, elektronická zařízení atd., která budou odpovídat příslušným normám výrobků.
Tato norma neplatí pro specifické typy ROZVÁDĚČŮ, na něž se vztahují jiné části IEC 61439.
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ČSN EN 60670-24 KRABICE A ÚPLNÉ KRYTY PRO
ELEKTRICKÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DOMOVNÍ INSTALACE
•
•
•

•
•

Čistě domovní a podobné pevné instalace
Zkratový proud do 10 kA
V případě osazení nejedná se o rozvaděč (pouze se
integrují přístroje do úplného krytu)
Není potřeba vydávat EU prohlášení o shodě
Úplný kryt podléhá revizi

Typy úplných krytů
• pro předem určená zařízení
• pro všeobecné účely
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OCHRANA PŘED BLESKEM
ČSN 341390 Předpisy pro ochranu před
bleskem
• ČSN byla platná do 2009
• provozní předpis, montážní návod
• jednotný vrcholový úhel 112°
• maximální rozměr ok mřížové soustavy 20 x
60m
• počet svodů dán půdorysnými rozměry
• vzdálenost svodů 15 nebo 30 m
• zemní odpor zemniče do 15 
• dostatečná vzdálenost (0,2 m/1 zemniče,
1m/10m
svodu)

OCHRANA PŘED BLESKEM
Od roku 2006 platí nový soubor předpisů ČSN EN 62305
V letech 2011 až 13 vydáno v edici 2
Část 1: Obecné principy

Část 2: Řízení rizika
Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

OCHRANA PŘED BLESKEM – TERMÍNY A DEFINICE

LPS - systém ochrany před bleskem
(lightning protection system)
LPL - hladina ochrany před bleskem
(lightning protection level)
LPZ - zóna ochrany před bleskem
(lightning protection zone)
SPD - přepěťové ochranné zařízení
(surge protective device)
LEMP - elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem
(lightning electromagnetic impulze)

OCHRANA PŘED BLESKEM - OBECNÉ PRINCIPY
•
•

•
•

•

Příčiny a typy poškození staveb
Typy ztrát (na lidských životech, na službách
veřejnosti,
na
kulturním
dědictví,
ekonomické hodnoty)
Hodnocení rizika
Přípustná rizika
Ochranná opatření pro snížení rizika

OCHRANA PŘED BLESKEM - OBECNÉ PRINCIPY
Riziko
R je hodnota
průměrných ročních ztrát
•
•
•
•

pravděpodobných

na lidských životech R= 10-5 (rok-1)
veřejné služby
R= 10-3 (rok-1)
kulturní dědictví
R= 10-3 (rok-1)
hospodářské ztráty stanovuje vlastník
projektant

či

HLADINA OCHRANY PŘED BLESKEM (LPL)
V normě jsou zavedeny čtyři hladiny ochrany před
bleskem (I až IV).
• Pro každou LPL je stanoven soubor maximálních a
minimálních parametrů blesku.
• Příklady :
řídící věž leteckého provozu
I
dřevostavba
II
obytný zděný dům
III
hospodářská budova
IV
Pro konkrétní případ se stanovuje LPL ve „výpočtu“
rizika.
•

PARAMETRY BLESKOVÉHO VÝBOJE U HLADIN

hladina
I
II
III
IV

Max. kA
200
150
100
100

Min. kA
3
5
10
16

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS)
•

vnější systém
• jímací soustava
• soustava svodů
• uzemňovací soustava

•

vnitřní systém
• ekvipotenciální pospojení
• přepěťové ochranné zařízení

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) – JÍMACÍ
SOUSTAVA
•
•

•

tyče, závěsná lana, mřížové vodiče
umístění na:
• exponovaných místech
• rozích
• hranách
metody návrhu:
• ochranný úhel,
• metoda valící se koule
• metoda mřížové soustavy

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) – JÍMACÍ
SOUSTAVA
•

stavby nad 60 m
blesk může uhodit i do boku,
• horních 20% budovy musí být též chráněno
• u staveb nad 120m musí být již vše chráněno před
úderem blesku
•

•

materiál
možno použít FeZn, Cu, legovaný Al, nerez
• drát min. prům 8mm
• pásky předepsaného průřezu a tloušťky
• za určitých okolností i náhodné součásti (např. z pozink
plechu tl. 0,5mm, je- li požadavek proti propálení, pak
jsou tl. větší)
•

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS)
Jímací soustava – metoda ochranného úhlu
•

•
•
•

•

metoda je vhodná pro jednoduché stavby a je
omezena výškou nad referenční rovinu, například
pro tř. III je to 45m
ochrana je dostatečná, je-li chráněné zařízení zcela
umístěno uvnitř ochranného prostoru
pro jednoduchý tyčový zemnič tvoří ochranný prostor
kužel, osa kužele je v ose jímací tyče
poloměr ochranného kužele v úrovni referenční
roviny se spočítá jako výška kužele x tg ochranného
úhlu
velikost úhlu je nutné stanovit z grafu v normě, závisí
na výšce od referenční roviny a na třídě LPS

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS)
Jímací soustava – metoda ochranného úhlu
• například pro tř. LPS III pro výšku cca 10 m je
úhel cca 55°
• provedení
jímacího zařízení je možné jako
neizolovaný (neoddálený) LPS či izolovaný
(oddálený) LPS
Poznámka – ochranný úhel odpovídá přibližně staré
ČSN341390, která uváděla 112°, tento úhel byl však
vrcholový úhel kužele, nová norma uvádí úhel od
svislice, 2 x 55° se rovná 110°)

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS)
Jímací soustava – metoda valící se koule
• univerzální metoda
• založena na odvalování koule předepsaného
poloměru
třída
I
II
III
IV

poloměr (m)
20
30
45
60

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS)
Jímací soustava - metoda mřížové soustavy
• vhodné pro rovinné plochy a boční rovinné plochy
(nad 60m)
• vodiče jsou spojeny do mříže
• velikost ok závisí na třídě
třída
I
II
III
IV

velikost ok (m)
5x5
10x10
15x15
20x20

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS)

Jímací soustava - metoda mřížové soustavy
•

•
•
•

•
•

vodiče jsou umístěny na okrajích střechy, na
převisech, na
hřebenech je-li sklon větší než
1/10
minimálně dva svody
vodiče co nejkratší a nejrovnější
je-li sklon větší než 1/10 nutno použít paralelní
vodiče,
vzdálenost nesmí být větší než oka mříže
nic nesmí vyčnívat (bez vodivých instalací nad 0,5m)
kovové části nad 0,3m, 1m2, délky 2m a komíny
musejí
instalovány jímací tyče

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) –
SOUSTAVA SVODŮ

Zásady
• co nejvíce paralelních drah proudu
• délka dráhy co nejkratší a nejrovnější
třída
I
II
III
IV

vzdálenost svodů (m)
10
10
15
20

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) –
SOUSTAVA SVODŮ
•

Počet svodů
izolovaná soustava (oddálený LPS) - jeden svod na stožár
• neizolovaná LPS - min. 2 svody,
• ideálně na každý roh budovy
•

•

Provedení
•
•
•
•
•
•
•
•

příčné spojení svodů v úrovni terénu a každých 10 až 20m
pokud možno přímé pokračování jímací soustavy
nutno zabránit vytvoření smyček
svod nesmí být v okapech a okapových svodech
u nehořlavých materiálu může být i na povrchu
u lehce hořlavého materiálu minimální vzdálenost 10cm nebo
musí být průřez minimálně 100mm2,
na každém svodu musí být zkušební svorka
mechanická ochrana nad zemí

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) –
DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST

s = ki x (kc/km)x l
ki je koeficient závisící na třídě, např. pro tř. III je ki = 0,04
kc závisí na počtu svodů a jejich uspořádání, pro n=2 může
být ki = 0,5 až 1, pro více svodů je ki = 1/N až 1
Km je koeficient závisící na materiálu, pro vzduch km = 1,
pro beton, cihlu km = 0,5

l je délka v metrech podél jímací soustavy nebo svodu od
bodu, kde je zjišťována
dostatečná
vzdálenost
k
nejbližšímu bodu ekvipotenciálního propojení

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) –
UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA
•
•
•

pokud možno nízký odpor
přechodový odpor jednoho svodu max. 10 
doporučena jedna integrovaná soustava

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) –
UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA

Uspořádání typu A
• skládá se z vodorovného nebo svislého
zemniče instalovaného vně stavby
• minimálně musí být dva zemniče
• normou je určena minimální délka, např. pro
měrný odpor země 500 m je to 5 metrů
pásku
• max. délka je 60m
• horní povrch zemniče musí být min. 0,5 m v
zemi

SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS) –
UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA

Uspořádání typu B
• obvodový zemnič vně objektu či základový
zemnič
• normou je dán minimální poloměr vepsané
kružnice, který musí být větší než
předepsaná minimální délka, např. pro
měrný odpor země 500 m je to poloměr 5m
• obvodový zemnič musí být min. 0,5 m pod
zemí a cca 1 m od budovy

