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1. Pohyblivá a šňůrová vedení 
 
1.1  všeobecně 
     Ve srovnání s požadavky na ostatní elektrická vedení jsou na tyto druhy vedení v těchto 
normách kladeny další zpřísňující požadavky, protože pohyblivé a šňůrové vedení jsou 
obvykle vestaveny většímu mechanickému namáhání i nebezpečí mechanického poškození. 
    Způsob zapojení musí vylučovat napětí na přístupných kontaktech vidlice, což znamená 
zákaz montáže vidlic na obou koncích šňůry. Na jednu vidlici smí být připojen jen jeden 
pohyblivý přívod. 
    Šňůry musí být v místě připojení spolehlivě odlehčeny od tahu a zajištěny proti posunutí, 
vysunutí a zkroucení žil. Jakákoliv částečná deformace je přípustná pouze do té míry, která 
nemůže způsobit zhoršení izolačního stavu. 
     Vstupní otvory pro šňůry musí být konstrukčně řešeny tak, aby nabyly příčinou 
poškození šňůr. Pokud tento požadavek nemůže být splněn, musí být použito návleček. 
Konce jader žil musí být vhodně upraveny tak, aby se jednotlivé drátky neoddělovaly a 
jádra byla pevně zapojena do připojovacích svorek. 
Ochranný vodič musí být po celé délce opatřena izolací zelenožluté barvy a musí být vůči 
fázovým nebo krajním  vodičům delší tak, aby při vytržení šňůry z vidlice, pohyblivé 
zásuvky byl ochranný vodič odpojen jako poslední. 
     Pohyblivé přívody a vedení nesmí být vystavena mechanickému poškození (a jejich 
způsob uložení nesmí být příčinou úrazu např.zakopnutí), nesmí se klást na vlhká, mokrá a 
frekventovaná místa. V opačném případě se musí chránit vhodným krytem nebo polohou. 
     Pokud je jejich uložení provedeno na podpěrách pak: 
� podpěry od sebe vzdáleny méně než 5m:      provádí se jejich prosté zavěšení, 
�      podpěry od sebe vzdáleny více od 5m do 15 m: musí být provedeno zajištění proti  

posunutí, 
�     podpěry od sebe vzdáleny nad 15 m nebo přechody s charakterem cesty: šňůra musí 

být zavěšena na laně 
 
1.2   Rozlišení pohyblivých šňůr: 
 

pevně připojené          vidlice - svorky spotřebiče 
oddělitelné                  vidlice - nástrčka 
prodlužovací               vidlice - pohyblivá zásuvka  

 
Podle ČSN 34 7410-1 šňůry s průřezem 0,5 mm2 nesmí být použity v délce větší než      

2 m a jejich proud nesmí překročit 3 A. V ostatních případech může vedení dosáhnout 
délky až 50 m. V případě použití šňůry o větší délce, je možno použít potřebnou délku s 
tím, že v místě odběru je nutnou provést kontrolu a zajištění ochrany před úrazem 
elektrickým proudem (impedance ochranné vypínací smyčky resp. povolený úbytek 
napětí). 

 
Proudová zatížitelnost šňůr a ohebných kabelů 

Průřez vodiče [mm2] 0,5 0,75 1 1,5 2,5 
Jednofázové [A] 3 6 10 16 25 
Trojfázové [A] 3 6 10 16 20 

Hodnoty mohou být odlišné v případě vyšší teploty než 30o C, při velkých délkách, při 
omezení větrání a pod. 
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1.3.  Zásady pro používání  
 
Některé nejdůležitější další zásady pro používání, které vyplývají z ČSN 34 7402 „ Pokyny 
pro používání nn kabelů a vodičů“ jsou: 

� používat pouze minimální potřebné délky, aby se zmenšilo nebezpečí 
mechanického          poškození 

� používat spirálové provedení kabelů a šňůr z PVC k omezení délky 
� nevystavovat tyto vodiče nadměrným tahům, možnosti odírání a vytváření zkrutů a 

smyček 
� neumísťovat pod koberci nebo jinými podlahovými krytinami (nebezpečí 

poškození předměty nebo zařízením na nich stojících a nebezpečí tepelného 
izolačního účinku) 

� Šňůrová vedení, použitá pouze pro dočasný rozvod se smějí zhotovovat za šňůr 
typu CGSG (HO5RN-F) nebo podobných typů o stejné nebo vyšší ochraně proti 
mechanickému poškození. Jednotlivé délky do 50 m se spojují v rozváděčích, 
rozvodkách nebo pomocí zásuvkových spojů se zajištěním proti rozpojení. 

 
 

Poznámka: Podrobněji jsou uvedeny požadavky v  ČSN 34 0350, ČSN 33 2000-4-46, 
                  ČSN 34 7402, ČSN 34 7410-1.       
 
 
 
2.   Volba, umístění a připojení elektrických přístrojů a spotřebičů   
 

2.1  Hlavní zásady pro bezpečnost a jednotnost provedení 

 
    Dále jsou uvedeny hlavní zásady pro bezpečnost a jednotnost provedení, kladené na 
elektrické spotřebiče a přístroje. Následující pravidla jsou uvedena v ČSN 33 2180, ČSN 33 
2000-4-46, ČSN 33 2000-4-47, ČSN 2000 –5-53, ČSN 33 2000-5-537. 
 
         Elektrické přístroje musí být voleny tak, aby při zajištění ochrany před úrazem 
elektrickým proudem byly splněny také další požadavky (zajištění ochrany před úrazem 
elektrickým proudem má vždy prioritu): 
 

� k ovládacím a kontrolním místům (místa nutná pro měření a údržbu) musí být vždy 
zajištěn jednoduchý přístup 

� působením vnějších vlivů nesmí docházet ke snížení stanovených izolačních stavů 
� dodržovat podmínky stanovené výrobcem pro dostatečné větrání a chlazení 

tepelných spotřebičů a i jiných přístrojů (u kterých vzniká provozem jejich 
oteplení) tak, aby nedocházelo ke snížení životnosti zařízení příp. k jejich 
poškození či požáru 

� umístění spotřebiče na čistém a suchém místě 
� přívod má mít předepsanou vzdálenost od jiných zařízení nebo konstrukcí 
� přívod k pohyblivým spotřebičům musí být chráněn proti mechanickému 

poškození, u pohyblivých pouze vlastní konstrukcí pouze  vlastní konstrukcí 
přívodu (např. šňůra CGSG, CGTG), u poddajných přívodů je povolena i 
doplňková ochrana (např. hadice PVC, trubka „Kopex“) 
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� šňůry v pohyblivých zásuvkách i vidlicích musí  být zajištěny proti vytržení. 
V případě. kdy dojde k vytržení vodičů, musí být ochranný vodič PE tak dlouhý, 
aby byl vytržen jako poslední 

� je nutno dodržet, aby hodnoty zátěže odpovídaly jmenovitým údajům 

 
 
2. 2   Odpojování a spínání 
 

     Všechny obvody a elektrické spotřebiče musí být možno vypnout jak z důvodu bezpečnosti 
při opravách, čištění, údržbě tak i pro jednoduché odstavení z provozu. 
     Vypínat se může spínači, zásuvkami s vidlicemi nebo i jinými k tomuto účelu určenými 
zařízeními (jistič, proudový chránič apod.). 
     Pokud mimo přívodní vedení vedou ke spotřebiči nebo od spotřebiče ještě další vedení, 
musí být ve všech pólech vypínatelná, pokud je zde nebezpečí, že zde vznikne napětí vyšší než 
bezpečné (pro daný druh prostoru resp. působení vnějších vlivů). 
     Vodič, který je použit jako vodič ochranný (PE) se nesmí vypínat vůbec (mimo vypnutí 
pomocí vytažení vidlice ze zásuvky).  
     U spínačů je nutno dbát na to, aby měly dostatečnou zkratovou odolnost s ohledem na 
zkratové poměry v místě umístění spínačů. Proti neúmyslnému uvedení elektrických obvodů a 
zařízení pod napětí musí být tato zařízení chráněna vhodným způsobem (uzamčení, umístění 
do uzamčeného prostoru, bezpečnostní tabulky). 

     Spínače a pojistky musí být řazeny tak, aby po vypnutí vypínače byly pojistky bez napětí. 
Instalační spínače nn se umísťují na straně otevírání dveří v doporučené výšce 1,05 m,              
(v rozmezí 0,9 – 1,2 m). Pokud se jedná o doplnění prostorů (v menším rozsahu), kde je 
umístění spínačů provedené podle starších norem je možno umístění nových spínačů 
přizpůsobit stávajícímu umístění ostatních spínačů. 
    Způsob zapojení jednotlivých druhů spínačů: 

- vahadlové spínače : zapnutý stav při stlačení horní části 
- vypínače páčkové: zapnutý stav přepnutím do horní polohy 
- u stiskacích spínačů: zapnutý stav při vytažení tlačítka 

     Vlně zavěšení spínačů je povoleno pouze za předpokladu pevného izolačního pouzdra a 
použití spínačů do jmenovitého proudu 6 A. 
     Pro instalaci jsou povoleny pouze spínače o jmenovitém proudu nejméně 6 A. 

 
2.3  Zásuvková spojení  
 

     Zásuvky mají být umístěny tak, aby umožňovaly jednoduchá napojení spotřebičů, což 
předpokládá budoucí znalost rozmístění spotřebičů. Pokud budoucí rozmístění spotřebičů není 
známo, volí se umístění zásuvek v souladu s ustanovením ČSN 33 2130. 

    Pro funkční spínání mohou být použity pouze vidlice a zásuvky do jmenovitého proudu 
16 A. 

    Zapuštěné zásuvky se umísťují 20 cm nad podlahou (měřeno ke středu zásuvky). Výjimku 
tvoří stavebnicový rozvod z elektroinstalačních lišt, kde zásuvky jsou umístěny níže (příp. 
přímo v podlaze) za předpokladu, že budou chráněny před mechanickým poškozením a jejich 
krytí bude odpovídat v místě obvyklému čištění podlah. 

Zásuvky a vidlice pro různá napětí musí být navzájem nezaměnitelná. (Pozor: zásuvky a 
vidlice určené pro obvody SELV nesmí mít kolík pro připojení ochranného vodiče!).   
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    U domovních zásuvek, které mají ochranný kolík, při pohledu na zásuvku zpředu se 
připojuje fázový vodič vlevo a střední vodič (N) vpravo. Dvojzásuvky se připojují na jeden 
obvod, jejich vnitřní propojení se nesmí přerušit. 

    U zásuvek, které jsou připojeny dvouvodičově (podle tehdy platné ČSN 34 1010), je nutno 
při jejich výměně či opravách zachovat ustanovení, aby ochranný vodič (PEN) byl zapojen 
nejdříve na ochranný kolík a pak na pracovní zdířku (s důvodu prvořadého zachování ochrany 
před úrazem elektrickým proudem). 

Veškeré prodlužovací přívody, které slouží pro prodloužení rozvodu z pevné zásuvky, musí 
mít vždy ochranný vodič (PE) a vidlice a prodlužovací zásuvky musí mít ochranný kolík (tedy 
např. pro napětí 230 V musí být trojvodičové spojení mezi vidlicí a zásuvkou). 

    Pohyblivé přívody pro připojení elektrických předmětů II. třídy izolace musí mít vidlici 
neoddělitelně spojenou s pohyblivým přívodem. (Nelze tedy vadnou vidlici vyměnit za novou, 
ale je nutno vždy vyměnit celý pohyblivý přívod vč. neoddělitelné vidlice). 

   V sítích, kde je provedena ochrana před úrazem elektrickým proudem samočinným 
odpojením od zdroje napájení, musí být pro ochranu zásuvek (se jmenovitým proudem do 20 
A) ve venkovním prostředí (nebo tam, kde lze předpokládat připojení spotřebičů, které budou 
pracovat ve venkovním prostředí) musí být použit proudový chránič s vybavovacím 
(rozdílovým) proudem 30 mA. 


