
 
VŠB – TU Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Katedra obecné elektrotechniky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLADENÍ  VEDENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. HLAVNÍ ZÁSADY PRO STAVBU VEDENÍ 
2. ZPŮSOBY KLADENÍ VEDENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrava, prosinec 2003                                         Ing. Ctirad Koudelka, Ing. Vladimír Meduna 
 

 



 2 

1. HLAVNÍ ZÁSADY PRO STAVBU VEDENÍ 
 
1.1 Všeobecné zásady 
 
     Vedení se mají klást tak, aby byla co nejkratší a jejich uložení bylo přehledné 
s minimálním počtem jejich křižování. Uložení by mělo být pokud možno přímočaré (svisle a 
vodorovně). Veškerá vedení včetně instalačních krabic, rozvodek a přístrojů musí být uloženy 
tak, aby byla umožněna jejich prohlídka, údržba a revize. Vedení nemá být vystaveno jejich 
poškození a nemá překážet používání daného prostoru. 
     Největší důraz při volbě vodičů, jejich způsobu uložení, volbě instalačních materiálů je 
zaměřen na bezpečnost osob, užitkových zvířat a zabránění velkých škod na majetku.      
     Střední vodič musí být kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, nebo v jejich 
těsné blízkosti. 
     Izolační materiály musí mít požadovaný izolační odpor, elektrickou pevnost, musí být 
trvanlivé a musí odolávat působení vnějších vlivů (především proti vodě i zatékání vody). 
     Uvedená ustanovení se nevztahují jen na vedení silnoproudá a silová, ale platí i pro pevně 
uložené rozvody řídící, sdělovací a zvláštní. 

 
1.2 Proudové obvody 

 
     Elektrické rozvody se dělí na samostatné proudové obvody se samostatným jištěním. 
Každý tento obvod musí obsahovat příslušný plný počet vodičů nutných pro funkci zařízení a 
pro ochranu před dotykem živých a neživých částí. 
     Norma umožňuje také vytvoření tzv. sdruženého obvodu. Sdružený obvod obsahuje dva 
nebo tři jednofázové obvody stejného charakteru s krajními vodiči rozdílných fází. Sdružený 
obvod až do místa rozdělení na samostatné obvody může mít společný vodič PEN (resp. 
společný PE a N). 

 
1.3 Připojování elektrických předmětů 

 
     Elektrické spotřebiče se připojují pohyblivými přívody, poddajnými přívody nebo pevným 
uloženým vedením. 
     Pohyblivé přívody se smí připojovat k pevným vedením jen zásuvkovými spoji.  
     Pohyblivé přívody se připojují pevně např. na svorky nebo vypínače nebo mohou být 
pokračováním pevného vedení bez přerušení.  
     Přívody mohou být chráněny mechanickou ochranou např. kovovou hadicí s ochrannou 
vložkou (je-li to normou předepsáno např. pro spojení pracovních strojů, musí být tento 
kovový plášť mechanické ochrany spojen s ochranným vodičem). V případě připojení na 
svorky nebo vypínače mají mít tyto vodiče pevná uchycení (zabraňující vytržení vedení) a 
vodič ochranný má být vždy delší než krajní vodiče, aby při případném vytržení vodiče byl 
odpojen jako poslední vodič - vodič ochranný. 

 
1.4 Stavba a výběr vedení podle působení vnějších vlivů 

 
     Veškerá vedení musí být instalována s ohledem na působení vnějších vlivů, které musí být 
stanoveny dle ČSN 33 2000-3.   
     V normě jsou uvedena opatření, která vyplývají z působení vnějších vlivů typu A a C. 
Podrobněji jsou uvedena opatření pro působení vody (ADx), teploty (AAx) a mechanického 
namáhání (AJx). Další ustanovení jsou stanovena jen rámcově v návaznosti na řešení 
konkrétních situací. 
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1.5 Volba průřezu vodičů 

 
     Průřezy se volí s přihlédnutím k ustanovení řady navazujících ČSN. V  normě jsou obecně 
stanoveny minimální průřezy vodičů a je zde uvedena nově zásada, že hliníkové vodiče lze 
používat jen v případě, že jejich minimální průřez je 16 mm2. K provedení pohyblivých 
spojení izolovaných vodičů a kabelů se hliník nepoužívá. Ve stávajících zařízeních mohou být 
po celou dobu životnosti ponechány původní hliníkové vodiče, pokud jejich průřez není menší 
než 2,5 mm2. 

      
1.6 Provedení elektrických spojů 

 
Elektrické spoje mohou být provedeny: 
•  lisováním 
•  šroubováním  
•  pájením a svařováním 
•  jinými rovnocennými způsoby 
 
     Provedení elektrických spojů musí zajišťovat jejich trvalou mechanickou pevnost a 
elektrické propojení (s minimálními přechodovými odpory). Provedení těchto spojů pak závisí 
na druhu materiálů vodičů, jejich izolaci na průřezu vodičů, jejich počtu a tvaru jednotlivých 
drátů. Veškeré spoje musí být odlehčeny od tahu. 
     Provedení spojů nesmí způsobovat korozi vodičů, zvýšení teploty vodičů a musí zajišťovat 
trvale co nejnižší přechodový odpor v místě jejich spojení. 
     Všechny spoje musí být přístupné pro účely kontrol, údržby a měření. Tam, kde spojení 
vodičů je určeno pro provádění měření je nutno používat snadno rozpojitelných spojů. 

 
1.7 Opatření k omezení šíření požáru 

 
     Způsob provedení instalace celého systému vedení nesmí snižovat celkovou požární 
odolnost objektu, což je mimo jiné omezeno vhodným výběrem materiálu vedení. Za účelem 
omezení případného rozsahu škod se kabely seskupují do jednotlivých systémových souborů 
kabelů. Tyto soubory se zejména seskupují podle jmenovitých napětí a tím se vytvářejí tzv. 
napěťové skupiny kabelů. 
     Jednotlivé soubory se navzájem požárně oddělují, což lze zajistit zejména: 

•  uložením různých souborů do různých požárních úseků 
•  uložením různých souborů do společných požárních úseků za předpokladu, že 

jednotlivé soubory jsou od sebe odděleny prostorem bez požárního rizika 
•  uložením různých souborů do společných požárních úseků za předpokladu použití 

takového druhu kabelů, které mají funkční schopnost v podmínkách požáru (odvod 
tepla, skrápění nebo tepelná izolace) 

 
1.8 Utěsnění otvorů, kterými prochází vedení 
 
Utěsnění otvorů musí být provedeno tak, aby byly dodrženy následující zásady: 

- nesmí být snížena celková požární odolnost objektu 
- průchody nesmí být vedeny nosnými prvky stavebních konstrukcí 
- musí být mechanicky odolné 
- musí být provedeny s ohledem na působení vnějších vlivů 
- musí odolávat zplodinám hoření a prosakování vody 
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Z uvedených požadavků vyplývají pak požadavky další: 

- během kladení vedení nutno řešit požadavky na dočasné utěsnění 
- v průběhu provádění prací musí být utěsnění provedeno co nejdříve po uložení vedení 
- veškeré utěsňovací úpravy musí být podrobeny výchozím revizím 

 
 

2. ZPŮSOBY KLADENÍ VEDENÍ 
 

Jednotlivé možnosti kladení vedení jsou přehledně znázorněny na následujícím schématu: 
 
 
 

 
 
 

2.1 Vedení z holých vodičů 
 
     Tato vedení se používají především pro prostory s nepříznivými vnějšími vlivy, např.: 
atmosférické vlivy, vně budov, s významným působením teploty, korozivních látek, 
rostlinstva nebo plísní. V budovách přístupných osobám bez elektrotechnické kvalifikace, kde 
tato vedení nejsou krytá, mohou být pouze do napětí 1000 V a to jen za předpokladu, že jejich 
ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena jako ochrana polohou. 
     Nekryté provedení těchto holých vedení nelze používat v budovách občanské výstavby, 
školách, divadlech, nemocnicích apod. 
     Fázové a střední vodiče musí být uloženy na izolátorech a vodiče téhož proudového 
obvodu musí být uloženy společně. Vodiče PEN resp. PE mohou být uloženy též neizolovaně. 
     Jako příklad vedení z holých vodičů lze uvést volné vedení všech velikosti napětí, vedení 
z holých pásů v elektrických rozvodnách, vedení v akumulátorovnách. 
 
 
 
 
 
 
 

VEDENÍ 

holé 
vodiče 

Jednožilové 
izolované 
vodiče na 
podpěrách 

Jednožilové 
izolované 

vodiče 
v trubkách, 

lištách, 
žlabech 

můstkové a 
jednožilové 

vodiče 

kabely 

A B C D E



 5 

2.2 Vedení z jednožilových izolovaných vodičů uložených na podpěrách     
 
     Vedení se ukládá na vhodné izolátory, při čemž ochranné vodiče (PEN, PE) mohou být 
uloženy i neizolovaně, avšak na nehořlavých podložkách a musí být chráněny před 
mechanickým poškozením. Odbočovat lze jen v blízkosti místa upevnění těchto vodičů. 
Vzdálenosti vodičů jsou závislé na vzdálenosti podpěr a umístění vedení (zkratové poměry). 
Při křižování a souběhu musí být dodrženy minimální vzdálenosti 5 cm (uvnitř budov) resp. 
10 cm (vně budov). 
 
2.3 Vedení v elektroinstalačních trubkách (lištách), úložných elektroinstalačních  kanálech 

(žlabech),  stavebních dutinách apod. 
 

     Elektroinstalačních trubek se používá k uložení vodičů a jejich ochraně krytem. Vedení 
v trubkách lze ukládat ve stavební konstrukci, pod omítkou, na povrchu apod. Do jedné 
trubky se nesmějí umísťovat vodiče různých proudových soustav s různým napětím a různé 
proudové soustavy. 
Trubky musí být upraveny tak, aby nedošlo k poškození vtahovaných vodičů a kabelů a musí 
být zaústěny do instalačních krabic, krabicových rozvodek, skříní apod. Elektroinstalační 
trubky je nutno ukládat tak, aby byla zachována těsnost a krytí soustavy. Se zřetelem 
k těsnosti spojů a k těsnosti vstupů do elektroinstalačních krabic a přístrojů, jakož i těsnosti 
těchto předmětů samotných se rozlišují: 

a) otevřená soustava, zaručující ochranu před vniknutím malých, popř. drobných 
předmětů, avšak nikoliv před vniknutí vody a prachu, což odpovídá krytí IP 2X nebo 
IP 3X, 

b) utěsněná soustava, zaručující aspoň ochranu před vniknutím velmi drobných předmětů 
a před vniknutím kapající vody, což odpovídá krytí alespoň IP 42. 

 
Velikost elektroinstalačních trubek, lišt kanálů apod. je nutno volit takovou, aby bylo možno 
do nich zatahovat nebo vkládat potřebný počet vodičů bez poškození.  
 
Příklady počtů vodičů zatahovaných do instalačních trubek jsou uvedeny v následující 
tabulce: 
 

počet jednožilových vodičů 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

průřez 
vodičů 
(mm2) velikost trubky  

1 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 
1,5 16 16 20 20 20 20 25 25 25 25 
2,5 16 20 20 25 25 32 32 32 32 32 
4 16 20 25 32 32 32 40 40 40 40 
6 20 20 32 32 32 40 40 40 40 40 
10 20 25 40 40 40 40 40 50 50 50 

 
U velikosti trubek je udáván vnější průměr. Tabulka platí pro přímé úseky vedení, které 
nejsou delší než 15 m, nebo pro úseky vedení do 10 m nejvýše se třemi koleny u vodičů do 
průřezu 4 mm2. Poloměr ohýbání trubek musí být min. 10násobek světlosti trubky. Ohebné 
trubky se ohýbají s poloměrem ohybu rovným asi čtyřnásobku vnějšího průměru trubky. Při 
křižování a souběhu se mohou trubky dotýkat.  
 
 



 6 

2.4 Vedení z můstkových nebo jednožilových vodičů 
 
Takto provedená vedení lze použít uvnitř i vně budov v omítce nebo v elektroinstalačních 

trubkách. Na dřevěné a podobně hořlavé podklady lze můstkové a jednožilové vodiče klást 
jen na nehořlavém, tepelně izolujícím podkladu. Za vyhovující se považuje souvislá vrstva 
omítky nebo sádry a tloušťce minimálně 5 mm, přečnívající vodič na obou stranách aspoň o 3 
cm.  Můstkové vodiče musí být ukládány na plocho a při zavádění vodičů do krabic se musí 
vytvořit smyčka (rezerva) a můstkové vodiče musí být rozděleny na jednotlivé žíly. 

Při instalaci vodičů na povrch se musí přichytit na podklad příchytkami ve vzdálenosti 30 
cm od sebe. Tam, kde je nebezpečí mechanického poškození, musí se vedení na povrchu 
chránit obložením (lištou a pod.). 

Při souběhu se kladou tato vedení s mezerou 3,5 cm (při vzdálenosti menší se musí snížit 
proudové zatížení vodičů), při křižování se mohou vodiče dotýkat. 

Vývody pro dodatečně montovaná svítidla se musí zakončit ve svítidlové svorkovnici 
upevněné na stropě nebo na stěně. 

Můstkové vodiče lze na plocho ohýbat s poloměrem rovným aspoň dvojnásobku tloušťky 
jednotlivých žil.  

 
2.5 Kabelová vedení 
      
Kabely lze klást na rovný podklad, kabelové lávky, rošty, konstrukce, pod omítku, do 
kabelových kanálů a kolektorů, tvárnic, trub, do země, do vody a pod. 
 
Při volbě druhu kabelu je nutno respektovat následující: 
 
a) působení vnějších vlivů 
b) způsob uložení 
c) elektromagnetickou kompatibilitu 
d) nebezpečí vlivu ostatních vedení 
e) pokyny výrobců kabelů (poloměry ohýbání, teplota při kladení, úpravy konců apod.) 
 

 
2.5.1   Kladení kabelů v budovách přímo na podklad 
 
Uložení kabelů přímo na podklad (na zdi, stěny, stropy, desky, nosná lana apod.) se provádí 
připevněním vhodnými kovovými nebo izolačními příchytkami, které je nutno pečlivě volit 
podle působení vnějších vlivů. Vzdálenost umístění příchytek se volí dle doporučení výrobců 
kabelů. Kabely se mohou klást též volně na nehořlavý podklad. Kabely, které se nesmějí klást 
přímo na hořlavý podklad, musí být od hořlavých podkladů odděleny tepelně izolační 
podložkou.   
      
2.5.2   Kladení kabelů v kabelových kanálech 
 
Do kabelových kanálů se současně s kabely nesmí umísťovat žádná potrubí vyjma potrubí 
vzduchových. Teplota v kabelových kanálech nemá být vyšší než 30o C, v případě vyšší 
teploty nutno přiměřeně snížit proudové zatížení kabelů. 
Kde je možnost výskytu spodní vody, je nutno kabelový kanál před jejím vnikem pečlivě 
zajistit. Dno kanálu má mít sklon asi 0,5 %, aby případná vniklá voda byla svedena do 
kanalizace nebo do jímek. 
Kabely se ukládají buď přímo na dno kanálu, obvykle na zvláštních konstrukcích. 
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Příklady ukládání kabelů: 
        
                d           d            d 

 
 
 
Uložení kabelů nn a vn: 
 
 
            vn               nn                                              vn                  nn          

                 Přepážka                                                     min. 25 cm    
 
 
2.5.3 Kladení kabelů v tvárnicích a troubách 
 
Kabely se ukládají do trub nebo tvárnic v úsecích, jejichž délka zajišťuje bezpečné protažení 
bez poškození. Doporučuje se světlost otvoru 1,5 krát větší, než je průměr kabelu.  
Jednotlivé úseky tvárnic a trub musí být přímé, uložené na pevný podklad, který zaručuje 
případné sedání půdy, a kladou-li se ve více vrstvách musí se spáry střídat. Vrchní plocha 
horní tvárnice musí být v terénu tak hluboko, aby při obvyklém předpokládaném využívání 
pozemku nedocházelo k jejich poškození, pod úrovní silničního nebo železničního spodku 
musí být umístěny alespoň 10 cm. Jednotlivé úseky tvárnicové trati se oddělují kabelovými 
komorami. Kabelové komory je nutno odvodnit a zajistit proti vnikání spodní vody. 
 
 
2.5.4 Ukládání kabelů do země 
 
Příklad uložení kabelu do 1 kV: 

          
 
 
 

kabel 

folie 

zemina

20-30 cm 
h 

písek h – hloubka uložení 

d – průměr  kabelu 

     cihla 
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Hloubka uložení kabelů 
 

napětí terén chodník vozovka 
           1 kV 35 cm – s pevným zákrytem 
           1 kV 70 cm 35 cm 100 cm 
         10 kV 70 cm 50 cm 100 cm 
         25 kV             100 cm             100 cm 100 cm 
                  
 
Pro ukládání vedení do země platí následující zásady: 
 
! kabely se kladou do pískového lože 8 cm pod a nad kabelem 
! vzdálenosti kabelu od stávajícího objektu má být 60 cm, výjimečně pouze 30 cm 
! při křižování s hromosvodem musí být kabel nad uzemňovacím vedení, v místě křižování 

alespoň 50 cm 
! pro nové elektroinstalace jsou přípustné vodiče a kabely s hliníkovým jádrem pouze od 

průřezu 16 mm2 
! pokud zemina obsahuje soli nebo kyseliny či hnijící látky, doporučuje se provést ochranu 

jak mechanickou tak protichemickou např. použitím trub, kanálů či jiných podobných 
komponentů, které tuto ochranu mohou zajistit 

! klást kabely ve vrstvách nad sebou v celé trase se nedovoluje 
! při křižování kabelů (nebo umístění kabelů nad sebou jen v krátkém úseku) je nutno mezi 

vrstvy umístit nehořlavé přepážky 
! pro ukládání jedno žilových kabelů platí specifické podmínky (s ohledem na způsob 

uložení např. do trojúhelníku, vedle sebe, s ohledem na sled fází, indukčnost a pod.) 
 

     Pro rozlišení jednotlivých druhů vedení v zemi se užívá výstražných folií různých barev, 
které mají následující význam: 
 
barva   červená  : silové kabely 
            modrá    : kabely řídících systémů, železničních zabezpečovacích zařízení 
            oranžová: sdělovací kabely 
 
2.5.5 Kladení kabelů do vodních cest 
 
Při pokládání kabelů do vody a vodních cest nesmí být kabely uloženy volně ve vodě nebo na 
dně a musí být uloženy min. 1 m pod normálním dnem a musí být zasypány oblázky a 
zajištěny proti vyplavení uložením do trub nebo tvárnic. Uložení kabelů do dna vodních toků 
musí být projednáno se správci vodních cest. Poloha kabelů se označí vhodnými kabely. 
 
 


