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1. Bezpečnost práce a bezpečnost technických zařízení  v elektrotechnice  
 

     Nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem při činnosti studentů na elektrickém 
zařízení vzniká neznalostí jak elektrická zařízení obsluhovat a nesprávným technickým 
provedením elektrických zařízení zejména s ohledem na způsob provedení ochrany těchto 
zařízení před úrazem elektrickým proudem. 

           Jak správně obsluhovat elektrická zařízení nebo na těchto zařízeních pracovat bylo 
vysvětleno již v předmětu „ Bezpečnost práce v laboratořích FEI“  a je uvedeno 
v sylabech „Bezpečnost práce v laboratořích FEI.“ 

           Nebezpečí úrazu elektrickým proudem však vzniká také nesprávným technickým 
provedením vlastního zapojení elektrických zařízení, která již také samostatně provádí 
studenti 2.( a vyšších ročníků) navazujícího studia. 

           Proto musí mít pracovníci, kteří tato zařízení zapojují nebo zhotovují příslušnou 
odbornou elektrotechnickou kvalifikaci , což znamená mít příslušné znalosti. Studenti 
jsou pak pověřováni pracemi v laboratořích podle postupně získaných teoretických 
vědomostí a praktických zkušeností. 

           Povinnost konstruovat a zapojovat elektrická zařízení tak, aby neohrožovala 
bezpečnost osob a majetku je dána příslušnými zákonnými ustanoveními. Jsou to 
zejména:  

•  Zákon čís. 65/1965 Sb. v posledním platném znění – Zákoník práce 
•  Vyhláška čís. 50/1978 Sb. v posledním platném znění – o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice  
•  Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti vč. změny ve Vyhlášce 
553/1990 Sb. v posledním platném znění. 

•  Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních. 

 
 
2. Působení vnějších vlivů na elektrická zařízení 
 
               Na každé elektrické zařízení působí jeho okolí a naopak. Toto působení je v uvedené 

ČSN 33 2000-3 definováno jako vnější vlivy. K tomu, aby byly zajištěny základní 
podmínky bezpečnosti (osob, užitkových 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). 

     Vnější vlivy svou přítomností rovněž předurčují jednotlivé prostory z hlediska    
      nebezpečí úrazu elektrickým proudem, elektrickým či elektromagnetickým polem. 

 
              2.1   Označování vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3 
       Vnější vlivy se třídí do tří stupňů. Každý stupeň vnějšího vlivu je označován dvěma 
písmeny velké abecedy a číslicí.  
 
První písmeno označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu: 
A = vnější činitel prostředí (dále jen prostředí) 
B = využití 
C = konstrukce budovy 
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Význam jednotlivých pojmů: 
prostředí (první písmeno A) – jak okolí působí na elektrické zařízení . Sledují se např. teplota            

okolí, vlhkost, výskyt cizích pevných těles, výskyt korozivních nebo znečisťujících 
látek, mechanické namáhání apod. 

využití    (první písmeno B) –  jak elektrické zařízení působí na okolí. Zahrnuje např. četnost 
osob v prostoru a možnost jejich úniku, vlastnosti osob (duševní, pohybové, 
elektrotechnické znalosti) přítomných v daném prostoru, vlastnosti látek 
zpracovaných v daném prostoru apod. 

konstrukce budov (první písmeno C) – vlivy objektu tzn. vlastnosti budovy vyplývající 
z povahy užitého konstrukčního a dekorativního materiálu, provedení budovy a její 
fixace vzhledem k okolí 

 
Druhé písmeno označuje povahu vnějšího vlivu: 
              A..... 
              B..... 
              C.....  
Číslice označuje třídu každého vnějšího vlivu 
              1..... 
              2..... 
              3.....    
 
Podrobněji je vše uvedeno v Sylabech z předmětu „ Předpisy pro elektrická zařízení a el. 
instalace“ a v ČSN 33 2000-3. 
 
Dále je uveden příklad uvedených názvů a způsob značení vnějších vlivů : 
                 
           Kategorie vlivu                                                                     Směr  působení  vlivu 
                                                                                                          včetně vlivů objektu 
 
 
           Povaha vlivu                                                                         Druh vlivu 
 
 
           Třída vlivu                                                                            Síla působení vlivu   
 
 

            Například                               A      D     3                               
 
 
            Na elektrické zařízení působí 
                                                 vodní 
                                                    tříšť 
 
 
Tyto vlivy však navazují na klasifikaci podmínek podle ČSN EN 721 resp. ČSN IEC 721. 
Podrobněji o způsobu této klasifikace je vše uvedeno v Sylabech z předmětu „ Předpisy pro 
elektrická zařízení a el. instalace“ 
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3.    Rozdělení prostorů z hlediska úrazu el. proudem 
 
      Hlavním problémem bezpečnosti je stanovení skutečného tělového proudu při úrazu el. 
proudem u konkrétního zařízení. Víme, že tato hodnota nemá přesáhnout mez škodlivého 
proudu. Nepřekročení této meze lze však ovlivnit nepřímo, a to předepsáním dovolených mezí 
trvalého dotykového napětí, které nesmějí být u částí vystavených dotyku překročeny. 
      Protože většina sítí je provozována s uzemněným uzlem, vzniká nebezpečí úrazu 
především u jednopólového dotyku. Intenzita tohoto proudu je silně ovlivňována vlastnostmi 
okolí postiženého (vlhkost, horko, vodivé konstrukce apod.) proto norma (ČSN 33 2000-3) 
posuzuje dovolené meze trvalého dotykového napětí (popřípadě i meze bezpečného malého 
napětí) i z hlediska prostorů.   
 
Druhy prostorů 
-     normální (vnější vlivy snižují nebezpečí úrazu el. proudem) 
- nebezpečné (vlivem prostředí je stálé nebo přechodné nebezpečí úrazu) 
- zvl. nebezpečné (zvláštní okolnosti nebo vlivy zvyšují nebezpečí úrazu)  
- (zvl. nepříznivé případy) 
 
4.   Rozdělení napětí z hlediska nebezpečného dotyku 
 
      Tab. 1 Dovolené meze trvalého dotykového napětí do 1000V AC a 1500V DC: 

Dovolené meze trvalého dotykového napětí UL  
[ V ] Prostory 

AC DC 
normální a nebezpečné 50 120 

zvlášť nebezpečné 25 60 
zvlášť nepříznivé případy 12 25 

 
Pozn.: Při novelizaci normy vymizel pojem „dovolené dotykové napětí“. Velikost dovoleného dotykového napětí 
závisí na tom, jak dlouho dotyk trvá. Čím je tato doba kratší, tím může být dotykové napětí vyšší.  
 
5. Základní principy ochran před úrazem elektrickým proudem 

 
Ochrany před úrazem elektřinou jsou v souladu s  poznatky působení elektrického 

proudu na lidský organizmus založeny na následujících principech : 

a) Zamezením dotyku - ( na př. ochrana polohou, zábranou, izolací). Jde sice o 
ochrany velmi účinné, avšak  jejich využití je omezené buď na části, které  
nevyžadují obsluhu a častější údržbu, nebo na spotřebiče malých výkonů. 

b) Omezením tělového proudu na bezpečnou hodnotu - (na př. bezpečným napětím, 
omezením ustáleného proudu a  náboje). Ochrany tohoto druhu plní i nejvyšší 
nároky  na bezpečnost, avšak jen u zařízení s malými výkony. 

c) Včasným samočinným odpojením od zdroje - ( na př. chrániči, nulováním ). 
Ochrany takto působící jsou proveditelné i pro zařízení nejvyšších výkonů, ve 
srovnání s předchozími principy je však jejich spolehlivost nejnižší. 

Ochrany typu a) a v podstatě i typu b) jsou ochranami aktivními, protože předcházejí 
ohrožení tím, že zabraňují  dotyku nebo vzniku nebezpečného proudu. Při správném  
provedení mají vysokou míru bezpečnosti. 
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         Ochrany typu c) jsou ochranami pasivními, protože fungují až následně po vzniku 
ohrožení. Jejich míra  bezpečnosti je nesporně nižší, zejména u ochran, které odpojují vadnou 
část v čase závislém na velikosti poruchového proudu. 
 
6. Třídy ochran elektrických přístrojů 

Funkce jednotlivých ochran je popisována v dalších  kapitolách, zde je však na místě 
provést seznámení ještě s  tzv. třídami ochran, a to proto, že rozlišovacím znakem je  opět 
princip, na kterém jsou založeny. 

Třídy ochran jsou přehledně znázorněny v tab.č.1, kde jsou jednofázové spotřebiče s 
pohyblivým přívodem opatřeným vidlicí. Důvodem je maximální názornost, i když označení 
ochran třídami lze stejně dobře  používat i pro elektrické předměty upravené pro pevnou  
montáž a pod. 

Číselné označení třídy ochrany svádí k úsudku, že  číslem ochrany se zvyšuje i úroveň 
bezpečnosti ochrany. Ta  je však v konkrétních případech ovlivňována i mnohými  vedlejšími 
činiteli, takže třídy ochran označují pouze to,  jakým způsobem je ochrany dosaženo. 

 

Přehledně to vyjadřuje schématické znázornění převzaté z ČSN 330600 

třída ochrany 0

třída ochrany I

třída ochrany II
(izolací)

třída ochrany III
(bezpečným napětím)

 
 

Tab. 1 - Základní charakteristiky elektrického a elektronického zařízení podle třídy ochran a 
nezbytná bezpečnostní opatření pro případ poruchy základní izolace 

Třídy ochrany  

0 I II III 

Základní 
charakteristiky 
zařízení 

žádné 
prostředky 
k připojení 
ochranného 
vodiče 

opatřeno 
prostředky 
k připojení 
ochranného 
vodiče 

přídavná izolace a 
žádné prostředky 
k připojení 
ochranného 
vodiče 

konstruováno pro 
napájení ze zdroje 
SELV 

Opatření 
k zajištění 
bezpečnosti 

pouze okolím spojení 
s ochranným 
vodičem 

nejsou potřebná připojení ke 
zdroji SELV 
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7. Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí 
      se provádí jako: 
  
 1.  Ochrana bezpečným malým napětím - SELV, PELV 
 2.  Ochrana omezením ustáleného proudu a náboje 
 
 
      7.1.  Ochrana bezpečným malým napětím  
 
      Jedná se o nejbezpečnější způsob ochrany. Bezpečnost této ochrany je dána tím, že na 
elektrickém zařízení nesmí být přivedeno napětí vyšší než bezpečné malé napětí s ohledem na 
jednotlivé druhy prostorů ve kterém je elektrické zařízení umístěno. Tím je zajištěno, že v 
případě dotyku s živou či neživou částí elektrického zařízení, nemůže tělem procházet proud, 
který je nebezpečný lidskému organizmu. 
Meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů a způsobu dotyku 
elektrických částí při obsluze jsou uvedeny v tab.č. 2. 
 
Tab.č. 2     Meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů a způsob dotyku 
                  el.částí při obsluze 
 
 

Prostory 
 

Při dotyku částí 
Bezpečné malé napětí živých částí 

V 
 (při obsluze) střídavé stejnosměrné 

Normální živých  50 100 
 neživých 50 120 
Nebezpečné živých  25 60 
 neživých 50 120 
Zvlášť nebezpečné živých  12 25 
 neživých 25 60 
 
 
 
Obvody s bezpečným malým napětím se pak rozdělují na obvody SELV a PELV  
 
Obvod SELV   -  musí mít bezpečné malé napětí (dle druhu prostoru) a živé části musí  
                            být odděleny spolehlivě elektricky od jiných obvodů 
Obvod PELV   - musí mít bezpečné malé napětí (dle druhu prostor), avšak z provozních 
                            důvodů je některá část obvodu uzemněna 
 
 
Způsob provedení ochrany malým napětím SELV je znázorněn na obr.č.1, kde jsou rovněž 
uvedeny základní podmínky pro spolehlivou funkci ochrany : 
− zdroj musí spolehlivě zajišťovat výši napájecího napětí 
− živé části musí být izolační bariérou spolehlivě elektricky odděleny od částí jiných obvodů 
− zásuvkové spoje obvodů nesmí být s jinými obvody záměnné a nesmí mít kontakt pro 

ochranný vodič 
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TN - C

izolační
přechod

SELV

zesílená izolace

zásuvka

izolační
oddělení

izolační přepážky

společný kabel

SELV
 

Obr.č. 1   Ochrana malým napětím - SELV 
 
 

7.2.  Ochrana omezením ustáleného proudu a náboje 
 
       Princip ochrany omezením ustáleného proudu je založen na podmínce, že zdroj v takto 
chráněném obvodu nesmí umožnit, aby hodnota ustáleného proudu mezi částmi současně 
přístupnými dotyku překročila 3,5 mA st nebo 10 mA ss.  Pro el. zařízení, kterých je nutno při 
jejich provozu se dotýkat rukou nesmí tato hodnota překročit 1 mA st nebo 3 mA ss. 
 
     Ochrana omezením ustáleného náboje stanoví, že nahromaděný náboj mezi současně 
přístupnými částmi nesmí překročit 50 µC . U částí, kterých je nutno při jejich provozu se 
dotýkat rukou jen 0,5 µC. 
 
8. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí  se provádí: 
 
-  izolací : požaduje se úplné pokrytí živých částí izolací, kterou lze odstranit pouze 

jejím zničením. Elektrické vlastnosti izolace musí odpovídat výši  
jmenovitého napětí živých částí. ( Např. izolace vodičů a pod.). 

- kryty nebo přepážkami : kryt je část zajišťující ochranu zařízení před určitými 
vnějšími vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí, 
přepážka je část zajišťující ochranu před dotykem živých částí z každého 
obvyklého směru přístupu 

                              Stupně ochrany krytem ( IP - kódy ) 
 
                              IP kód -   kódovací systém, který označuje stupně ochrany  krytem před 

dotykem nebezpečných částí, před  vniknutím pevných cizích těles nebo 
proti  vniknutí vody, a který poskytuje i další  informace související s touto 
ochranou 
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                             Uspořádání IP –kódu je uvedeno na následujícím schématu: 

 

 

 

                     

I  P  ♦♦♦♦  ♦♦♦♦  ∗∗∗∗  ∗∗∗∗

 Písmena kódu
 (International Protektion )

 První charakteristická číslice
 (číslice od 0 do 6 nebo písmeno X )

 Druhá charakteristická číslice
 (číslice od 0 do 8 nebo písmeno X )

 Přídavné písmeno ( nepovinné )
 (písmena A,B,C,D )

 Doplňkové písmeno ( nepovinné )

 
                      První charakteristická číslice - značí stupeň ochrany před vniknutím cizích 

pevných těles 
                      Druhá charakteristická číslice - značí stupeň ochrany před vniknutím vody 

                      Přídavné písmeno - značí stupeň ochrany před dotykem  nebezpečných částí : 

            A - chráněno před dotykem hřbetem ruky 

            B - chráněno před dotykem prstem 

            C - chráněné před dotykem nástrojem 

            D - chráněno před dotykem drátem 

  

                     Doplňkové písmeno - doplňková informace určená pro : 

          H - zařízení vysokého napětí 

         M - pohyb během zkoušky vodou 

          S - klid během zkoušky vodou 

        W - povětrnostní podmínky 
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- zábranou a polohou - zábrana je část bránící nahodilému dotyku živých částí, avšak    
nebránící dotyku živých částí záměrnou činností ( např. zabránění přístupu 
k těmto částem a pod.). Při ochraně polohou jsou nebezpečné živé části 
umístěny mimo dosah a brání pouze nahodilému dotyku např. volné 
vedení a pod. 

-doplňkovou ochranou proudovým chráničem s vybavovacím proudem max. 30 mA 
- využívá schopnosti proudového chrániče odpojit živou část i v případě 
dotyku osoby s živou částí. Nelze ji použít jako základní ochrany, ale jen 
ve  spojení s předchozími ochranami. 

- ochrana doplňkovou izolací: vybavení izolačním stanovištěm nebo použití 
ochranných pomůcek (izolační rukavice), ochranu nelze použít pro 
pracovníky seznámené nebo poučené. 

 
 
9. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
 

 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se provádí jako : 
 
1.  ochrana samočinným odpojením od zdroje 
2.  použití zařízení tř.II nebo s rovnocennou izolací 
3.  ochrana umístěním v prostoru s nevodivým okolím 
4.  ochrana elektrickým oddělením 
5.  neuzemněným místním pospojováním  

 
9.1  Ochrana samočinným odpojením od zdroje 

 
      Pro ochranu samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase musí být splněny 
základní požadavky: 

− spojení neživých částí pomocí ochranného vodiče s uzlem zdroje 
− provedení hlavního pospojování (spojení ochranného vodiče s konstrukcí budovy, 

potrubími a uzemněním ) 
 

Samočinné odpojení od zdroje je zabezpečeno ochrannými přístroji (pojistky, jističe, chrániče 
proudové i napěťové), které musí odpojit obvod nebo zařízení, jestliže se na jeho neživých 
částech vyskytne napětí vyšší než dovolené dotykové napětí 50 V pro bezpečné a 25 V pro 
jiné než bezpečné prostory. 
 Pro samočinné odpojení jsou stanoveny konkrétní časy v závislosti na druhu 
elektrického zařízení  a na výši napětí proti zemi. Např. zásuvkové obvody pro napětí 230 V - 
0,4 s, mezi rozváděči a pro pevně připojené spotřebiče a 230 V - 5 s. Pokud není možné 
dosáhnout vypnutí v požadovaném čase pojistkou nebo jističem, je nutno použít k vypnutí 
proudový chránič. Důvodem je to, že proudové chrániče vypínají nejpozději do 0,2 s po 
dosažení nastavené hodnoty rozdílového proudu, kdežto vypínací doba pojistek a jističů závisí 
na velikosti poruchového proudu. 
 
Princip působení ochrany odpojením od zdroje je znázorněn na obr. č. 2, kde  střední vodič 
zastává funkci jak ochranného tak pracovního vodiče.  
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PE

TN - C

PEN

L1

L2

L3

Ia - poruchový proud

neživá část

(vodivý kryt)

 
 
Obr. č. 2       Princip ochrany odpojením od zdroje v síti s uzemněným uzlem zdroje ( TN-C ) 
 
Poznámka: Označení sítě TN-C znamená : 
      T - síť s uzemněným uzlem zdroje 
        N - neživé vodivé části spojené ochranným vodičem s uzlem zdroje 
                  C - ochranný vodič zastává současně funkci středního vodiče a vodiče ochranného 
                        ( značka PEN ) 
Podrobněji o způsobech značení sítě – viz Sylaby z předmětu „ Předpisy pro el. zařízení a el. 
instalace“. 
 
        Ochrana působí tak, že v případě vniknutí nebezpečného napětí (průraz izolace a pod.) na 
neživou část, prochází poruchovým obvodem (na obrázcích vyznačeno přerušovanou čarou) 
poruchový proud, který musí být tak velký, aby způsobil vypnutí pojistky či jističe ve 
stanoveném čase. a tím odpojení elektrického zařízení od zdroje. 
Tím, že funkci ochrannou i pracovní plní jediný vodič (PEN), však tento způsob ochrany 
přináší však určitá nebezpečí a problémy : 

− přerušení vodiče PEN ohrožuje všechny uživatele zařízení za místem přerušení ( plné 
fázové napětí je pak na neživých částech el. zařízení) 

− vysoká impedance poruchového obvodu prodlužuje dobu odpojení vadné části a 
zpětné proudy spotřebičů procházející vodičem PEN zvyšují jeho potenciál nad 
potenciál země 

 
 
Z výše uvedených důvodů je s platností od 1.1.1999 nutno v případech, kde průřezy 
pracovních vodičů jsou menší než 16 mm2 Al nebo 10 mm2 Cu rozdělit funkci ochranného a 
pracovního vodiče, tzn. vodič PEN rozdělit na vodič střední (pracovní  N) a vodič ochranný 
(PE) tak, jak je znázorněno na dalším obrázku čís.3.         
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Obr.č.3     Ochrana odpojením od zdroje v síti TN-S 
         
 
Poznámka : V označení sítě TN-S, písmeno S znamená, že vodiče PE a N jsou odděleny.  
Z předchozího obrázku je zřejmé, že při přerušení středního vodiče N sice dojde k přerušení 
činnosti el. zařízení, avšak funkce ochranného vodiče PE  a tedy působení ochrany před 
úrazem el. proudem zůstává zachována. 
 
Základní podmínky pro správné působení ochrany : 
 
− ochranný vodič PE resp. PEN se nesmí jistit 
− impedance ochranné vypínací smyčky musí odpovídat vztahu    Zs x Ia = U0  

kde      Zs ....... impedance ochranné vypínací smyčky [Ω] 
Ia ........ proud,  který způsobí vypnutí v předepsaném čase [A] 
U0 ....... napětí živé části proti zemi [V] 

− vodič zastávající funkci ochranného vodiče ( PE, PEN) musí mít barvu zelenožlutou 
− ochranný vodič musí mít minimální předepsaný průřez 
 
Velikost proudu  Ia odečteme z vypínací charakteristiky ochranného prvku (pojistky nebo 
jističe) pro stanovenou dobu vypnutí , jak je uvedeno v úvodu kapitoly. 
 
 V případě,  že  impedance  ochranné  vypínací  smyčky  je tak velká, že ochranný 
prvek neodpojí   elektrické   zařízení  v   předepsaném   čase,  je  nutno  použít  k  odpojení  
od zdroje ochranný vypínací prvek zvaný proudový chránič. 
            Princip funkce a zapojení proudového chrániče v rozvodné síti je nakresleno na    
obr.čís. 4. 
 
 
 
 



 12 

spotřebič

vybavovací relé

spínací
mechanismus

proudový chránič

součtový
transformátor

L1

L2

L3

I∆

N

I∆

porucha

I∆

RB

RA

PE
I∆

rozdílový proud

 
 

Obr.č. 4      Princip činnosti proudového chrániče 
 
 Proudový chránič se skládá ze součtového proudového transformátoru, vybavovacího 
relé a spínacího mechanizmu (obr. 3).Proudovým transformátorem procházejí všechny 
pracovní vodiče ( vodiče fázové L1, L2, L3 a vodič N) ke spotřebiči. Za normálních 
podmínek je vektorový součet proudů ve všech pracovních vodičích roven nule a v 
sekundárním vinutí se neindukuje žádné napětí. Jestliže dojde za chráničem k úniku proudu z 
fázového vodiče do země ( neživá vodivá část je spojena se zemí) např. průrazem izolace na 
kostru, vznikne rozdíl mezi porovnávanými proudy. Tento rozdíl proudů, neboli rozdílový 
proud, indukuje v sekundárním vinutí transformátoru napětí, které vyvolá proud a pomocí 
vybavovacího relé uvede v činnost spínací mechanizmus. Tím dojde k rychlému odpojení 
porušené části elektrického zařízení od sítě. Max. doba odpojení pro proudové chrániče je 
stanovena na 0,2 s.         
 
 Z principu funkce vyplývá, že proudový chránič bez nadproudové ochrany nejistí 
před přetížením resp. zkratem. 
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Proudové chrániče se vyrábějí pro rozdílové proudy těchto hodnot : 10,30,100,300,500 mA a 
pro různé druhy proudů :  AC - citlivost na střídavý proud, A - citlivost na pulzující proud,  
B - citlivost na střídavý i pulzující proud. 
S ohledem na potřebu selektivity vypínání jsou chrániče různých typů . Některé reagují ihned 
, 
další typ se zpožděním 10 ms nebo 40 ms. 
Způsob zapojení proudového chrániče do sítě TN-C je nakreslen na obr.č. 5 
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Ochranný vodič nesmí
procházet chráničem!

Vodič N
nezapojen

TN-C TN-S

 
Obr.č.5      Příklad zapojení proudového chrániče v síti TN-C - S  

 
Ze způsobu zapojení, který je uveden na předchozím obrázku, vyplývá nutnost rozdělení 
vodiče PEN na vodič PE a vodič N, tedy vytvoření sítě TN - S. 
 
Základní podmínky pro správnou funkci proudového chrániče: 
 
-  chráněné části musí být spojeny s uzemněným uzlem zdroje (uzemněním nebo ochranným 
   vodičem) 
-  ochranný vodič musí mít stanovený průřez 
-  chráničem musí procházet všechny pracovní vodiče (tedy i vodič střední „N“) 
-  chráničem nesmí procházet vodič ochranný „PE“ 
-  chránič musí vypínat všechny pracovní vodiče ( tedy i vodič střední „N“)                                                      
 
Poznámka :   Proudové chrániče jsou pro některá elektrická zařízení povinné, např. pro 
zásuvky v koupelnách, el.zařízení v zemědělských objektech , staveništních rozváděčích a 
pod. 
Jednotlivé případy povinného použití proudových chráničů stanoví předmětné ČSN. 
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9.2    Použití el.zařízení II.tř. nebo s rovnocennou izolací  
 
Elektrické zařízení II.tř. má provedenou dvojitou izolaci, která zaručuje, že v žádném případě 
se nemůže nebezpečné napětí dostat na neživou část zařízení. Vlastnosti takového zařízení 
jsou ověřeny autorizovanou zkušebnou a jsou na svém výrobním štítku označeny stanoveným 
označením         .  
 Místo dvojité izolace můžeme provést také přímo na místě montáže izolaci zesílenou , 
jejíž elektrické parametry musí odpovídat dvojité izolaci. Takovéto zařízení se pak (po 
provedeném měření) označuje značkou        . 
 Elektrické zařízení označené značkou        nebo       pak již nepotřebují žádnou další 
ochranu před úrazem el. proudem. 
 
 
9.3.  Ochrana nevodivým okolím 
 
Tento způsob ochrany má zabránit současnému dotyku částí, které mohou mít v důsledku 
porušení základní izolace živých částí různý potenciál. 
 
 

min.
1,25 m

min. 2 m

nevodivé okolí

 
Obr.č.6      Ochrana nevodivým okolím, znázornění podmínek 
 
9.4    Ochrana elektrickým oddělením 
 
Účelem elektrického oddělení jednotlivých obvodů je zabránit průchodu tak velkého proudu, 
který by, při dotyku neživých částí, které se mohou dostat pod napětí při poruše základní 
izolace obvodu, mohl způsobit úraz elektrickým proudem. 
Podmínky pro provedení ochrany: 
− obvod musí být napájen přes oddělovací ochranný transformátor  
− napětí elektricky odděleného obvodu nesmí přesáhnout 500 V 
− živé části odděleného obvodu nesmí být spojeny v žádném bodu s jiným obvodem nebo se 

zemí 
− pokud je na oddělený obvod napojeno více než jeden přístroj, musí být vodivě propojeny 

jejich neživé vodivé části navzájem ( ale nesmí být spojeny se zemí) 
− součin délky vedení a napětí odděleného obvodu musí být menší než hodnota 100 000.  
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Způsob provedení ochrany elektrickým oddělením a znázornění podmínek této ochrany je  
znázorněn na obr.č.7.   
 

TN - C

L1

L2

L3

PEN

izolační
bariéra

U1

U2
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U2 . l ≤ 100 000
 

Obr.č.7   Schéma a podmínky ochrany elektrickým oddělením 
 
9.5. Ochrana neuzemněným místním pospojováním 
 
         Účelem této ochrany je zabránit výskytu nebezpečného dotykového napětí, což je 
docíleno tím, že jsou spolu vodivě spojeny všechny neživé části a spolu s nimi i cizí vodivé 
části, přístupné dotyku. Tato soustava místního neuzemněného pospojování nesmí být spojena 
se zemí ani přímo ani přes neživé části či cizí vodivé části. 
 
10. Barevné značení holých a izolovaných  vodičů 
 
Barevné značení holých vodičů:          
 

ss soustava 3f střídavá soustava 

kladný pól tmavě červená 
záporný pól tmavě modrá 1.,2. a 3. fáze 

oranžová 
(popř. doplňkové označení) 

střední světle modrá střední světlemodrá 
ochranný zelená/žlutá ochranný zelená/žlutá 
  PEN žlutozelená a na obou koncích 

světle modré pruhy 
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Barevné značení izolovaných vodičů:          
 

ss soustava 3f střídavá soustava 

kladný pól hnědá*) 

záporný pól černá*) 1.,2. a 3. fáze černá, černá, hnědá 

střední světle modrá střední světle modrá 
ochranný zelená/žlutá ochranný zelená/žlutá 

  PEN žlutozelená a na obou koncích 
světle modré návlečky 

 
*)  Normou není rozlišeno, zda jde o rozvod stejnosměrný nebo střídavý. Pro rozlišení 
polarity je doporučeno používat návleček barvy červené a tmavě modré. 
 
 
11. Barevné značení ovládačů (ovládacích tlačítek) 
 
 

barva význam výklad příklad použití 

ČERVENÁ  nebezpečný stav použít při nebezpečí nebo v nouzi 
nouzové zastavení, 
uvedení nouzových; funkcí 
do chodu 

 
ŽLUTÁ 

 

 
abnormální stav 
(výjimečný stav) 

 

 
použít za výjimečného stavu  

 

zásah k potlačení 
výjimečného stavu; 
znovuspuštění přeruš. 
automatického cyklu 

ZELENÁ bezpečný stav použít k přípravě normálního stavu  

MODRÁ příkaz použít za stavu vyžadujícího příkaz funkce vrácení do 
dřívějšího stavu (reset) 

BÍLÁ START/ZAP (přednostně) 
STOP/VYP 

ŠEDÁ START/ZAP  
STOP/VYP 

ČERNÁ 

bez určitého 
významu 

všeobecně pro spouštěcí funkce, kromě 
stavu nouze 

START/ZAP  
STOP/VYP (přednostně) 

 
 
12.   Barevné značení sdělovačů (signálních svítidel) 
    

barva význam příklad použití 

ČERVENÁ  nebezpečí, poplach porucha, bezprostřední 
nebezpečí 

 
ŽLUTÁ 

 

 
výstraha 

 
hrozící nebezpečí, změna 

ZELENÁ bezpečná funkce zapnuto, provozní stav 

MODRÁ zvláštní význam  

BÍLÁ mimo funkci vypnuto 
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13.      Základy dimenzování a jištění vedení  
 
     Základní podmínky: 
 

a) nepřekročení přípustného oteplení 
b) hospodárnost 
c) nepřekročení přípustného úbytku napětí 
d) funkci ochrany před úrazem elektrickým proudem (pokud je závislá na průřezu 

vedení) 
e) odolnost proti účinkům zkratových proudů 
f) dostatečná mechanická pevnost 

 
     Podrobnější zásady pro jištění a dimenzování vedení jsou vyučovány v dalších předmětech 
odborného zaměření a lze je najít v ČSN 33 2000-4-473, 33 2000 - 5-523, 33 2000-4-43. 
 
 
13.  Zajištění pracoviště stav bez napětí 
 
       Za účelem provádění činnosti (práce na el. zařízení) je nutno ( v některých případech) 
zajistit stav tohoto zařízení tak, aby práce byla bezpečná tzn. aby příslušené zařízení bylo 
prokazatelně bez napětí a aby se tam napětí nemohlo neúmyslně dostat. 
 
     Je nutno provést následující úkony: 
 

! vypnutí a odpojení zařízení 
! odzkoušení stavu 
! uzemnění a zkratování zařízení 
! označení a ohrazení pracoviště nebo zařízení 

 
         V případě odpojení vypnutím závitových pojistek je nutno pojistkové vložky vyjmout a 
tyto bezpečně uschovat, tak aby nemohlo dojít k mylnému zapojení pod napětí. Pojistkové 
hlavice je nutno zpětně namontovat, tak aby byla zajištěna ochrana (krytím) živých částí proti 
nebezpečnému dotyku a na příslušnou pojistku umístit výstražnou tabulku „ POZOR 
NEZAPÍNAT – NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“. 
        V případě odpojení obvodů pomocí vypnutí jističe, je nutno jistič vypnout a na příslušný 
jistič umístit výstražnou  
tabulku „ POZOR NEZAPÍNAT – NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“. 
        Protože uvedené tabulky lze snadno odstranit, doporučuje se ( mimo umístění 
výstražných tabulek) pro bezpečné zajištění pracoviště prokazatelně odpojit  přívodní vodiče 
k předřazeným jističům či pojistkám. 
 
15.    Uvádění elektrických zařízení do provozu 
 
Před uvedením elektrického zařízení pod napětí je nutno: 
 

a) změřit izolační stav  
b) posoudit a změřit stav ochrany před úrazem elektrickým proudem 
c) zajistit, aby obsluhu tohoto zařízení (nebo práci na zařízení) prováděl pouze 

pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl.č.50/1978 Sb. 
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        Pro uvedení nového nebo rekonstruovaného elektrického zařízení do trvalého provozu 
musí být splněny následující podmínky: 

•  musí být k dispozici projektová dokumentace, která odpovídá skutečnému stavu 
provedení elektrické instalace 

•  musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení 
•  musí být splněny požadavky stanoviska orgánů hygienické správy a požární ochrany 

 
        V případě zhotovení výrobku, musí tyto výrobky splňovat veškeré požadavky Zákona 
čís. 22/1997 Sb. v posledním platném znění a souvisejících vládních nařízení podle druhu 
zhotoveného výrobku. (Podrobněji jsou tyto požadavky uvedeny v sylabech předmětu 
„Zákony a nařízení v elektrotechnice“).  
 
16.   Revize elektrických zařízení 
 
Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti provozu  
a ochrany před úrazem elektrickým proudem. 
 
Druhy: 
 
•  výchozí revize – provádí se u nově zřízených nebo rekonstruovaných zařízení 
•  pravidelné revize – provádí se pravidelně ve lhůtách, které stanoví provozovatel podle 

působení vnějších vlivů v jednotlivých prostorech a podle účelu a druhu užívání objektů, 
ve kterých je revidované zařízení umístěno. 

•  revize přenosných el. nářadí a spotřebičů 
 
Zpráva o revizi musí obsahovat: 
•  určení druhu revize 
•  vymezení rozsahu revidovaného zařízení 
•  soupis použitých přístrojů 
•  soupis provedení úkonů (prohlídky, měření, zkoušky, naměřené hodnoty) 
•  soupis zjištěných závad 
•  datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy 
•  jméno a podpis revizního technika 
•  jméno a podpis odpovědného zástupce provozovatele revidovaného zařízení 
 
       V závěru revizní zprávy musí být uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska 
bezpečnosti schopné provozu. V případě, že při revizi byly zjištěny závady, musí být v revizní 
zprávě uvedeno, s jakým ustanovením (norem či zákona) jsou v rozporu. V případě, že 
zařízení, nebo jeho část nelze do doby odstranění zjištěných závad provozovat, musí být 
uvedeno zdůvodnění. 
      Zpráva o provedení výchozí revize nesmí obsahovat již žádné závady, protože nové 
zařízení nesmí být uvedeno do provozu s jakýmikoliv zjištěnými závadami. Výchozí revize 
musí být archivovány provozovatelem zařízení po celou dobu trvání provozu revidovaného 
zařízení až do ukončení provozu tohoto zařízení. 
      Zprávy o provedení Pravidelné revize musí být uloženy vždy do doby než je provedena 
následující pravidelná revize. 
      Revizi elektrických zařízení může provádět pouze pracovník s oprávněním revizního 
technika, který má složenu u Českého úřadu bezpečnosti práce zkoušku dle §9, 
vyhl.č.50/1978 Sb.  
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     Revizi přenosných el. nářadí a přístrojů provádí pracovník s kvalifikací dle §6, 7, 8 nebo 
osoba poučená (§4, vyhl.č.50/1978 Sb.), která je prokazatelně zaškolená pro provádění těchto 
revizí. 
       Revize elektrických zařízení se provádí dle ustanovení ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61. 
Revize přenosných el. nářadí a spotřebičů se provádí podle ustanovení ČSN 33 1600 a      
ČSN 33 1610. 
 
17.   První pomoc při úrazu elektrickým proudem 
 

Při vzniku úrazu elektrickým proudem musí student postupovat následovně: 
 
1. postiženého ihned vyprostí z dosahu elektrického proudu vypnutím nebo spolehlivým  

přerušením el. obvodu v němž se postižený nachází  
       2. jestliže postižený nedýchá, zavede se umělé dýchání 
       3. je-li puls postiženého nehmatný, umělé dýchání ihned doplnit nepřímou srdeční masáží 
       4. zavolat lékaře 
       5. informovat vedoucího cvičení 
 
 
Vyproštění 
     Nejprve musíme postiženého vyprostit z dosahu el. proudu. Nejlépe vypnutím vypínače, 
vytažením šňůry ze zásuvky apod. Pokud to není možné, tak odtažením postiženého nebo 
vodiče, přetržením nebo přeseknutím vodiče, zkratem atd. Zachránce musí dbát na to, aby 
postižený po vypnutí proudu nespadl z výšky a nezpůsobil si úraz pádem, ale také na to, aby 
neohrozil sám sebe. Proto je nutné používat izolované pomůcky (suché tyče, hadry, záchranný 
hák apod.) nebo izolované stanoviště (stůl, bedna, pneumatika, dielektrický koberec). Nesmí 
se zapomenout na možnost úrazu krokovým napětím, zvláště pomáháme-li někomu, kdo se 
zranil vysokým napětím. Pokud postižený hoří, je nutné oheň udusit zamezením přístupu 
vzduchu např. dekou, kabátem apod. 
 
Ověření životních funkcí 
      Po vyproštění musí zachránce zjistit, zda postižený dýchá a má hmatatelný tep (pracuje 
mu srdce). Pokud není do 7 minut obnoven přívod kyslíku do mozku, může dojít k nevratným 
změnám na mozku, i když se postiženého později podaří oživit. Některé funkce mozku mohou 
být trvale poškozeny. Proto má obnova dýchání a srdeční činnosti přednost před ošetřováním 
jiných poranění. 

Stabilizovaná (zotavovací) poloha 
     Pokud postižený dýchá, ale je v bezvědomí, uložíme ho do tzv. stabilizované polohy. 
Otočíme ho  na  bok,  spodní  nohu  natáhneme,  horní  pokrčíme v  koleni,  spodní  ruku  
pokrčíme v lokti a předsuneme  před  obličej,  hlava  se  zakloní  a  podloží  horní  rukou.  
Uvolníme  mu  oděv  kolem hrudníku, břicha a krku. Postižený se nesmí uložit na záda, 
protože v důsledku náhlého zvracení by se mohl zadusit. 



 20 

     Když  je  postižený  při vědomí,  pohodlně ho uložíme, pokud možno v teple, a podáváme 
mu teplé nápoje. Nesmí vstát. V  důsledku  úrazu  může nastat poúrazový šok a s ním i 
problémy s dechem a činností srdce. 

 

 
 
 
 

Umělé dýchání 
     V případě, že postižený nedýchá, ale má hmatatelný tep, zavede se ihned umělé 
dýchání. Provádí se metodou  z  plic do  plic nebo,  pokud  to  z  nějakých  důvodů  není  
možné,  metodou  jinou (např. metodou  Silvestra-Brosche). Aby  bylo  umělé  dýchání  
účinné,  musíme  odstranit  z ústní  dutiny překážky (nečistoty, zvratky, zubní protézu 
apod.). 
 
 

Umělé dýchání z plic do plic se provádí následujícím způsobem. 
 
    Postižený se položí na záda, podloží pod lopatkami (kabátem, rukou) a zakloní se mu hlava 
(aby došlo k uvolnění dýchacích cest). Záchrance přiklekne z boku k postiženému, položí 
ruku na jeho čelo, prsty sevře nos postiženého, zhluboka se nadechne, svými ústy obemkne 
ústa postiženého a plynule vydechuje. Umělý vdech má trvat asi 2 s. Jsou-li ústa křečovitě 
sevřená, vdechujeme do nosu, u malého obličeje do úst i nosu současně. Frekvence umělých 
vdechů je 10 až 12 za minutu. Rovněž se musí sledovat, zda se postiženému při vdechu zvedá 
hrudník. Pokud tomu tak není, jsou neprůchodné dýchací cesty a musí se lépe uvolnit. 
    Když byl postižený nalezen až delší dobu po úrazu a nedýchá, začne se ihned s umělým 
dýcháním a pokračuje se až do příchodu lékaře, převezení do nemocnice, nebo dokud 
postižený nedýchá sám. 
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Při náhradní metodě umělého dýchání podle Silvestra-Brosche zachránce poklekne za hlavu 
postiženého. Jeho hlavu zakloní, natočí na stranu a do široka otevře ústa. Uchopí jeho ruce za 
předloktí, přitiskne je na hrudník, obloukem upažení je vede do vzpažení a zvolna je vrací 
stejnou cestou. Ze strany a shora je přitiskne na hrudní stěnu. Vdech trvá 2 sekundy, výdech je 
kratší. Frekvence je asi 20x za minutu. Tento způsob umělého dýchání není tak účinný jako 
dýchání z plic do plic. 
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Nepřímá srdeční masáž 
Není-li hmatatelný tep na velkých cévách, je nutno přikročit k nepřímé srdeční masáži. Přitom 
nesmí být přerušeno umělé dýchání.  
 

 
 
 
 
 
Na obnaženém hrudníku vyhledáme dolní konec hrudní kosti (místo, kde se setkávají žebra obou 
polovin hrudníku). Dlaň ruky se položí asi 3 cm nad hrudní kost. Na zápěstí položíme dlaň druhé ruky 
a zaklesneme prsty obou rukou.  

 
Nad  postiženého  se  nakloníme  tak,  abychom  s nataženými horními končetinami v loktech mohli 
stlačovat hrudní kost do hloubky 4 až 5 cm. Po stlačení se hrudní kost uvolní. To provádíme plynule s 
frekvencí 80x za minutu.  Masáž  provádíme,  dokud není hmatatelný tep nebo dokud se nedostaví 
lékař.  Je-li  k  dispozici  jen  jeden zachránce,  provádějí  se  po     15  stlačeních hrudníku dva vdechy 
(umělé dýchání nesmíme přerušit). 
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Přivolání pomoci 
     Zachránce se snaží přivolat lékaře. Pokud je sám,  nesmí  postiženého  opustit, ale  snaží  
se přivolat pomoc voláním.Přivolat  lékaře  nebo dovést  postiženého  k  lékaři  je  třeba  i při  
malých úrazech el. proudem, kdy zdánlivě  nedošlo  k  poškození zdraví.  Průchod el. proudu 
tělem postiženého může způsobit změny na životních orgánech, jejichž příznaky se mohou 
projevit až později. 
Ošetření dalších zranění 
Případná další poranění se ošetřují až po obnovení dechu a tepu. Pouze silné tepenné krvácení 
je třeba zastavit přiložením tlakového obvazu. Když obvaz nelze použít, provede se zaškrcení 
končetiny na její horní třetině. V tom případě je nutné na lísteček vyznačit, kdy bylo škrtidlo 
přiloženo. 
Kryté zlomeniny je nejvhodnější přenechat k ošetření lékaři. V případě otevřené zlomeniny je 
třeba odstranit oblečení v místě krvácení a ránu opatrně zakrýt. Při tom se musí dát pozor, aby 
krycí vrstva příliš netlačila na úlomky kostí. 
Popáleniny druhého a třetího stupně se ošetří jen přiložením sterilní roušky, obinadla, ručníku, 
aby se zabránilo infekci při převozu zraněného. Drobné popáleniny se ochlazují vodou (ne 
tukem, jak se doporučovalo dříve).  
Uvědomění vedoucího pracoviště 
Okamžitě, jak to postup záchranných prací a oživovacích pokusů dovolí, je třeba o události 
uvědomit vedoucího pracoviště. 

 
18.   Hašení elektrických zařízení 
  
      V případě vzniku požáru je vhodné nejdříve elektrické zařízení prokazatelně vypnout a 
pak použít hasících přístrojů, které jsou umístěny v každé laboratoři. 
     Elektrické zařízení pod napětím se smí hasit pouze: 
•  přístrojem práškovým 
•  přístrojem sněhovým (CO2) 
•  přístrojem halonovým 
 
Použití vodních  a pěnových hasících přístrojů k hašení elektrických zařízení, která jsou 
pod napětím, je zakázáno. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
 
    V každé laboratoři je umístěna tabulka, kde je uvedeno tel.číslo, kde se hlásí vznik 
požáru a kde je možno zavolat rychlou lékařskou pomoc. 

 
 
 


