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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce mapuje způsoby zajišťování bezpečnosti v elektrotechnice 

v ČR s důrazem na ochranu před úrazem elektrickým proudem. Vychází 

z nejdůleţitějších právních předpisů týkajících se bezpečnosti a především pak 

z platných technických norem. Práce se dále zabývá návazností problematiky 

bezpečnosti na další obory elektrotechniky, jakými jsou ochrana před bleskem či 

zajištění správné funkce elektrických zařízení. 
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Abstract 

 

Legislative and Technical Procedures for Ensuring of Safety in Electrical 

Engineering 

 

This undergraduate dissertation focuses on the procedures for ensuring of safety in 

electrical engineering in the Czech Republic. It emphasises protection against electric 

shock. It is based on currently valid laws and technical standards. Furthermore, this 

dissertation deals with the connection between issues of safety and other fields of 

electrical engineering, such as protection against lightning or ensuring of correct 

function of electrical equipment. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

AC střídavý proud (alternating current) 

ČNI Český normalizační institut 

ČSN česká technická norma 

DC stejnosměrný proud (direct current) 

EMC elektromagnetická kompatibilita (electromagnetic compatibility) 

LPL hladina ochrany před bleskem (lightning protection level) 

LPS systém ochrany před bleskem (lightning protection system) 

SPD přepěťové ochranné zařízení (surge protective device) 

ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

 

Ia poruchový proud vyvolávající zapůsobení ochranného přístroje [A] 

IΔn jmenovitý reziduální proud proudového chrániče [A] 

Id poruchový proud při první poruše [A] 

Ra součet odporů zemniče a ochranného vodiče k neţivým částem [Ω] 

U0 jmenovité fázové napětí [V] 

U jmenovité sdruţené napětí [V] 

Zs impedance poruchové smyčky [Ω] 
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ÚVOD 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral problematiku bezpečnosti 

v elektrotechnice, která je a bude stále aktuální. Bezpečnost by totiţ měla být to 

první, na co bychom při práci s elektrickými zařízeními měli myslet, neboť elektřina 

je záludná v tom, ţe ačkoliv není vidět, můţe způsobit značné škody na majetku, 

ohrozit zdraví lidí a zvířat, nebo dokonce způsobit ztráty na ţivotech. Předpokladem 

pro omezení těchto rizik na minimum je neopomenout otázku bezpečnosti, 

nepodcenit ji a řešit ji tak dobře, jak nám dovolují současné vědecké poznatky a 

technické moţnosti. 

 

První kapitola dokládá důleţitost bezpečnosti tím, ţe se jí zabývá legislativa, je zde 

vytvořen přehled nejdůleţitějších momentálně platných předpisů a vysvětlena jejich 

hierarchie. Zvláštní pozornost je věnována národní vyhlášce 50/1978 Sb. Ve druhé 

kapitole jsou definována společná hlediska nutná pro vytvoření resp. zvolení 

správného ochranného opatření. Společnými hledisky jsou normalizovaná napětí, 

druhy sítí, vnější vlivy a prostory. Stěţejní kapitolou práce je kapitola třetí, která 

popisuje konkrétní ochranná opatření pro ochranu před úrazem elektrickým 

proudem. Poslední kapitola, kapitola čtvrtá, se zabývá návazností ochrany před 

úrazem elektrickým proudem na další oblasti elektrotechniky a poukazuje na jejich 

společné rysy. 
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1 Právní předpisy a technické normy 

Zajištění bezpečnosti v elektrotechnice je oblastí řešenou legislativně. Má svou oporu 

jednak v právních předpisech a jednak v technických normách. 

1.1 Právní předpisy 

Posuzujeme-li legislativní zajištění bezpečnosti v elektrotechnice z hlediska právní 

závaznosti, pak na prvním místě je třeba zmínit zákony a jejich prováděcí vyhlášky 

resp. nařízení vlády. Tyto právní předpisy jsou vydávány ve Sbírce zákonů ČR a jsou 

závazné. 

 

Přehled vybraných obecných právních předpisů majících vztah k bezpečnosti 

v elektrotechnice: 

 Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce 

 Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce 

 Zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) 

 Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

 Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Přehled vybraných technických právních předpisů: 

 Vyhláška 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 

 Vyhláška 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bliţších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

 Zákon 22/1997 Sb. o technických poţadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů 

 Nařízení vlády 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na 

elektrická zařízení nízkého napětí 

 Vyhláška 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby 

 Nařízení vlády 616/2006 Sb. o technických poţadavcích na výrobky 

z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 
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 Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách poţární ochrany staveb 

1.2 Technické normy 

Technické normy jsou dokumenty sjednocující opakující se technické činnosti, 

definují poţadavky kladené na výrobky a obsahují nejvýhodnější známá řešení 

odpovídající současnému stavu techniky. Orgánem pověřeným v ČR vydávat 

technické normy je v současnosti Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví (ÚNMZ). Dříve to byl Český normalizační institut (ČNI). 

Technické normy jsou nezávazné, jsou pouze doporučené. Závaznými se ale stávají, 

pokud je na ně odvolávka v některém právním předpisu tj. v zákoně, vyhlášce či 

nařízení vlády. Nezávaznost technických norem je třeba rovněţ chápat tak, ţe 

technické normy jsou standardem, který neomezuje technika pouţít lepší 

(nadstandardní) řešení. Pro provozovatele a výrobce zařízení je ale v drtivé většině 

případů jednodušší technické normy respektovat právě z důvodu jejich provázanosti 

s právními předpisy, nehledě na to, ţe vývoj vlastních technických řešení by pro ně 

byl jistě nákladnější. [1] 

 

Přehled vybraných technických norem: 

 ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

 ČSN EN 61140 ed. 2:2003 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - 

Společná hlediska pro instalaci a zařízení 

 ČSN 33 0120:2001 Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC 

 ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: 

Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-

41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem 

elektrickým proudem 

 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-

54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

 ČSN ISO 3864:1995 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

1.3 Vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice 

Podle vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice mají 

organizace povinnost zajišťovat trvalé zvyšování odborné úrovně pracovníků, 

soustavné doplňování jejich znalostí v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a 

techniky, zejména v oblasti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, včetně technických norem, souvisejících s jejich činností. Organizace smí 

pověřovat činností jen pracovníky, kteří mají odpovídající kvalifikaci. Kvalifikace 

pracovníků jsou uvedeny pod paragrafy 3 aţ 11 této vyhlášky. [2] 

 

§3 Pracovníci seznámení jsou ti pracovníci, kteří byli seznámeni s předpisy 

o zacházení s elektrickými zařízeními v rozsahu své činnosti a upozorněni na moţné 
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ohroţení. Seznámení a upozornění provádí pracovník s kvalifikací odpovídající této 

činnosti. [2] 

 

§4 Pracovníci poučení jsou seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických 

zařízeních, jsou v této činnosti školeni a upozorněni na moţné ohroţení. Navíc jsou 

seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Obsah 

seznámení a dobu školení stanoví organizace, a zároveň určí lhůty, ve kterých bude 

znalosti pracovníků ověřovat. Činnosti spojené s výše uvedenými úkony provádí 

organizací pověřený pracovník s odpovídající kvalifikací. [2] 

 

§5 Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání a sloţili zkoušku, 

jejíţ součástí jsou předpisy související s činností, jeţ má pracovník vykonávat, a 

znalosti o poskytování první pomoci. Přezkušují se jednou za 3 roky. Zaškolení 

provádí pověřený pracovník s některou z kvalifikací §6 aţ 9. [2] 

 

Následující tři kvalifikace §6 až 8 jsou označovány také jako pracovníci znalí s vyšší 

kvalifikací. 

 

§6 Pracovníci pro samostatnou činnost splňují poţadavky kladené pro pracovníky 

podle §5 a mají alespoň nejkratší poţadovanou praxi. Jsou přezkušováni jednou za 3 

roky. Zkoušení provádí tříčlenná komise, jejíţ alespoň jeden člen musí mít některou 

z kvalifikací §7 aţ 9. [2] 

 

§7 Pracovníci pro řízení činnosti splňují poţadavky kladené pro pracovníky podle 

§6 nebo 5. Zkoušení provádí tříčlenná komise, jejíţ alespoň jeden člen musí mít 

kvalifikaci §8 nebo 9. O termínu a místě konání zkoušek musí organizace uvědomit 

příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. [2] 

 

§8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a 

pracovníci pro řízení provozu splňují poţadavky kladené pro pracovníky podle §7 

nebo 6. Zkoušení provádí tříčlenná komise, jejíţ alespoň dva členové musí mít 

kvalifikaci §8 nebo 9. O termínu a místě konání zkoušek musí organizace uvědomit 

příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. Pokud půjde 

o pracovníky řídící činnost nebo provoz odběrných zařízení připojených přímo na 

zařízení veřejného rozvodu elektřiny, uvědomí se v téţe lhůtě i příslušná sloţka 

organizace pro rozvod elektrické energie. [2] 

 

§9 Pracovníci pro provádění revizí, revizní technici, jsou také pracovníci znalí 

s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání a poţadovanou praxi, a 

kteří na ţádost organizace sloţili zkoušku před některým z příslušných orgánů 

dozoru. Pro provádění zkoušek platí zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány 

dozoru. [2] 

 

§10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení 

projektování mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy a sloţili 

zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a 

z předpisů souvisejících s projektováním. Zkoušení provádí projektující organizací 

pověřená nejméně tříčlenná komise, jejíţ alespoň jeden člen musí mít kvalifikaci §8 

nebo 9. O termínu a místě konání zkoušek musí organizace uvědomit příslušný orgán 

dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. Pokud půjde o pracovníky 
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projektující odběrná zařízení určená pro přímé připojení na zařízení veřejného 

rozvodu elektřiny, uvědomí se v téţe lhůtě i příslušný závod organizace pro rozvod 

elektrické energie. [2] 

 

§11 Kvalifikace ve zvláštních případech se ustanovuje např. pro asistenty ve 

školních laboratořích, pracovníky vědeckých ústavů vykonávající práci na 

vymezených pracovištích či učitele pouţívající při výuce elektrická zařízení. 

Zkoušení provádí tříčlenná komise, jejíţ alespoň jeden člen musí mít některou 

z kvalifikací §7 aţ 9. [2] 

 

O seznámení, upozornění, školení, zaškolení, zkoušení nebo přezkoušení se vţdy 

musí pořídit zápis, podepsaný pověřeným pracovníkem či členy zkušební komise 

spolu se zúčastněnými pracovníky. [2] 

 

Na vyhlášku 50/1978 Sb. navazuje norma ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 Obsluha a 

práce na elektrických zařízeních, která stanovuje poţadavky na bezpečnou obsluhu, 

práci a údrţby elektrických zařízení. 

 
Tab. 1  Poţadavky na bezpečnou obsluhu a práci na elektrických zařízeních 

 
 

 

  

bez 

napětí

v blízkosti 

části pod 

napětím

pod napětím bez napětí

v blízkosti 

části pod 

napětím

pod napětím

bez 

kvalifikace, 

seznámení

smí nesmí nesmí nesmí

poučení
smí podle 

pokynů

smí                             

s dohledem
nesmí

smí                                

s dohledem

smí                     

s dozorem
nesmí

znalí smí sami smí sami smí sami smí sami smí s dohledem smí s dozorem

znalí s vyšší 

kvalifikací
smí sami smí sami smí sami smí sami smí sami smí s dozorem

Kvalifikace 

osob

smí samostatně 

(na vn 

předepsané 

vzdálenosti od 

částí pod 

napětím)

smí samostatně

smí samostatně

smí udrţovací práce, 

nesmí se přiblíţit na 

méně neţ 1 m

smí (bezpečné vzdálenosti)

Obsluha 

mn, nn vn, vvn

Práce na zařízení

vn, vvnmn, nn
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2 Společná hlediska pro zajištění bezpečnosti 

v elektrotechnice 

Vycházíme z normy ČSN 33 2000-1 ed. 2, která platí pro návrh, stavbu a revize 

elektrických zařízení nízkých napětí. Norma uvádí poţadavky pro zajištění 

bezpečnosti osob, hospodářských zvířat a majetku při uţívání elektrických instalací, 

rozvodů a zařízení nn. 

 

Obecné příčiny, které mohou způsobit ohroţení bezpečnosti v el. instalacích: 

 proud – způsobující úraz; 

 nadměrné teploty – můţou způsobit spálení, vznícení, poţár… 

 jiskření – zvlášť v prostředí s nebezpečím výbuchu; 

 podpětí, přepětí, elektromagnetické vlivy – mohou způsobit zranění či 

poškození; 

 přerušení dodávky – můţe také znamenat ohroţení bezpečnosti; 

 hoření oblouku – oslepující efekt, uvolňování toxických plynů, … 

 mechanický pohyb – v důsledku protékání proudu. [3] 

2.1 Normalizovaná napětí 

Pro rozdělení elektrických zařízení a potaţmo práce na nich z hlediska bezpečnosti je 

rozhodující hranice mezi nízkým a vysokým napětím. Ta je pro střídavá napětí 1000 

V a pro stejnosměrná 1500 V. Důvod, proč je hranice u stejnosměrného napětí vyšší 

je ten, ţe člověk snese větší proud stejnosměrný neţ střídavý, neboť 

nejnebezpečnější je fáze, kdy proud mění svou polaritu. [4] 

 

Nejčastěji tedy rozčleňujeme zařízení na dvě základní skupiny, a sice na zařízení do 

1000 V a nad 1000 V. Způsoby zajištění ochrany, i konstrukce zařízení samotných, 

se pro tyto dvě kategorie zásadně liší. Proto je nutné je při specifikaci ochranných 

opatřeních rozlišovat v prvé řadě. Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, kterou se budeme 

zabývat v kap. 3, se týká elektrických instalací do 1000 V. 

 

Norma ČSN 33 0120 definuje normalizovanou řadu napětí: 6, 12, 24, 48, 60, 110, 

230, 400, 500, 690, 1000 V a dále pro napětí nad 1000 V: 3, 6, 10, 22, 35, 110, 220, 

400 kV. Tato napětí se pak dělí do napěťových pásem uvedených v tab. 2. [5] 

 

Nejčastěji se můţeme setkat se jmenovitým napětím 230/400 V, které je určeno pro 

všeobecné uţití. Ve stávajících průmyslových sítích se ještě připouští 500 V a pro 

nové průmyslové sítě se doporučuje 690 V. [4] 
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Tab. 2  Rozsahy napěťových pásem [4] 

 

2.2 Druhy sítí 

Napájecí sítě se na základě normy ČSN 33 2000-1 ed. 2 dělí podle způsobu 

uzemnění, vztahu neţivých částí a uzemnění a podle uspořádání středních a 

ochranných vodičů. Pro označení sítí se pouţívá písmenový kód ve tvaru XX-X, kde 

kaţdé písmeno má definovaný význam. [3] 

 

První písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění: 

 T = spojení jednoho bodu sítě se zemí; 

 I = oddělení všech ţivých částí od země, nebo spojení jednoho bodu sítě se 

zemí přes velkou impedanci. 

Druhé písmeno vyjadřuje vztah neţivých částí a uzemnění: 

 T = spojení neţivých částí se zemí; 

 N = spojení neţivých částí s uzemněným bodem sítě. 

Další písmeno (písmena) vyjadřuje uspořádání středních a ochranných vodičů: 

 S = ochranný vodič je oddělený od středního nebo nulového vodiče; 

 C = střední a ochranný vodič je sloučen v PEN vodič. 

V rozvodech elektrické energie se běţně pouţívají sítě TN, konkrétně TN-S, TN-C-S 

a TN-C. Tyto druhy sítí jsou charakterizovány tím, ţe mají jeden bod přímo spojený 

se zemí a neţivé části elektroinstalace jsou k tomuto bodu připojeny ochrannými 

vodiči. [3] 

Označení Zkratka
Napěťové 

 pásmo
Fázová napětí Sdružená napětí

malé napětí mn I
AC: do 50 V,  

DC: do 120 V

  AC: do 50 V,   

DC: do 120 V

nízké napětí nn II
AC: 50 aţ 600 V, 

DC: 120 aţ 1500 

AC: 50 aţ 1000 V, 

DC: 120 aţ 1500 V

vysoké napětí vn A
AC: 0,6 aţ 30 kV, 

DC: 1,5 aţ 30 kV

AC: 1 aţ 52 kV, 

DC: 1,5 aţ 52 kV

velmi vysoké 

napětí
vvn B 30 aţ 171 kV 52 aţ 300 kV

zvlášť vysoké 

napětí
zvn C ― 300 aţ 800 kV

ultra vysoké 

napětí
uvn D ― nad 800 kV
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2.2.1 Síť TN-S 

Síť TN-S má nulový a ochranný vodič vedený kaţdý samostatně. 

 

Obr. 1  Schéma sítě TN-S 

2.2.2 Síť TN-C-S 

V části sítě TN-C-S je veden PEN vodič, který v sobě slučuje funkci nulového a 

ochranného vodiče. Od určitého místa jsou nulový a ochranný vodič vedeny 

samostatně. Za tímto místem jiţ zmíněné dva vodiče nesmí být znovu spojeny. 

 

Obr. 2  Schéma sítě TN-C-S 

2.2.3 Síť TN-C 

V síti TN-C je pouţit vodič PEN s kombinovanou funkcí nulového a ochranného 

vodiče. 
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Obr. 3  Schéma sítě TN-C 

2.2.4 Sítě TT 

V sítích TT jsou chráněné neţivé části uzemněny, nulový bod sítě je také uzemněný. 

Uzemnění neţivých částí je provedeno samostatným PE vodičem. 

 

Obr. 4  Schéma sítě TT 

2.2.5 Sítě IT 

Zdroj sítě IT je izolován od země (nebo spojen se zemí přes dostatečně velkou 

impedanci), a tedy jsou izolovány i všechny ţivé části. Neţivé části jsou uzemněny 

jednotlivě nebo skupinově. Nulový vodič můţe, ale nemusí být rozveden. Většinou 

se spotřebiče provozují bez něho, připojené na sdruţené napětí. 
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Obr. 5  Schéma sítě IT 

2.3 Vnější vlivy a prostory 

Vnější vlivy a prostory jsou popsány v normách ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 z dubna 

2010 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 ze srpna 2007, do které jsou ale doplněny aţ změnou 

Z1 z dubna 2010 (vydanou samostatně). 

2.3.1 Vnější vlivy 

Míra nebezpečí úrazu elektrickým proudem je ovlivňována charakterem prostoru, 

v němţ zařízení pracuje, a způsobem jeho obsluhy. Při navrhování elektrických 

zařízení je třeba toto zohlednit určením tzv. vnějších vlivů. Ty se označují 

třímístnými kódy o dvou písmenech a jedné číslici. 

 

První písmeno označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu: 

 A = vnější činitel prostředí; 

 B = vyuţití; 

 C = konstrukce budovy. [6] 

Druhé písmeno označuje povahu vnějšího vlivu, číslice označuje třídu kaţdého 

vnějšího vlivu. [6] 

 

Určení vnějších vlivů musí být provedeno odbornou komisí a musí o něm být 

vypracován písemný doklad – protokol, který je odpovídajícím způsobem archivován 

po celou dobu ţivotnosti zařízení a slouţí jak pro jeho návrh, zhotovení, tak i pro 

pravidelné či mimořádné revize. [6] 

 

Vnější vlivy není nutné určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny 

technickou normou nebo jiným předpisem. Protokol se také nemusí vypracovávat 

u prostorů, které lze povaţovat jednoznačně za normální. [6] 
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Tab. 3  Přehled posuzovaných vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 [6] 

 

2.3.2 Prostory 

Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které můţe při provozu 

elektrického zařízení vzniknout, se s ohledem na vnější vlivy a jejich působení 

prostory člení na: 

 prostory normální; 

 prostory nebezpečné; 

 prostory zvlášť nebezpečné. [7] 

Toto členění je určující pro zvolení vhodných ochranných opatření, případně 

doplňkovou ochranu. [7] 

 

V prostorech normálních je pouţívání elektrického zařízení povaţováno za bezpečné. 

Působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu. [8] 

 

Prostory nebezpečné jsou takové, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné, 

nebo stálé nebezpečí elektrického úrazu. [8] 

 

Prostory zvlášť nebezpečné jsou takové, ve kterých působením zvláštních okolností, 

vnějších vlivů (popřípadě i jejich kombinací) dochází ke zvýšení nebezpečí 

elektrického úrazu. [8] 

 

Prostory se zpravidla posuzují podle nejnebezpečnějšího vnějšího vlivu nebo 

nejnebezpečnější okolnosti. Přiřazení tříd konkrétních vnějších vlivů prostorům 

členěným z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem definuje norma ČSN 33 

2000-5-51 ed. 3.  

  

A- Vnější činitel prostředí AN Intenzita slunečního záření

AA Teplota okolí AP Seizmické účinky

AB Atmosférické podmínky v okolí Blesková úroveň (Nk)

AC Nadmořská výška a blesková hustota (Ng)

AD Výskyt vody (Zařízení musí mít poţadované krytí) AR Pohyb vzduchu

Výskyt cizích pevných těles AS Vítr

(Zařízení musí mít poţadované krytí) B- Využití

AF Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek BA Schopnost osob

AG Mechanické namáhání - Ráz BB Elektrický odpor lidského těla

AH Vibrace BC Kontakt osob s potenciálem země

AJ Ostatní mechanická namáhání Podmínky úniku

AK Výskyt rostlinstva nebo plísní v případě nebezpečí

AL Výskyt ţivočichů Povaha zpracovávaných

Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení nebo skladovaných materiálů

Elektromagnetické jevy s nízkým kmitočtem C- Konstrukce budov

(šířené vedením indukcí nebo vyzařováním) CA Stavební materiál

Harmonické, meziharmonické CB Provedení (konstrukce budovy)

AM

AE

BE

BD

AQ
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3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 

Základním pravidlem ochrany před úrazem elektrickým proudem je, ţe nebezpečné 

ţivé části nesmějí být přístupné a přístupné vodivé části se nesmějí stát 

nebezpečnými. Toto musí platit jak za normálních podmínek provozu 

(v bezporuchovém stavu), tak při jedné poruše. K zajištění ochrany slouţí ochranná 

opatření, přičemţ kaţdé ochranné opatření musí sestávat z vhodné kombinace 

prostředků pro zajištění základní ochrany a na něm nezávislého opatření pro zajištění 

ochrany při poruše. Všeobecně jsou dovolena tato ochranná opatření: 

 automatické odpojení od zdroje; 

 dvojitá nebo zesílená izolace; 

 elektrické oddělení pro napájení jednoho spotřebiče; 

 malé napětí. [7] 

3.1 Automatické odpojení od zdroje 

Synonymum automatického odpojení od zdroje je samočinné odpojení. Jeho 

principem je vypnutí části instalace, kdyţ poruchový proud přesáhne určitou mez. 

Realizace tohoto ochranného opatření se provádí pomocí ochranných přístrojů, jimiţ 

můţou být pojistky, jističe či proudové chrániče. Při volbě ochranného přístroje se 

bere v potaz impedance smyčky poruchového proudu, tj. impedance obvodu 

tvořeného fázovým vodičem od zdroje k místu poruchy a ochranným vodičem zpět 

ke zdroji. 

 

Základní ochrana je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo 

kryty. Základní izolace ţivých částí znamená, ţe ţivé části jsou pokryty izolací, která 

nesmí být běţně odstranitelná, je moţno ji odstranit pouze jejím zničením. Přepáţky 

nebo kryty brání dotyku ţivých částí. Musí splňovat minimální poţadované krytí 

IP2X (IPXXB). Přepáţky nebo kryty mohou být odstranitelné klíčem nebo 

nástrojem. [7] 

 

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým 

odpojením v případě poruchy. Ochranným pospojováním musejí být spojeny 

ochranný vodič, uzemňovací přívod, kovová potrubí (vody a plynu), kovové ústřední 

topení, klimatizace, konstrukční kovové části, výztuţe betonu (pokud jsou přístupné 

a spolehlivě propojené), kovové pláště kabelů, atd. Automatické odpojení v případě 

poruchy znamená, ţe při vzniku poruchy musí ochranný přístroj automaticky přerušit 

napájení obvodu nebo zařízení ve stanovené době odpojení. Tato doba odpojení je 
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různá v závislosti na napětí a typu sítě. (Pro zásuvkové obvody AC 230 V v sítích 

TN je předepsána doba odpojení 0,4 s) [7] 

 
Tab. 4  Poţadované doby odpojení [7] 

 

3.1.1 V sítích TN 

Chráněná neţivá část napájeného zařízení je ochranným vodičem spojena přímo 

s uzemněným uzlem zdroje. V případě poruchy dochází k jednofázovému zkratu. 

Musí být splněn tento poţadavek: 

        , (1) 

kde Zs [Ω] je impedance poruchové smyčky; Ia [A] je poruchový proud vyvolávající 

zapůsobení ochranného přístroje; U0 [V] je fázové napětí obvodu. [7] 

 

Tato podmínka se povaţuje za splněnou, jestliţe Zs není větší neţ 2/3 ∙ U0/Ia, resp.: 

            , (2) 

pro impedanci měřenou při teplotě 20 °C. Pro ochranu při poruše by měl vţdy být 

pouţit nadproudový ochranný přístroj (pojistka, nebo jistič) a v některých případech 

ještě proudový chránič jako doplňková ochrana. Proudový chránič nesmí být pouţit 

v síti TN-C. [7] 

 

Obr. 6  Principiální schéma automatického odpojení od zdroje v síti TN-S [9] 

Síť TN TT

AC: 0,8 s AC: 0,3 s

DC: nepoţaduje se DC: nepoţaduje se

AC: 0,4 s AC: 0,2 s

DC: 5 s DC: 0,4 s

AC: 0,2 s AC: 0,07 s

DC: 0,4 s DC: 0,2 s

AC: 0,1 s AC: 0,04 s

DC: 0,1 s DC: 0,1 s

230 až 400 V včetně

120 až 230 V včetně

50 až 120 V včetně

nad 400 V
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 Pojistka 3.1.1.1

Pojistka představuje uměle vytvořené slabé míst v elektrickém obvodu. Při přetíţení 

dojde k přetavení slabého vlákna umístěného v keramickém pouzdře. Pojistka se 

obvykle pouţívá jako předřazený jistící prvek před jističem a tam, kde je nutno 

chránit elektrické zařízení před zkratem. Po jejím zapůsobení je pojistka zničena a 

musí se vyměnit, coţ vyvolává potřebu mít k dispozici dostatečný počet náhradních 

pojistek. Naproti tomu je pojistka stále spolehlivým jistícím prvkem. Pojistkou je 

moţno jistit obvody do jmenovitého proudu 630 A. [9] 

 

Obr. 7  Vypínací charakteristika pojistky [9] 

 Jistič 3.1.1.2

Jistič je jistící prvek vyvinutý jako náhrada pojistky a je tak v současné době jedním 

z hlavních jistících prvků v rozvodech elektrické energie. Oproti pojistce má tu 

výhodu, ţe po jeho zapůsobení jej lze jednoduše vrátit do provozuschopného stavu 

bez nutnosti jeho výměny. Běţný jistič obsahuje dvě spouště – nadproudovou 

(bimetalovou) a zkratovou (elektromagnetickou). Při malých nadproudech se 

uplatňuje pomalejší spoušť nadproudová (bimetalová) a při větších nadproudech 

obvod vypíná rychlejší spoušť zkratová (elektromagnetická). Z toho důvodu je 

vypínací charakteristika jističe nespojitá. Podle nastavené hodnoty zkratové spouště 

se rozlišují charakteristiky jističů B, C, D. Jističe se vyrábějí od jmenovitého proudu 

0,5 A aţ do hodnot 4000 A či ještě vyšších. [9] 

 

Obr. 8  Vypínací charakteristika jističe [9] 
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 Proudový chránič 3.1.1.3

Proudový chránič je moderní chránící prvek, jehoţ funkce je zaloţena na vektorovém 

součtu všech proudů, které protékají vodiči vedenými skrz měřicí (součtový) 

transformátor chrániče. Za normálního bezporuchového stavu musí být součet 

proudů nulový. Pokud není nulový, znamená to, ţe existuje proudová dráha 

odvádějící proud mimo sčítací obvod chrániče. Takovouto drahou můţe být např. 

kontakt člověka se ţivou částí. Proudové chrániče mají svou nezastupitelnou úlohu 

v oblasti ochrany osob před úrazem elektrickým proudem díky schopnosti dostatečně 

rychle vypnout malé tělové proudy v řádu desítek mA. Nechrání však před 

nadproudy. Vyrábí se v hodnotách reziduálního proudu 10, 30, 100, 300 mA. [10] 

 

Obr. 9  Princip funkce proudového chrániče a) rovnováţný stav, b) nerovnováţný stav vyvolávající 

Uind → ivyp → zapůsobení vypínacího relé (VR) spojeného se spouštěcím mechanizmem (SM) [9] 

3.1.2 V sítích TT 

V sítích TT jsou chráněné neţivé části zařízení spojeny s uzemněným uzlem zdroje 

nepřímo přes zem. V případě poruchy dochází k zemnímu spojení. Protoţe 

impedance smyčky poruchového proudu je dána především odporem mezi 

uzemněním neţivé části a uzemněním nulového bodu, je impedance takovéto 

smyčky mnohonásobně větší neţ v síti TN, kde je zpětné vedení z místa poruchy do 

středu zdroje realizováno přímo ochranným vodičem. Z toho také plyne, ţe 

poruchové proudy v sítích TT jsou menší neţ v sítích TN. Pro automatické odpojení 

se převáţně pouţívají proudové chrániče, výjimečně nadproudové ochranné přístroje. 

V případě pouţití proudového chrániče musí být splněna podmínka: 

           , (3) 

kde Ra [Ω] je součet odporů zemniče a ochranného vodiče k neţivým částem; IΔn [A] 

je jmenovitý reziduální proud proudového chrániče; 50 V je max. dovolené dotykové 

napětí pro prostory normální a prostory nebezpečné. [4] 

 

V případě pouţití nadproudového ochranného přístroje musí být splněna podmínka: 

        . (4) 
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Obr. 10  Principiální schéma automatického odpojení od zdroje v síti TT proudovým chráničem [9] 

3.1.3 V sítích IT 

V sítích IT jsou ţivé části od země izolovány nebo spojeny velkou impedancí. Při 

poruše izolace zařízení napájeného ze sítě IT se proto nevytvoří poruchová smyčka, 

protoţe poruchový proud se nemá kudy uzavřít. Pouze se uzemní jedna fáze. 

V důsledku toho se mezi ostatními fázemi a zemí objeví sdruţená napětí. Izolace fází 

tedy musí být dimenzována na sdruţená napětí. Aby byl při poruše proud sítě 

odváděn přímo do země a ne přes osoby dotýkající se zařízení, neţivé části zařízení 

v síti IT musejí být uzemněny. Dále musí být splněna podmínka: 

           (pro střídavá napětí), (5) 

kde Id [A] je poruchový proud při první poruše; Ra [Ω] je součet odporů zemniče a 

ochranného vodiče. [4] 

 

Při splnění těchto kritérií, tedy při jedné poruše, se automatické odpojení nevyţaduje. 

Doporučuje se však, aby síť IT byla takto provozována jen po dobu nutnou 

k odstranění poruchy. [7] 

 

Automatické odpojení od zdroje musí být zajištěno aţ v případě výskytu druhé 

poruchy. Podmínky nutné pro zajištění takovéto ochrany rozdělujeme podle 

provedení uzemnění neţivých částí: 

1) Každá neživá část je uzemněna samostatně nebo po skupinách. Pro tento 

případ jsou podmínky stejné jako pro síť TT, tzn., musí být splněno: 

           . (6) 

2) Všechny neživé části jsou propojeny ochranným vodičem a uzemněny 

společně ke stejné uzemňovací svorce. Zde platí podobné podmínky pro 

impedanci smyčky jako v síti TN, jen s tím rozdílem, ţe se uvaţují namísto 

jedné smyčky dvě: 

          pro nevyvedený nulový vodič; (7) 
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           pro vyvedený nulový vodič, (8) 

kde U0 [V] je jmenovité fázové napětí, U [V] je jmen. sdruţené napětí. [4] 

Jako ochranná zařízení se pouţívají pojistky a jističe, v případě pouţití proudových 

chráničů se pro spolehlivou funkčnost doporučuje jistit kaţdé zařízení samostatně. 

Z principu sítí IT je velmi důleţité monitorovat jejich izolační stav. Izolační odpor 

nesmí klesnout pod předepsanou mez. [4] 

 

Obr. 11  Principiální schéma vzniku první poruchy v síti IT, poruchový proud při první poruše Id 

protéká přes odporové a kapacitní svody vedení, vzniká vlastně síť TT [9] 

3.2 Dvojitá nebo zesílená izolace 

Dvojitá nebo zesílená izolace je ochranné opatření, kde je základní ochrana zajištěna 

základní izolací a ochrana při poruše přídavnou izolací, čili zařízení má dvojitou 

izolaci, anebo má zařízení mezi nebezpečnými ţivými částmi a přístupnými částmi 

zesílenou izolace, která současně zajišťuje jak základní ochranu, tak ochranu při 

poruše. [7] 

 

Způsob realizace ochrany dvojitou nebo zesílenou izolací se můţe lišit podle typu 

zařízení, které takto chceme chránit. Zařízení musí odpovídat jednomu z těchto 

provedení: 

 zařízení má dvojitou nebo zesílenou izolaci, tj. zařízení třídy ochrany II, nebo 

je zařízení tzv. izolačně kryté, coţ je ekvivalentní k zařízení třídy ochrany II; 

 zařízení má pouze základní izolaci a přídavná izolace je doplněna v průběhu 

montáţe elektrické instalace; 

 zařízení má neizolované ţivé části a v průběhu montáţe je doplněno 

zesílenou izolací; 

 zařízení má základní izolaci a je doplněno izolačním krytem zajišťující stupeň 

ochrany alespoň IPXXB (IP2X). [7] 

Princip ochrany dvojitou nebo zesílenou izolací spočívá v zabránění výskytu 

nebezpečného napětí na přístupných částech zařízení při poruše základní izolace. [7] 
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3.3 Elektrické oddělení 

U elektrického oddělení je základní ochrana zajištěna základní izolací nebo 

přepážkami a kryty a ochrana při poruše je zajištěna jednoduchým oddělením obvodu 

od ostatních obvodů a od země. Tzn., ţe ţivé ani neţivé části odděleného obvodu 

nesmějí být v ţádném bodě spojeny s jiným obvodem ani se zemí. Spotřebič takto 

chráněn musí být napájen z neuzemněného zdroje s jednoduchým oddělením o napětí 

do 500 V. [7] 

3.4 Obvody SELV a PELV 

Obvody SELV a PELV jsou ochranným opatřením vyuţívající k ochraně bezpečná 

malá napětí. Zkratka ELV je odvozena z anglického „extra low voltage“, česky malé 

napětí. Vyţaduje se omezení napětí na hodnoty do 50 V pro střídavá a do 120 V pro 

stejnosměrná napětí (napěťové pásmo I). Musí být zajištěno ochranné oddělení sítě 

SELV nebo PELV od obvodů jiných neţ SELV a PELV. Obvody SELV a PELV 

musí být odděleny základní izolací od ostatních sítí SELV a PELV. Síť SELV navíc 

musí být ještě oddělena od země základní izolací, neţivé části obvodů SELV 

dokonce nesmějí být spojeny se zemí nebo s neţivými částmi jiného obvodu. Neţivé 

části v obvodech PELV uzemněny být mohou. [4] 

 

Podmínky pro napájecí zdroje – síť SELV nebo PELV musí být napájena: 

 bezpečnostním ochranným transformátorem, nebo  

 proudovým zdrojem zajišťujícím rovnocennou bezpečnost jako ochranný 

transformátor, nebo  

 zdrojem nezávislým na obvodu s vyšším napětím např. baterie (obecně 

elektrochemický zdroj) či generátor poháněný vznětovým motorem, nebo  

 zařízením, u kterého je zajištěno, ţe ani v případě vnitřní poruchy nepřekročí 

napětí na výstupních svorkách horní mez napěťového pásma I, nebo  

 mobilním zdrojem napájeným nízkým napětím, který musí splňovat 

poţadavky na ochranu dvojitou nebo zesílenou izolací. [7] 

Moţnosti provedení ochranného oddělení: 

 vodiče obvodů SELV a PELV jsou uzavřeny v nekovovém plášti nebo 

izolačním krytu; 

 vodiče obvodů SELV a PELV jsou od obvodů s vyšším napětím odděleny 

uzemněným kovovým pláštěm nebo uzemněným kovovým stíněním; 

 vodiče obvodů s vyšším napětím mohou být ve společném víceţilovém 

kabelu, pokud jsou vodiče SELV a PELV izolovány na nejvyšší pouţité 

napětí; 

 vedení jiných obvodů mají mechanickou ochranu základní izolace zajištěnou 

nekovovým pláštěm kabelu nebo nekovovým kanálem (lištou nebo trubkou); 

 prostorové fyzické oddělení. [7] 
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Vidlice v sítích SELV a PELV nesmí být moţné zasunout do zásuvek sítí o jiném 

napětí a zásuvky sítí SELV a PELV musí vylučovat pouţití vidlice pro jiné napětí. 

Vidlice a zásuvky v sítích SELV nesmějí mít kontakt pro ochranný vodič. [7] 

 

Pokud je jmenovité napětí obvodu SELV nebo PELV větší neţ 25 V AC nebo 60 V 

DC, musí být zajištěna základní ochrana základní izolací nebo přepáţkami a kryty. 

Pro niţší napětí základní ochrana není poţadována. [7] 

 

S tímto ochranným opatření se dnes můţeme hojně setkat ve spotřební elektronice. 

3.5 Další ochranná opatření 

Kromě čtyř výše popsaných všeobecně povolených ochranných opatření jsou ještě 

další ochranná opatření, jejichţ uplatnění je však podmíněno provozováním osobami 

znalými nebo poučenými, nebo osobami pod jejich dohledem. Těmito ochrannými 

opatřeními jsou: 

 nevodivé okolí; 

 ochrana neuzemněným místním pospojováním; 

 elektrické oddělení pro napájení více neţ jednoho spotřebiče. [7]  
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4 Návaznost na další oblasti elektrotechniky 

4.1 Význam ochranného pospojování 

Součástí ochrany při poruše v automatickém odpojení od zdroje je ochranné 

pospojování. To, jak jiţ bylo zmíněno v kap. 3.1, je v nn instalacích tvořeno 

spojením všech neţivých částí vstupujících do chráněného objektu, coţ můţou být 

např. kovové rozvody plynu a vody, ochranným vodičem. Kvůli tomuto spojení se 

rozvaděč musí osadit hlavní ekvipotenciální přípojnicí objektu. Na ni se připojí 

všechny neţivé části, které jsou součástí ochranného pospojování, vše co je 

povaţováno za nulový potenciál – ústřední topení, klimatizace, kovová vana, kovové 

rámy oken, kovové konstrukční části… Kromě jiných se s ekvipotenciální přípojnicí 

propojují také zemniče, jeţ jsou součástí systému ochrany před bleskem. Ochranné 

pospojování slouţí k vyrovnání potenciálů nejen z důvodu ochrany před úrazem 

elektrickým proudem, ale také z důvodu ochrany před přepětími vznikajícími při 

úderu blesku. [11] 

 

V prostorech s vanou nebo sprchou se ještě jako doplňková ochrana dělá místní 

doplňující pospojování, kdy se provede spojení všech neţivých vodivých částí uvnitř 

místnosti s ochranným vodičem nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti. 

[12] 

 

Aby byla ochrana úplná, mělo by se v rozvaděči pouţít přepěťové ochranné zařízení 

ke svedení zbytkového přepětí, neboť v soustavě ochranného pospojování se rozptýlí 

pouze část energie blesku. 
 

 

Obr. 12  Rozloţení energie blesku v systému ochranného pospojování [13] 
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4.1.1 Přepěťová ochranná zařízení 

Přepěťovými ochrannými zařízeními – SPD (z angl. surge protective device) se 

zabývá norma ČSN 33 2000-5-534. Tato norma uvádí poţadavky na volbu a 

umístění SPD neboli přepěťových ochran: 

 jednak v elektrických instalacích budov za účelem omezení přechodných 

přepětí atmosférického původu přenášených napájecí distribuční sítí, tj. při 

přepětích, jejichţ příčinou jsou nepřímé vzdálené údery blesku; 

 a jednak určených pro ochranu před přechodovými přepětími způsobenými 

přímými údery blesku do budov s instalovaným hromosvodem, tj. s vnějším 

LPS (kap. 4.2.1). [14] 

Přepěťová ochranná zařízení prodělala v posledních letech prudký rozvoj a do 

českých norem byla zavedena aţ vydáním normy ČSN 33 2000-5-534 v květnu 

2009. Předtím byla tato problematika řešena několika evropskými (EN), 

mezinárodními (IEC) a německými (DIN) normami, které označují typy SPD 

různými způsoby. V současné době je moţné se u výrobců setkat se třemi typy SPD. 

Jejich označování však není jednotné. Proto je vhodné uvést tab. 5. 

Tab. 5  Přehled způsobů označování přepěťových ochran [14] 

SPD 

podle 

ČSN EN 62305 

SPD 

podle 

EN 61643-11:2002/ 

A11:2007 

SPD 

podle 

IEC 61643-

1:1998 

SPD 

podle 

E DIN VDE 0675-6 

Používané slovní 

označení 

SPD zkoušený na Iimp Typ 1 SPD třídy I svodič třídy B 
svodič bleskového 

proudu 

SPD zkoušený na In Typ 2 SPD třídy II svodič třídy C 

svodič přepětí pro 

rozvody a pevné 

instalace 

SPD zkoušený 

na kombinaci vln Typ 3 SPD třídy III svodič třídy D 

svodič přepětí pro 

zásuvky/koncová 

zařízení 
 

SPD zkoušený na Iimp (typ 1) vydrţí částečný proud blesku o typickém tvaru vlny 

10/350 μs, vyţaduje zkoušku odpovídajícím impulzním zkušebním proudem Iimp. 

V sítích TN-C-S se umisťuje na začátek instalace většinou za pojistkovou 

přípojkovou skříň nebo do hlavního nn rozvaděče. [14] 

 

SPD zkoušený na In (typ 2) vydrţí indukované rázové proudy o typickém tvaru vlny 

8/20 μs, vyţaduje zkoušku odpovídajícím výbojovým zkušebním proudem In. 

V sítích TN-C-S se umisťuje většinou do distribučního rozvaděče. [14] 

 

SPD zkoušený na kombinaci vln (typ 3) vydrţí indukované rázové proudy 

o typickém tvaru vlny 8/20 μs, vyţaduje zkoušku odpovídajícím impulzním 

zkušebním proudem Isc. V sítích TN-C-S se umisťuje za distribuční rozvaděč, resp. 

můţe být součástí zásuvek nn. [14] 

 



Legislativní a technické postupy pro zajištění bezpečnosti v elektrotechnice Jiří Bureš 2012 

 

 

31 

 

 

Obr. 13  Třístupňová ochrana před přepětím – obvyklé zapojení svodičů v síti TN-C-S [13] 

Norma ČSN 33 2000-5-534 navazuje na soubor norem ČSN EN 62305 a to zejména 

na část 4, která platí pro ochranu před bleskem elektrických a elektronických 

systémů ve stavbách. 

4.2 Ochrana před bleskem 

Současná koncepce ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305 v sobě slučuje 

jednak ochranu budov a objektů a zároveň ochranu elektrických a elektronických 

zařízení v budovách před přepětími vznikajícími při úderech blesku. [4] 

 

Z vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby plyne, ţe ochranu 

před bleskem je povinné zřizovat tam, kde by mohlo dojít k: 

 ohroţení ţivota nebo zdraví; 

 poruše na veřejných sluţbách; 

 výbuchu; 

 škodám na kulturních hodnotách; 

 přenesení poţáru na sousední stavby; 

 ohroţení stavby, u níţ je zvýšené nebezpečí zásahu v důsledku jejího 

umístění např. na návrší. [4] 

Ochranu před bleskem je podle ČSN EN 62305 nutné provést, jestliţe riziko 

pravděpodobnosti úderu a škod je větší neţ přípustné riziko. Z toho důvodu se musí 

riziko vyhodnotit výpočtem hodnoty pravděpodobných průměrných ročních ztrát. 

Rozlišují se: riziko ztrát na lidských ţivotech, riziko ztrát na sluţbách veřejnosti a 

riziko ztrát na kulturním dědictví. [4] 

 

V souvislosti s ochranou před bleskem se zavádí důleţitý termín systém ochrany 

před bleskem – LPS (z angl. lightning protection system) jako kompletní systém 

pouţívaný pro sníţení hmotných škod způsobených úderem blesku do stavby. Ten 

sestává z vnějšího a z vnitřního systému ochrany před bleskem. Vnější LPS je 

v podstatě hromosvod. Je to část LPS, která se skládá z jímací soustavy, soustavy 

svodů a z uzemnění. Vnitřní LPS se skládá z ekvipotenciálního (ochranného) 
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pospojování pro sníţení rozdílů potenciálů způsobených bleskovým proudem a 

z elektrické izolace mezi vnějším LPS a kovovými částmi stavby, kovovými 

instalacemi a vnitřními systémy, které nejsou součástí ochranného pospojování. 

Vnitřní LPS zahrnuje také ochranu systémů uvnitř stavby proti přepětí pomocí 

přepěťových ochranných zařízení (kap. 4.1.1). [15] 

4.2.1 Vnější LPS 

Vnější LPS můţe být neizolovaný (neoddálený), tj. hromosvod umístěn přímo na 

chráněném objektu, nebo vnější LPS izolovaný (oddálený), kde jsou jímací soustava 

a svody umístěny mimo objekt, aby se zabránilo nebezpečným jiskřením mezi 

dráhou bleskového proudu a chráněnou stavbou. [15] 

 

Parametry pro návrh vnějšího LPS jsou závislé na třídě LPS resp. hladině ochrany 

před bleskem – LPL (lightning protection level). Zvolením třídy LPS se stanovuje 

důkladnost, s jakou bude hromosvod proveden. Rozlišují se LPS třídy I aţ IV resp. 

LPL I (nejvyšší úroveň ochrany před bleskem) aţ LPL IV. LPL I a II se volí pro 

objekty s větším nebezpečím (např. nemocnice, chemické provozy, plynárny, 

elektrárny), LPL III a IV se volí pro běţné objekty. Pro bytové domy se zpravidla 

volí LPL III. [4] 

 

Vnější LPS je správně navrţen, pokud jsou vhodně navrţeny jímače, svody a 

zemniče. 

 Jímače 4.2.1.1

Jímací soustava můţe být vytvořena kombinací tyčí (stoţárů), zavěšených lan a 

mříţových vodičů. Umístění prvků jímací soustavy musí být navrţeno pomocí jedné 

nebo více z těchto přípustných metod: 

 metoda valící se koule; 

 metoda ochranného úhlu; 

 metoda mříţové soustavy. [15] 

Všeobecně se upřednostňuje metoda valící se koule, vhodná pro všechny případy. 

Princip pouţití této metody spočívá v tom, ţe koule o daném poloměru valící se 

okolo chráněné stavby a přes její vrchol všemi moţnými směry nemá být v ţádném 

bodě v dotyku se stavbou, koule se má dotýkat jen jímací soustavy. Poloměr 

uvaţované koule je závislý na LPL. [15] 

Tab. 6  Poloměry valící se koule přiřazené jednotlivým třídám LPS [15] 

LPL/třída LPS I II III IV 

Poloměr valící se koule 20 m 30 m 45 m 60 m 

 

Metoda ochranného úhlu je vhodná pro jednoduché tvary budov. Chráněná stavba 

musí být zcela umístěna uvnitř ochranného prostoru vytvořeného jímací soustavou. 

Ochranný prostor jímací tyče je dán kuţelem s vrcholem na jejím vrcholu. Velikost 

vrcholového úhlu je závislý jednak na LPL a také na výšce jímací soustavy nad 

referenční rovinou. Metoda ochranného úhlu se však můţe pouţít jen do určité výšky 



Legislativní a technické postupy pro zajištění bezpečnosti v elektrotechnice Jiří Bureš 2012 

 

 

33 

 

jímací soustavy. Pro LPL I je tato mezní výška 20 m, pro LPL II 30 m, LPL III 45 m 

a LPL IV 60 m. [15] 

 

Obr. 14  Závislost velikosti vrcholového úhlu α na třídě LPS (I aţ IV) a výšce soustavy h [16] 

Metoda mříţové soustavy je určena pro ochranu rovinných ploch, ţádné kovové 

instalace nesmí vystupovat vně prostoru chráněného touto soustavou. Vodiče jímací 

soustavy musí být umístěny na okrajích střechy, na jejích převisech a hřebenech. 

Rozměry ok mříţové soustavy nesmí být větší neţ hodnoty uvedené v tab. 7. [15] 

Tab. 7  Maximální hodnoty velikostí ok mříţové soustavy pro jednotlivé třídy LPS [15] 

LPL/třída LPS I II III IV 

Velikosti ok mřížové soustavy 5 x 5 m 10 x 10 m 15 x 15 m 20 x 20 m 
 

 Svody 4.2.1.2

Aby bylo zajištěno rozdělení bleskového proudu, je nutné vytvořit více paralelních 

drah od jímací soustavy k uzemnění. Délka těchto drah by měla být co nejkratší a 

doporučuje se, aby jímací vedení pokračovalo jako svody aţ ke zkušebním spojkám 

pokud moţno bez přerušení. Svody by měly být rozmístěny po obvodu chráněného 

objektu s rovnoměrnými rozestupy. Neměly by být poblíţ dveří, oken, balkónů apod. 

a na straně objektu, kde je venkovní vedení. Norma udává typické hodnoty 

vzdáleností mezi svody, uvedené v tab. 8. V kaţdém případě by objekt měl mít 

minimálně dva svody. [4] 

Tab. 8  Typické hodnoty vzdáleností mezi svody podle ČSN EN 62305-3 [15] 

LPL/třída LPS I II III IV 

Velikosti ok mřížové soustavy 10 m 10 m 15 m 20 m 
 

 Zemniče 4.2.1.3

Na kaţdém připojení svodu k uzemňovací soustavě by měla být umístěna zkušební 

spojka pro účely měření zemního odporu. Je doporučen nízký zemní odpor, pokud je 

to moţné, niţší neţ 10 Ω. Pouţívají se dva způsoby uspořádání zemničů. Uspořádání 

typu A se skládá z vodorovných nebo svislých zemničů pro kaţdý svod zvlášť 

umístěných vně chráněné stavby. V případě vodorovných zemničů se pouţívají 

zemnící pásky nebo dráty, jako svislé zemniče se pouţívají zemnící tyče. Uspořádání 

typu B je buď obvodový zemnič uloţen v zemi vně chráněného objektu, nebo 
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základový zemnič. Uzemňovací soustavu se doporučuje provést uspořádáním typu B, 

nejlépe se zemničem tvořeným propojeným ocelovým armováním v základovém 

betonu. Uzemnění uspořádáním typu B je způsob modernější neţ uspořádání A a má 

tu výhodu, ţe tato uzemňovací soustava je společná pro hromosvod i pro ochranu 

elektrických zařízení. [4] 

 

Obr. 15  Metody umístění jímací soustavy [16] 

4.3 Elektromagnetická kompatibilita 

Elektromagnetickou kompatibilitou – EMC (electromagnetic compatibility) se 

rozumí schopnost zařízení nebo systému správně fungovat v prostředí, v němţ 

působí nějaké vnější elektromagnetické signály, a současně svou vlastní činností 

rušivě neovlivňovat jiná zařízení. Rušivé signály se mohou šířit vedením nebo 

vyzařováním. Řešíme-li elektroinstalaci objektu jako systém sledovaný z hlediska 

EMC, můţeme při jejím návrhu pouţít některé technické prostředky pro prevenci 

šíření rušení, které budou zároveň společné pro ochranu před úrazem elektrickým 

proudem. 

 

Nejlepším příkladem takového technického prostředku je uzemňování a spojování, 

které můţe být součástí ochranného pospojování. Účelem je udrţení napětí na 

stíněních, krytech, pláštích a konstrukcích proti zemi na konstantní hodnotě. 

Spojování se provádí pomocí spojovacích pásků o nízké impedanci, doporučuje se 

mříţová uzemňovací síť. Takţe ochranné pospojování slouţí kromě jiného také 

k ochraně před rušivými vlivy elektrických zařízení. [17] 

 

Dalšími prostředky pro prevenci pronikání a šíření rušení můţou být stínění, 

filtrování, přepěťové ochrany (ty jsou zároveň součástí koncepce ochrany před 

bleskem), vhodná kabeláţ, návrh odolnosti desek tištěných spojů, redundantní 

obvody, pouţití digitálních technik. [17] 
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4.4 Ochrana před požárem 

Elektrické zařízení musí být především navrţeno, vyrobeno, namontováno a 

provozováno tak, aby riziko vzniku poţáru bylo co nejniţší, tj. musí být provedeno 

dle aktuálních technických předpisů. Na poţární bezpečnost elektrotechnického 

zařízení má vliv velké mnoţství dílčích faktorů, zejména správné dimenzování a 

jištění elektrotechnických zařízení, izolace, krytí, volba typů vodičů a kabelů a jejich 

odpovídající uloţení, dimenzování elektrického zařízení z hlediska zkratových 

proudů a jejich dynamických účinků, volba elektrického zařízení v rizikových 

prostorách, zejména v prostorách s nebezpečím poţáru, či výbuchu, atd. 

 

Před vznikem poţáru mohou účinně chránit také proudové chrániče. Pokud má 

chránič dostatečnou citlivost, je schopen vypnout jiţ při malých tzv. plazivých 

proudech unikajících izolací vedení, dojde-li někde ke zkratu. V takovém případě se 

porucha nemusí nijak projevit na provozovaných zařízeních, přičemţ proudový 

chránič zdánlivě bezdůvodně vypíná obvod. Nenajde-li se jiná příčina, je to 

signalizace, ţe na nějakém skrytém místě odtéká proud mimo obvod, coţ můţe 

následkem zahřívání instalačních materiálů vyvolat poţár. [9] 

4.5 Jištění 

Pro jištění elektrických rozvodů nn se pouţívají především pojistky a jističe. Volba 

jistícího prvku a jeho parametrů závisí na typu jištěného zařízení, tj. zda se jedná 

o světelný obvod, zásuvkový obvod, napájecí kabel, motor, polovodičový prvek, 

transformátor, atd. 

 

Pojistky se vyrábějí v různých provedeních (válcové, závitové, noţové) s různými 

vypínacími charakteristikami (gG pro jištění vedení, aM pro jištění motorů, gR pro 

jištění polovodičů). Jističe se vyrábějí rovněţ v různém provedení s různými 

vypínacími charakteristikami (B, C, D, K, …). 

 

Důleţitým parametrem pro volbu jistícího prvku je vypočítaný nebo předpokládaný 

zkratový proud, který má být jistícím prvkem vypnut. Nelze pouţít jistící prvek 

s niţší zkratovou odolností, neţ je vypočítaný zkratový proud v místě umístění 

jistícího prvku. V tomto případě sehrávají významnou roli pojistky, které mají 

omezující schopnost. Jsou schopny omezit procházející zkratový proud na niţší 

úroveň. Omezení zkratového proudu se vyjadřuje pomocí omezovací charakteristiky 

udávané výrobcem. Pro tuto vlastnost se pojistky vyuţívají jako doplňující předřadný 

prvek při dimenzování rozvodů. 
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Obr. 16  Typická omezovací charakteristika pojistky [18] 

Při volbě jmenovitého proudu jistícího prvku pro jištění vodičů a kabelů jsou 

důleţitými parametry také materiál vodiče, typ izolace, maximální oteplení dané 

výrobcem či uloţení vodiče (kabelu) mající vliv na odvod tepla z vodiče (kabelu) do 

okolí. 

 

Jistící prvky je nutné koordinovat s typy vodičů či kabelů tak, aby nedocházelo 

k překročení povolených limitních hodnot oteplení vodičů či kabelů jak jmenovitým, 

tak i zkratovým proudem, k překročení dovolených úbytků napětí na koncích kabelů 

či na napájených zařízeních a k překročení velikosti impedance vypínací smyčky. 
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ZÁVĚR 

V současné době je snaha sjednotit evropskou normalizaci za účelem odstranění 

překáţek obchodu mezi státy. Po technické stránce je to do určité míry moţné, ale po 

stránce legislativní je to problematické. Znamená to totiţ zásah do právních předpisů, 

které jsou v jednotlivých státech většinou velmi specifické. Sjednocování proto 

probíhá postupně a současný stav je takový, ţe harmonizované normy mají celou 

řadu národních dodatků, mezi které u nás (kromě jiných) patří také vyhláška 50/1978 

Sb., o jejíţ novelizaci se v odborné veřejnosti mluví uţ roky. Výhledovým cílem je, 

aby takovéto národní vyhlášky neexistovaly a aby legislativa byla na evropské úrovni 

jednotná. 

 

Oblast bezpečnosti v elektrotechnice je velmi důleţitá nejen z hlediska ochrany před 

úrazem elektrickým proudem, coţ je samozřejmě její prioritní poslání, ale poslední 

dobou dochází k její vazbě na celou řadu dalších elektrotechnických oborů. 

V souvislosti s tím, jak se pouţívání citlivé elektroniky stává stále běţnější, a to jak 

v průmyslových provozech, tak v domácnostech, je nutné do koncepce zajištění 

bezpečnosti v elektrotechnice zahrnout navíc i aspekty správné funkce zařízení, 

ochrany zařízení před přepětím, před moţným vznikem poţáru… V této práci byl 

vytvořen přehled těchto důleţitých aspektů, které s ochranou před úrazem 

elektrickým proudem souvisejí, včetně širší vazby na další obory elektrotechniky. 
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