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1. Úvod  
 
Vnější vlivy svojí p řítomností p ředurčují jednotlivé prostory z hlediska 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem, elektrickým či elektromagnetickým 
polem.   
Z hlediska náročnosti provedení a zabezpečení elektrických i navazujících zařízení je 
možno v tomto systému z hlediska vnějších vlivů elektrická zařízení rozdělit na 
zařízení  
- do prost ředí bez nebezpe čí výbuchu  (zpravidla méně náročné provedení a 

jednodušší požadavky obsažené v souboru základních předpisových norem),  
- do prost ředí s nebezpe čím výbuchu  (obvykle náročnější provedení a 

propracovaný soubor normativních požadavků opírajících se o speciální legislativu).  
 
Související p ředpisy 
Na každé elektrické za řízení působí jeho okolí a naopak.  Toto "působení" je v 
elektrotechnických předpisech definováno jako VNĚJŠÍ VLIVY .  
K zajištění základních podmínek bezpe čnosti (osob, užitných zvířat a majetku) při 
provozní spolehlivosti  (při určeném způsobu provozu) je třeba, aby elektrické 
zařízení bylo vybráno a instalováno v souladu s požadavky, které jsou definovány v 
příslušném elektrotechnickém předpisu (ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické 
předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 
51: Všeobecné předpisy).  
 
 
2. Rozdělení a ozna čování vn ějších vliv ů  

Vnější vlivy se třídí do stup ňů. Každý stupeň vnějšího vlivu je označen dvěma 
písmeny velké abecedy a číslicí.  

 

 
 

X X  N 

třída každého vn ějšího vlivu  (1 ,2, 3 ..8) 

všeobecná kategorii vn ějšího vlivu  (A, B, C) 

povaha vn ějšího vlivu  (A, B, C, …..) 

 

 

Prvé písmeno  označující všeobecnou kategorii  vnějšího vlivu: 

A = prostředí, 
B = využití, 
C = konstrukce budovy. 

Uvedené termíny prost ředí, využití a konstrukce budovy  jsou využívány v tomto 
významu: 
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prost ředí (A):  vlastnosti okolí (prostoru, nebo jeho části) vytvořené jím samým nebo 
předměty, zařízeními atd. v prostoru umístěnými. Jedná se o tyto povahy vnějšího 
vlivu: 
teplotu okolí, vlhkost, nadmořskou výšku, přítomnost vodní masy, výskyt cizích 
pevných těles, výskyt korozivních nebo znečišťujících látek, mechanické namáhání, 
výskyt flóry, výskyt fauny, přítomnost elektromagnetických, elektrostatických a 
ionizujících působení, sluneční záření, seizmické účinky, četnost výskytu bouřek a 
pohyb vzduchu; 

 

využití (B):  uplatnění objektů nebo jejich částí dané: 
a) vlastnostmi osob vycházejících z jejich duševních a pohybových schopností, 

jejich stupně elektrotechnických znalostí, elektrického odporu lidského těla, 
b) možnost jejich úniku 
c) vlastnostmi zpracovávaných látek; 

 

konstrukce budovy (C):  souhrn vlastností budovy vyplývajících z povahy užitého 
konstrukčního a dekorativního materiálu, provedení budovy a její fixace k okolí. 

 
Druhé písmeno  označuje povahu  vnějšího vlivu:  
A  teplota okolí 
B  atmosférické podmínky v okolí 
C  nadmořská výška 
D  výskyt vody 
E  výskyt pevných cizích těles 
F  výskyt korozivních nebo znečisťujících látek 
G  rázy 
H  vibrace 
J  ostatní mechanická namáhání 
K výskyt rostlinstva nebo plísní 
L  výskyt živočichů 
M  elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení 
N  sluneční záření 
P  seismické účinky 
Q  bouřková činnost 
R  pohyb vzduchu 
S vítr 

 
Číslice  označuje třídu  každého vnějšího vlivu. 
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3. Určování vn ějších vliv ů  
 

AA Teplota okolí (°C)     
AA1:   -60 až     +5oC      
AA2:   -40 až     +5oC             
AA3:  -25 až     +5oC 
AA4:   -5  až   +40oC 
AA5:   +5  až   +40oC 
AA6:   +5  až   +60oC 
AA7:  -25 až   +55oC 
AA8:  -50 až   +40oC 
V případě potřeby lze pásma i slučovat. Případy, které vybočují z rozmezí normalizovaných pásem, je nutno zvlášť posoudit. 

 
Má dodat: uživatel 
Určuje:  technolog (alt. ve výjimečných případech i majitel - odstávka topení, při 
zachování vysoušení).  
Příklady:   
vnitřek budovy přísluší do třídy AA4,  
třídy AA1 a AA2 odpovídají zvláštním podmínkám, jako např. v mrazicích boxech.  
 

AB Vlhkost     (Určení tepelného rozmezí v prostoru s přirozenou vlhkostí vzduchu) 

 
 Teplota Relativní vlhkost Použití 
    

AB1 -60 až     +5oC 3% až 100% Vnější a vnitřní teploty s nízkou teplotou 
AB2 -40 až     +5oC 10% až 100%  
AB3 -25 až     +5oC 10% až 100%  
AB4 -5  až     +40oC 5% až 95% Vnitřní prostory bez regulace teploty a 

vlhkosti 
AB5 +5  až    +40oC 5% až 85% Vnitřní prostory s regulací teploty 
AB6 +5  až    +60oC 10% až 100% Vnější a vnitřní prostory s působením 

slunečního a tepelného záření 
AB7 -25 až    +55oC 10% až 100% Vnitřní prostory bez regulace teploty trvale 

větrané 
AB8 -50 až    +40oC 15% až 100% Vnější prostory nechráněné před sluncem a 

mrazem 
 
Má dodat:  uživatel.  
Určuje:  technolog - ve výrobním procesu, krátkodobé odstávky,  
majitel - odstávky,  
vzduchotechnik - (povolená nejvyšší vlhkost i u "normálního vlivu AB5" z hlediska 
tvoření plísní nevyhoví - je vysoká a je nutno větrat - toto však nemusí platit u 
zdravotnických zařízení.)  
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Příklady:   
třída AB1 a AB2, např. v mrazicích boxech  
třída AB4 - vnitřní prostory s omezeným vytápěním  
třída AB5 - vnitřní prostory s regulací teploty  
třída AB8 - venkovní prostory  

 

AC Nadmo řská výška (m) 

Respektuje nadmořskou výšku. Na té závisí tlak vzduchové vrstvy obklopující 
zeměkouli. Má mimo jiné i vliv na přeskokové vzdálenosti mezi částmi s vysokým 
napětím. Ty se zmenšují s klesajícím tlakem vzduchu. Jedinou normalizovanou 
hranicí pro tento účel je 2000 m nadmořské výšky, takže existují: 

AC1     do 2000 m nad mořem 
AC2     nad 2000 m nad mořem 
Pro použití v ČR vždy AC1, tedy "normální vliv".  
 
Má dodat:  uživatel.  

 

AD Voda    (Výskyt vody podle druhu provozu při uvažování tlaku vody a případného    
směru dopadu.)  

 
AD1: Možnost výskytu vody je zanedbatelná 
AD2: Možnost padajících kapek 
AD3: Padající vodní tříšť pod úhlem až 60o od svislice 
AD4: Voda stříkající (bez tlaku) všemi směry 
AD5: Voda tryskající všemi směry 
AD6: Možnost výskytu vodních vln 
AD7: Občasné mělké ponoření do hloubky 15 cm až 1 m 
AD8: Ponoření pod tlakem vody více než 0,1 bar 

 
Má dodat:  uživatel 
Určuje:  technolog - ve výrobním procesu, krátkodobé odstávky,  
majitel, bezpečnostní technik, vzduchotechnik.  
 
Příklady:   

třída AD1 - v místnostech, kde stěny nevykazují stopy vlhkosti (obvykle obytné a 
kancelářské budovy),  
třída AD2 - v místnostech, kde se občas vyskytuje pára nebo kde voda 
kondenzuje v kapkách na stěnách 
                   (obvykle obytné a kancelářské budovy),  
třída AD3 - v místnostech, kde vodní tříšť může vytvářet souvislý povlak na 
stěnách a podlaze, 
třída AD4 - místa, kde voda může i stříkat (vztahuje se např. na venkovní 
svítidla nebo zařízení staveniště),  
třída AD5 - místa, kde se stříkající voda pravidelně používá (dvory, mycí linky 
automobilů),  
třída AD8 - místa trvale pod vodou (např. v plaveckých bazénech).  
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AE Cizí t ělesa   (Výskyt cizích pevných těles ve sledovaném prostoru)  
 

AE1: 
 
Zanedbatelný výskyt malých předmětů a prachu 

AE2: Volná malá tělesa s nejmenším rozměrem aspoň 2,5 mm (čelí jim krytí aspoň 
IP 4X) 

AE3: Volná malá tělíska s nejmenším rozměrem aspoň 1 mm (nutné krytí aspoň   
IP 5X) 

AE4: Denní spad prachu aspoň 10 a nejvýše 35 mg/m2 
AE5: Denní spad prachu nad 35 do 350 mg/m2 
AE6: Denní spad prachu nad 350 do 1000 mg/m2 

 

Má dodat:  uživatel.  
Určuje:  technolog - ve výrobním procesu, odstávky,  
hygienik,  
požární technik - technolog - je nutno určit jakou vrstvu a koncentraci "prachu" lze 
považovat za nehořlavou a nevýbušnou,  
vzduchotechnik. 
 
Příklady:   

třída AE1 - např. v domácnostech nebo kancelářích,  
třída AE2 a AE3 - v obvyklých průmyslových provozech - prach sice může být 
přítomný, ale bez vlivu na elektrické zařízení,  
třída AE4 - vrstvy prachu mají vliv na provoz elektrického zařízení. Jestliže je 
prach hořlavý, drsný nebo korozně agresivní, musí se brát v úvahu další vlivy:  
pro hořlavý prach BE2 nebo BE3,  
pro korozivní prach AF2 až AF4,  
pro drsný prach AJ.  

 

AF Koroze   
 

 
AF1: Množství a povaha korozivních nebo znečisťujících látek nejsou významné 
AF2: Přítomnost korozivních znečisťujících látek atmosférického původu již 

významně ovlivňuje el.zařízení (např. el.zařízení na břehu moře, průmyslové 
oblasti se značně znečistěnou atmosférou, při produkci brusných, izolačních 
nebo vodivých prachů). 

AF3: Občasné nebo příležitostné vystavení korozním nebo znečisťujícím látkám při 
výrobě a užití těchto látek 

AF4: Trvalé vystavení velkému množství korozivních nebo znečisťujících 
chemických látek 

Výskyt chemicky aktivních (korozivních) a znečišťujících látek. Seznam a koncentrace všeobecně se 
vyskytujících látek pro jednotlivé třídy těchto vlivů jsou uvedeny v ČSN EN 60721-3-3 a ČSN EN 
60721-3-4, včetně informačních příkladů. Chemické látky běžné v průmyslu a odolnost 
elektrotechnických materiálu vůči nim je uvedena v příloze NK (informativní) v ČSN 33 2000-5-51. 
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Má dodat:  uživatel.  
Určuje:   
u technlogického zařízení:  
technolog - ve výrobních závodech, uvnitř i vně dosah, provoz, porucha, havárie, 
odstávka, 
hygienik,  
vzduchotechnik,  
bezpečnostní technik,  
požární technik,  
u ostatních:  
zadavatel,  
zpracovatel stavební části,  
(informace z meteorologického ústavu - postup dle rámcových zařazení dle ČSN EN 
60721-3-3 a -4). 
 
Příklady:  

třída AF2 - na břehu moře nebo na okraji průmyslové oblasti s chemickými 
továrnami, cementárnami apod.  
třída AF3 - chemické laboratoře,  
třída AF4 - v chemickém průmyslu (určení ochrany vyžaduje specifikaci 
chemických látek).  

 

AG Ráz ,   
(U těchto vnějších vlivů je nutno zvážit, zda je jejich zdroje přenášejí na sledované 
okolí. Průmyslová zařízení jsou konstruována na AG2.)  
 

 
AG1: Mechanická namáhání vzniklá mírnými rázy ( např. v domácnostech apod.) 
AG2: Mechanická namáhání vzniklá středně velkými rázy (běžné průmyslové 

provozy) 
AG3: Mechanická namáhání vzniklá silně velkými rázy (těžké prům. provozy) 

 

Má dodat:  uživatel.  
Určuje:   technolog,  
               bezpečnostní technik.  

Příklady:   
třídy AG1 - v domácnostech,  
třídy AG2 - v průmyslu.  
třídy AG3 - v průmyslu s těžkým provozem  
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AH Vibrace 

(U těchto vnějších vlivů je nutno zvážit, zda je jejich zdroje přenášejí na sledované 
okolí. Průmyslová zařízení jsou konstruována na AH2.)  
 

AH1: Mechanická namáhání vzniklá mírnými vibracemi ( např. v domácnostech 
apod., kde jsou účinky zanedbatelné) 

AH2: Mechanická namáhání vzniklá středními vibracemi (v běžných průmyslových 
provozech) 

AH3: Mechanická namáhání vzniklá silnými vibracemi (v těžkých průmyslových 
provozech) 

 

Má dodat:  uživatel.  
Určuje:   technolog,  
               bezpečnostní technik. 

 

AJ Ostatní mechanická namáhání  
 

Určuje:   technolog a stavební technik,  
               bezpečnostní technik,  
               projektant elektro,  
               topenář (výfukové plochy - stěny atd.)  
               uživatel.  
 

AK Rostlinstvo   
 

AK1:  Bez vážného nebezpečí způsobeného růstem rostlin nebo plísní 
AK2:  Vážné nebezpečí působení růstem rostlinstva nebo plísní 

 

Má dodat:  uživatel.  
Určuje:  technolog a stavební technik,  
             bezpečnostní technik,  
             hygienik,  (vzduchotechnik).  
Nestačí určit třídu vlivu, např. AK2. Je třeba rozlišit charakter vlivu. Je rozdíl např. 
mezi přítomností hmyzu a hlodavců.  

 

AL Živo čichové 

 
AL1: Bez vážného nebezpečí, způsobeného výskytem živočichů 
AL2: Vážné nebezpečí výskytu živočichů ( hmyz, ptáci, malá zvířata) 

Má dodat:  uživatel.  
Určuje:  technolog a stavební technik,  
             bezpečnostní technik,  
             hygienik,  (vzduchotechnik).  
Nestačí určit třídu vlivu, např. AL2. Je třeba rozlišit charakter vlivu. Je rozdíl např. 
mezi přítomností plísní a vyšších rostlin.  
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AM Elektrostatická, elektromagnetická a jiná p ůsobení. Ionizující zá ření  
 
AM1 :   Síla vlivu je zanedbatelná – není škodlivá 
AM2 :    Nepříznivé působení vnějších bludných proudů 
AM3 :    Nebezpečný výskyt elektromagnetického záření   
AM4 :     Výskyt nebezpečného ionizujícího záření 
AM5 :     Nebezpečná elektrostatická pole 
AM6 :     Možnost nebezpečných indukovaných proudů  

Má dodat:  uživatel.  
Určuje:  technolog (na podkladě parametrů od dodavatele technologie, nejsou-li tyto 
parametry k dispozici, budou  
              použity limitní údaje hygienika),  
              bezpečnostní technik,  
              hygienik,  
              stavitel - dodá průzkum (bludné proudy atd.)  
Vyskytují se obvykle pouze v blízkosti elektrických stanic, přenosů vf proudů, vedení 
vvn a přístrojů s radioaktivními látkami.  

 

AN Slune ční záření  
 
AN1:     Nízká intenzita slunečního záření (do 500 W/m2) 
AN2:     Střední intenzita slunečního záření (500 až 700 W/m2) 
AN3:     Vysoká intenzita slunečního záření (700 až 1120 W/m2) 

Má dodat:  uživatel (informace z meteorologického ústavu)  
Intenzita slunečního záření může v naší zeměpisné šířce dosahovat až více než       
1   kW/m2.  

 
AP Seizmicita   
 
AP1:        Zanedbatelné                      zrychlení  ≤ 30 Gal 
AP2:         Nízké                    30 Gal < zrychlení ≤ 300 Gal   
AP3:        Střední                300 Gal < zrychlení ≤ 600 Gal 
AP4:        Silné                                    zrychlení  > 600 Gal 

Značí účinky zemětřesení. Měřítkem pro rozlišení čtyř stupňů působení je zrychlení vyjádřené 
v Galech, přičemž 1 Gal = 1 cm/s. 

Má dodat:  uživatel (informace z meteorologického ústavu)  

 

AQ Bou řková činnost   
 
AQ1:   Zanedbatelné  ohrožení                                                             do 25 b.d. v roce 
AQ2:    Nepřímé ohrožení (instalací napájených z venkovních vedení) nad 25 b.d. v roce 
AQ3:   Přímé ohrožení (části instalace vně budov) 

V ČR je počet bouřkových dnů (b. d.) v roce 20 až 30. 
Má dodat:  uživatel (podrobnější informace z meteorologického ústavu).  
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AR Pohyb vzduchu   
 
AR1:    Pomalý, do 1 m/s, (tj. do 3,6 km/hod.) 
AR2:    Střední, od 1 do 5 m/s, (tj. od 3,6 do 18 km/hod.)   
AR3:    Silný, od 5 do 10 m/s, (tj. od 18 do 36 km/hod.) 

Má dodat:  uživatel  
Určuje:   technolog,  
              vzduchotechnik, hygienik, bezpečnostní technik.  

 

AS Vítr  
 
AS1:      Malý, rychlost do 20 m/s, (tj. do 72 km/hod.) 
AS2:      Střední, rychlost od 20 do 30 m/s, (tj. od 72 do 108 km/hod.)  
AS3:      Silný, rychlost od 30 do 50 m/s, (tj. od 108 do 180 km/hod.) 

Má dodat:  uživatel (informace z meteorologického ústavu).  

 

 

BA Schopnost lidí  
 
BA1: Nepoučené osoby- osoby se znalostmi elektrických zařízení získanými 

všeobecnou bezpečnostní osvětou 
BA2:   Děti v místě pro ně určených (děti na úrovní, která vyžaduje dohled dospělých) 
BA3:  Invalidé tj. osoby, které nejsou zcela fyzicky a duševně schopné, nemocné a  

staré osoby (např. nemocniční a pečovatelská zařízení) 
BA4:  Poučené osoby, tj. osoby, které jsou buď poučené odborníky, nebo na které 

odborníci dohlížejí, aby se vyvarovali nebezpečí, která mohou působením 
elektrických zařízení vznikat.*     

BA5:  Znalé osoby, což jsou osoby s technickým vzděláním nebo s dostatečnou 
zkušeností, jež jim umožňuje vyhnout se nebezpečí, které může elektřina 
způsobit ( technici atp.) 

 

Má dodat:  uživatel.  
Určuje:   technolog,  
              stavitel + provozovatel,  
              bezpečnostní technik,  
              hygienik,  
              elektrotechnik.  

Příklady:  
třída BA2 - děti v jeslích 
třída BA3 - staří a nepohybliví  
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BB Odpor lidského t ěla  
(Dosud nejsou vypracována kritéria, ale předpokládá se zavedení těchto stupňů srovnatelných s naší 
praxí) 
 

třída BB1- suchá místa,  
třída BB2 - vlhká místa,  
třída BB3 - ve vodě.  

 

BC Dotyk s potenciálem zem ě  
 

třída BC1 - vyskytuje se pouze výjimečně (výhody prostor s nevodivým okolím se 
uplatňují např. při výrobě některých elektronických součástek),  
třída BC2 - v běžných obytných místnostech,  
třída BC3 - v nenáročných provozech,  
třída BC4 - sevřené vodivé prostory, jako jsou kovové nádrže a potrubí, v nichž je 
člověk trvale v dotyku se stěnami.  

Určuje:   technolog,  
              stavitel + provozovatel,  
              elektrotechnik,  
              bezpečnostní technik.  

 

BD Únik  
 
BD1:   Malá hustota obsazení objektu a snadné podmínky pro únik (obytné budovy 

běžných a     malých výšek. 
BD2:   Malá hustota obsazení objektu a obtížné podmínky pro únik. Ty jsou zejména 

ve výškových budovách, ale mohou být i jinde. 
BD3:   Velká hustota obsazení a snadné podmínky pro únik (divadla, kina, obchodní 

domy apod.). 
BD4:   Velká hustota obsazení a obtížné podmínky pro únik (výškové hotely, 

nemocnice atp.). 

 

Určuje:   požární technik,  
              stavitel + provozovatel,  
              technolog,  
              bezpečnostní technik.  

Příklady:  
třída BD1 - obytné budovy do výšky 50 m, ostatní budovy do výšky 28 m,  
třída BD2 - budovy vyšší než v BD1,  
třída BD3 - veřejně přístupná místa (kina, divadla, obchodní domy),  
třída BD4 - vysoké veřejně přístupné budovy (hotely, nemocnice).  
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BE Látky v objektu   
 

BE 1  bez nebezpečí  
BE 2  nebezpečí požáru  
BE 2N1  nebezpečí požáru hořlavých hmot  
BE 2N2  nebezpečí požáru hořlavých prachů  

BE 2N3  nebezpečí požáru hořlavých kapalin  
BE 3  nebezpečí výbuchu  
BE 3N1  nebezpečí výbuchu hořlavých prachů  
BE 3N2  nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par  
BE 3N3  nebezpečí požáru nebo výbuchu výbušnin  
BE 4  nebezpečí znečištění  
 

Má dodat:  uživatel.  
Určuje:   technolog,  
               hygienik,  
               bezpečnostní technik,  
               stavitel + uživatel.  
 

Třídy BE2N jsou řešeny p ředpisy pro za řízení do prost ředí s nebezpe čím 
výbuchu .  

 

CA Konstruk ční materiály   
 
CA1: Nehořlavé (např. zděné nebo panelové) 
CA2: Hořlavé tj.budovy konstruované z hořlavých materiálů (dřevěné, roubené 

budovy)     (Instalace dle ČSN 33 2312) 
 
Stupně hořlavosti stavebních materiálů dle ČSN 73 0862: 
A - nehořlavý 
B - nesnadno hořlavý 
C - hořlavý 
      C1 - těžce hořlavý 
       C2 - středně hořlavý 
       C3 - lehce hořlavý 

 

Má dodat: majitel.  
Určuje:   stavitel + uživatel,  
              bezpečnostní technik,  
              technolog.  
Příklad:  
              třída CA2 - dřevěné budovy  
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CB Provedení budovy   
 
CB1: Zanedbatelné nebezpečí 
CB2: Šíření ohně tj. budovy, jejichž tvar a rozměry usnadňují šíření ohně např. 

výškové budovy, v nichž může ve vysokých svislých prostorech vznikat 
komínový efekt. 

CB3: Posun tj. budovy značné délky (kde mohou např. vznikat dilatace) nebo budovy 
postavené na nestabilní půdě. 

CB4: Poddajné nebo nestabilní tj. budovy jejichž konstrukce jsou slabé nebo se 
pohybují (např. stany, konstrukce podepírané vháněným vzduchem, krátkodobě 
sestavované objekty v lunaparcích apod.). Poznámka: Odstranitelné části příp. 
instalace mají být konstrukčně samonosné (viz ČSN 33 2000-5-52). 

 

Má dodat:  majitel + uživatel.  
Určuje:   stavitel. + uživatel,  
              požární technik,  
              bezpečnostní technik,  
              technolog.  
Příklady:  
              třída CB2 - vysoké budovy podle BD2, 
              třída CB3 - dlouhé budovy na nestabilním podloží,  
              třída CB4 - stany nebo posuvné stěny či odstranitelné části.  
 
 
 


