Povinnosti při nástupu do zaměstnání
Kaţdý nový pracovnik musi ziskat alespon nejniţši elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlášky cislo 50/1978
Sb. § 3 - pracovnik seznámený.
kvalifikace = pracovník seznámený (§3), poučený (§4), znalý (§5), samostatná činnost (§6), pro řízení
činnosti (§7), pro řízení provozu (§8), revizní technici (§9), projektanti (§10)
podmínky = dle kvalifikace jsou stanoveny poţadavky na vzdělání a praxi a ověřování způsobilosti = bez
komise, v komisi, oznámení, délka platnosti osvědčení – viz scr tab. 3.1.
Studenti STM jsou PRACOVNÍCI POUČENÍ (§4).
Pracovník seznámený (§ 3) - podmínky pro získání kvalifikace - Prokazatelný doklad o provedeném
seznámeni (zápis) se ukládá do osobniho spisu pracovnika.
Pracovník poučený (§ 4) - podmínky pro získání kvalifikace - Prokazatelný doklad o pouceni (resp. o
overeni znalosti) se ukládá do osobniho spisu pracovnika.
Pracovník znalý (§ 5) - podmínky pro získání kvalifikace - Maji odborné vzdeláni a po zaškoleni sloţili
zkoušku v rozsahu stanoveném organizaci. Prokazatelný doklad o zaškoleni a o zkoušce se ukládá do
osobniho spisu pracovnika.
Získávání odborné způsobilosti v elektrotechnice na ČVUT FEL - Prikaz dekana elektrotechnické fakulty
CVUT v Praze cislo 4/2003 „O priznáváni odborné zpusobilosti v elektrotechnice"
1.(2.) semestr = pracovníci poučení, 5. semestr = pracovníci znalí, 3. semestr magisterské = pracovníci pro
samostatnou činnost
Bezpečnostní značky - tvar, barva
značka grafická + doplňková/dodatková značka (tabulka) s textem (pod značkou nebo vpravo od značky)
zákaz/stůj = červená/bílá, přeškrtnutý kruh
příkaz = modrá/bílá, kruh
výstraha, riziko, nebezpečí = ţlutá/černá, trojůhelník
bezpečí = zelená/bílá, čtverec
Značení holých vodičů trojfázové soustavy barvami
stejnosměrný proud: + = tmavě červená, - = tmavěmodrá
střídavý: fáze = oranţová nebo jen 1 – 3 pruhy (15 – 100mm) dle fází 1. – 3.
střední vodič = světlemodrá nebo pruh 15 – 100mm
PE = ţlutá/zelená – poměr minimálně 30%:70%, pruh min. 15mm
Značení izolovaných vodičů trojfázové soustavy barvami
fázový = černá, hnědá, šedá, střední vodič = světlemodrá, PE = ţlutá/zelená
Značení svorek elektrických předmětů a konců vybraných vodičů písmeny
L = fázový vodič, N = střední vodič, PE = ochranný vodič, PEN = vodič PEN
svorky stejnosměrný pr. – kladný = C, záporný D, střední vodič = M
svorky střídavý pr. - fáze 1 – 3 = U, V, W, střední vodič = N
konce stejnosměrný p. – kladný = L+, záporný L-, střední vodič = M
konce střídavý pr. - fáze 1 – 3 = L1, L2, L3, střední vodič = N
ochranný vodič = PE, PEN
Třídění elektrických zařízení podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem
- silnoproudá zarizeni = pri obvyklém uţiváni MOHOU NASTAT proudy nebezpecné osobám nebo vecem
- slaboproudá zarizeni = pri obvyklém uţiváni NEMOHOU NASTAT proudy nebezpecné osobám nebo
vecem.
Rozlišeni silnoproudých a slaboproudých zarizeni je casto podmineno stanovenim konkrétni meze
bezpecného proudu pro daný uvaţovaný pripad elektrického zarizeni.
Základní pojmy a definice
Živá cást = vodic (nebo vodivá Cást) urcený k tomu, aby pri normálnim provozu byl pod napetim, vcetne
stredniho vodice. Podle úmluvy se za ţivou cást nepovaţuje vodic PEN.
Nebezpecná živá cást = ţivá cást, která za urcitých podminek muţe zpusobit úraz elektrickým proudem.
Neživá cást = vodivá Cást elektrického zarizeni, které se lze dotknout a která neni obvykle ţivá, ale muţe se
stát ţivou pri poruše základni izolace.
Cizi vodivá cást = vodivá cást, která neni soucásti elektrického zarizeni nebo elektrické instalace a která
muţe privést elektrický potenciál, obvykle elektrický potenciál mistni zeme.
Dotykové napeti = napeti mezi vodivými cástmi, kterých se osoba nebo zvire dotýká soucasne.

Dotykový proud = elektrický proud, který procházi lidským telem nebo telem zvirete, kdyţ se dotýká
pristupných cásti elektrického zarizeni nebo instalace za normálnich podminek.
Základni izolace = izolace nebezpecných ţivých cásti, která zajiš.uje základni ochranu. Tento pojem se
nevztahuje na izolaci pouţitou výhradne pro funkcni úcely.
Pridavná izolace = samostatná izolace pouţitá navic k základni izolaci, pro ochranu proti elektrickému
úrazu v pripade poruchy základni izolace.
Dvojitá izolace = izolace zahrnujici jak základni izolaci, tak pridavnou izolaci.
Zesílená izolace = izolace nebezpecných ţivých cásti, která poskytuje ekvivalentni stupeň ochrany pred
elektrickým úrazem ve stejné mire jako dvojitá izolace. Zesilená izolace můţe být vytvořena i z nekolika
vrstev, které se však nemohou zkoušet samostatne jako základní nebo pridavná izolace.
Oddelovací mezicást = vodivá cást oddelená od nebezpecných ţivých cásti základni izolací a od neţivých
cásti pridavnou izolaci.
Pospojováni = elektrické spoje mezi vodivými cástmi za úcelem vyrovnáni potenciálu.
Ochranné pospojováni = pospojováni za úcelem bezpecnosti (napr. ochrana pred el. proudem).
Svorka ochranného pospojováni = svorka urcená pro úcely ochranného pospojováni.
Zarizeni tridy ochrany I = elektrické zarizeni, jehoţ ochrana pred úrazem elektrickým proudem neni
zaloţena pouze na základni izolaci. Zahrnuje dalsi bezpecnostni opatreni (napr. ochranné svorky),
umoţnujici pripojeni neţivých cásti k ochrannému vodici v pevném rozvodu tak, aby se pri poruše základni
izolace nemohly vodivé cásti pristupné dotyku stát ţivými.
Zarizeni tridy ochrany II = elektrické zarizeni, jehoţ ochrana pred úrazem elektrickým proudem nezávisi na
podminkách instalace a neni zajištena jen základni izolaci. Zahrnuje proto pridavná opatreni jakými je
pridavná nebo zesilená izolace. NESMI však zahrnovat prostredky (napr. ochranné svorky) pro pripojeni
ochranného vodice.
Zarizeni tridy ochrany III = elektrické zarizeni, jehoţ ochrana pred úrazem elektrickým proudem je zaloţena
na pripojeni ke zdroji SELV (malého bezpecného napeti) a u kterého se vyšši napeti nevyskytuje.
Uspořádání izolací na elektrickém zařízení třídy ochrany II
Základni izolace se doplni izolaci pridavnou nebo lze zajistit pokrytim ţivých cásti jedinou vrstvou zesilené
izolace. Pokud je na povrchu nepovaţuje se tato kovová cást za neţivou, protoţe se na ni nemuţe (lépe
receno nesmi) pripade poruchy základni izolace vyskytnout napeti. Z tohoto principiálniho duvodu nesmi mit
elektrické zarizeni tridy ochrany II prostredky pro moţné pripojeni ochranného vodice.
Ve zvláštnich pripadech však muţe zarizenim tridy ochrany II ochranný vodic pouze procházet nebo mohou
být vodivé cásti krytu spojeny s ochranným vodicem pro zajišteni správné funkce zarizeni (odrušeni).
Střídavá jmenovitá napětí do 1 000 V (scr 5.5.1.)
kategorie I = malé napětí (mn) – U  50V (stejnosměrné do 120V)
zahrnuje instalace, kde je ochrana pred úrazem elektrickým proudem zajiš.ována za urcitých podminek
hodnotou jmenovitého napeti, nebo instalace, kde je výše jmenovitého napeti omezena z provoznich duvodu
(telekomunikace, ovládáni apod.).
kategorie II = nízké napětí (nn) – fáze/zem 50 < U  600V, fáze/fáze 50 < U  1 000V (stejnosm. do
1 500V) zahrnuje jmenovitá napeti pro napájeni instalaci domácnosti, prumyslu a obchodu. Zahrnuje rovneţ
všechna jmenovitá napeti pro verejné distribucni site v ruzných zemich.
ostatní: kat. A = vysoké napětí (vn), kat. B = velmi vysoké napětí (vvn), kat. C = zvlášť vysoké napětí (zvn),
kat. D = ultra vysoké napětí (uvn)
Vodiče Druhy siti podle poctu pracovnich vodicu:
jednofázové dvouvodicové,
trifázové trivodicové,
trifázové ctyrvodicové.
Označování střídavých sítí písmeny dle způsobu uzemnění
prvé pismeno vyjadruje vztah site a uzemneni:
T = bezprostredni spojeni jednoho bodu site se zemi,
I = oddeleni všech ţivých cásti od zeme, nebo spojeni jednoho bodu site se zemi pres velkou impedanci,
druhé pismeno vyjadruje vztah uzemneni a neţivých cásti v rozvodu:
T = primé spojeni neţivých cásti se zemi,
N = primé spojeni neţivých cásti s uzemneným bodem site, kterým je obvykle stred, resp. uzel zdroje (nebo
uzemnený fázový vodic),
dalši pismeno (pismena) (pokud existuji) mohou vyjadrovat usporádáni ochranných a strednich vodicu:
S = funkce ochranného vodice je zajiš.ována vodicem vedeným oddelene od stredniho (nebo uzemneného
fázového) vodice,
C = funkce ochranného a stredniho vodice je sloucena do jediného vodice (do vodice PEN).

Připojování spotřebičů pohyblivými přívody (v sítích TN-S, TN-C)
1) Pracovni uzemneni - uzemneni uzlu zdroje rozvodné site
2) Pracovni uzemneni - prizemneni ochranného vodice
3) Pracovni uzemneni - prizemneni mista deleni vodice PEN na vodice PE a N
4) Ochranné uzemneni - individuálni uzemneni pro kaţdý chránený predmet
5) Ochranné uzemneni - skupinové uzemneni pro nekolik chránených predmetu
6) Uzel zdroje rozvodné site je izolován od zeme, nebo je spojen se zemi pres velkou impedanci (si. IT)
Site TN = nejbeţnejši site uţivané v CR, maji jeden bod primo uzemnený, neţivé Cásti zarizeni jsou spojeny
s timto bodem prostrednictvim ochranných vodicu. Podle usporádáni strednich a ochranných vodicu se
rozlišuji tri druhy siti TN:
TN-S v celé siti se uţivá oddelene vedený ochranný vodic (PE)
TN-C funkce stredniho a ochranného vodice je sloucena do jediného vodice PEN
TN-C-S funkce stredniho (N) a ochranného (PE) vodice je v cásti site sloucena do jediného vodice PEN
Členění prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Kaţdý stupen vnejšiho vlivu je zakódován dvema pismeny velké abecedy a cislici (XY n).
Prvé pismeno oznacuje všeobecnou kategorii vnejšiho vlivu, druhé oznacuje povahu vnejšiho vlivu a
cislice oznacuje intenzitu pusobeni kaţdého vnejšiho vlivu.
Prostory normálni = v nichţ pouţiváni elektrického zarizeni je povaţováno za bezpecné, prostory s
normálnimi vnejšimi vlivy nebo s vnejšimi vlivy, neovlivnujicimi elektrický úraz.
Prostory nebezpecné = takové, kde pusobenim vnejšich vlivu je vyvoláno buď prechodné, nebo stálé
nebezpeci elektrického úrazu.
Prostory zvlášte nebezpecné = takové, ve kterých pusobenim zvláštnich okolnosti, vnejšich vlivu (pripadne
i jejich kombinaci) docházi ke zvýšeni nebezpeci elektrického úrazu. Nebezpeci úrazu se mimorádne zvyšuje
nepriznivými pomery, nebo pri práci ve zvláš. ztiţených podminkách (ve vode, v kotlich i v kovových
nádrţich, v podobných tesných prostorách s kovovými hmotami a podobne).
Členění napětí pro účely ochrany před nebezpečným dotykem
Pro úcely ochrany pred nebezpecným dotykem se napeti cleni na:
- nebezpecné napeti a
- bezpecné malé napeti.
Norma dále predepisuje mezni hodnoty ustáleného proudu mezi cástmi zarizeni,soucasne pristupnými
dotyku. Pro ochranu pred nebezpecným dotykem neţivých cásti norma stanovi dovolené meze trvalého
dotykového napeti.
Mezní hodnoty bezpečných malých napětí
Malá napeti v rámci kategorie I, maximálne do 50 V, mohou být povaţována za bezpecná, pokud jsou
splneny normou stanovené podminky. V takovém pripade se napeti nebo obvody oznacuji SEL V
(neuzemnené) nebo PELV (uzemnené).
prostory normální –
střídavé 50V stejnosměrné 100V
prostory nebezpečné – střídavé 25V stejnosměrné 60V
prost. zvl. nebezpečné – střídavé 12V stejnosměrné 25V
Hodnoty maximálního ustáleného proudu a nahromaděného náboje
Ustálený proud mezi cástmi soucasne pristupnými dotyku, protékajici cinným (ohmickým) odporem 2000 Ω,
nesmi prekrocit mezni hodnotu 3,5 mA stridavého nebo 10 mA stejnosmerného proudu. Mezni hodnoty
pro ustálený stridavý proud jsou uvedeny pro sinusový prubeh s kmitocty mezi 15 Hz a 100 Hz.
Nahromadený náboj mezi soucasne pristupnými cástmi zarizeni, chránenými ochrannou impedanci, nesmi
prekrocit hodnotu 50 μC.
Mezní hodnoty trvalého dotykového napětí na neživých částech
Dovolené dotykové napeti Ud na neţivých Cástech závisi na velikosti nebezpeci úrazu v uvaţovaném druhu
prostoru a jeho trváni.
Nejvyšši dovolená mez trvalého dotykového napeti U d1 je 50 V pro stridavé a 120 V pro stejnosmerné napeti.
Prirazeni dovolených mezi trvalých dotykových napeti s ohledem na cleneni prostoru:
prostory normální –
střídavé 50V stejnosměrné 120V
prostory nebezpečné –
střídavé 50V stejnosměrné 120V
prostory zvláště nebezpečné – střídavé 25V stejnosměrné 60V
zvláště nepříznivé případy –
střídavé 12V stejnosměrné 25V

Obsluha a práce na elektrickém zařízení (scr kapitola 6.)
Základní pojmy
Obsluha elektrického zarizeni = pracovni úkony spojené s beţným provozem elektrického zarizeni,
např. spináni, ovládáni, regulováni, cteni údaju monitoringu, synchronizováni, výmena závitových a
pristrojových pojistek, Ţárovek a dalšich obdobných svetelných zdroju, prohlidka zarizeni apod. Pokud je pro
obsluhu stanoveno pouţiváni osobnich ochranných prostredku, musi být pouţity.
Bezpecná obsluha = Obsluhovat elektrická zarizeni smeji jen osoby s kvalifikaci poţadovanou pro prislušné
zarizeni. Tyto osoby musi být prokazatelne seznámeny s provoznimi bezpecnostnimi predpisy.
Práce na elektrickém zarizeni = výstavba, montáţ, údrţba (do které spadá i provádeni preventivnich
oprav), revize, cišteni a odstranováni závad a poruch, úkony pri zajiš.ováni pracovište, jakoţ i mereni
prenosnými pristroji. Pracujici osoba pouţivá nástroju, provádi na zarizeni trvalé zmeny a dotýká se ţivých
Cásti urcených k vedeni proudu.
Bezpecná práce = pred zahájenim práce musi být stanoven pracovni postup, vyhodnocena rizika, která jsou
s touto praci spojena a stanoveno jaké osoby mohou tuto práci vykonávat a jejich pocet. Pokud pracuje vice
osob musi být jmenován vedouci práce. Musi být stanovena nezbytná bezpecnostni opatreni.
Práce na elektrickém zarizeni do 1 000 V bez napeti = práce, pri niţ zarizeni (resp. jeho cást na niţ se
pracuje) je odpojeno od napeti nebo práce v miste, které je oddeleno od ţivých cásti pod napetim kryty,
chránicimi pracujici osoby pred úmyslným dotykem.
Práce na elektrickém zarizeni do 1 000 V v blizkosti živých cásti = práce, pri niţ zarizeni neni odpojeno
od napeti, ale pri které se pracujici osoba nedotýká ani pomuckami ţivých cásti pod napetim. Nebo je to
práce v miste, které je oddeleno od ţivých cásti pod napetim kryty, chránicimi pracujici osobu pred
nahodilým dotykem.
Práce na elektrickém zarizeni do 1 000 V pod napetim (PPN) = práce, pri niţ se pracujici osoba vedome
primo dotýká ţivých cásti pod napetim, treba jen pracovnimi pomuckami. Je nutné rozlišovat PPN na
vzdálenost, v dotyku a na potenciálu.
Práce pod napetim na vzdálenost = práce, pri niţ pracujici osoba je mimo ochranný prostor a ţivých cásti
pod napetim se dotýká pouze pracovnimi pomuckami za pouţiti ochranných prostredku.
Práce pod napetim v dotyku = práce, pri niţ pracujici osoba vniká do ochranného prostoru a ţivých Cásti
pod napetim se dotýká pracovnimi pomuckami za soucasného pouţiti ochranných prostredku.
Práce pod napetim na potenciálu = práce, pri niţ pracujici osoba je vodive spojena s ţivými cástmi pod
napetim jedné fáze, na které pracuje, a za jejiţ soucást je povaţována.
Pracovište = prostor vymezený pro práci na elektrickém zarizeni nebo v blizkosti ţivých cásti.
Vedouci práce = osoba poverená vedenim práce s konecnou odpovednosti za pracovni cinnost, pripadne
osoba samostatne pracujici. Stupen jeho odpovednosti za dodrţováni bezpecnostnich predpisu cleny
pracovni skupiny závisi na zpusobu provádeni práce.
Osoba odpovedná za elektrické zarizeni = poverená osoba s konecnou odpovednosti za stav a provoz
elektrického zarizeni. Pokud tato osoba provoz skutecne ridi, musi mit poţadovanou elektrotechnickou
kvalifikaci dle vyhlášky cislo 50/1978 Sb.
Práce podle pokynu = práce pro kterou jsou dány pouze nejnutnejši pokyny. Pri této práci odpovidaji za
dodrţováni bezpecnostnich predpisu pracujici osoby samy.
Práce s dohledem = práce, která se provádi podle podrobnejšich pokynu. Osoba provádejici dohled se
presvedci, zda jsou provedena nutná bezpecnostni opatreni pred zahajenim prace, v prubehu a posledni
kontrolu provede pri ukonceni práce. Pracujici osoby samy odpovidaji za dodrţováni bezpecnostnich
predpisu.
Práce pod dozorem = práce, která se provádi podle podrobných pokynu za trvalé pritomnosti osoby,
poverené dozorem. Tato osoba je odpovedná za dodrţováni prislušných bezpecnostnich predpisu.
Ochranné pomucky = predmety, chránici pracovnika pred nebezpecnými úcinky elektriny, pred škodlivosti
pracovniho prostredi nebo pred jiným ohroţenim.
Pracovni pomucky = predmety potrebné k práci (zkoušecky napeti, izolované náradi apod.).
Ochranný prostor = prostor obklopujici ţivé cásti. Pro osoby bez el. kvalifikace jsou uvedeny minimálni
vzdušné vzdálenosti hranice ochranného prostoru (bezpecné vzdálenosti) od ţivých cásti.
Prikaz „B" = pisemnou pripravou pro zajišteni bezpecné práce na elektrickém zarizeni nebo v jeho blizkosti
(„B" znaci bezpecnost). Obdobne lze definovat i prikaz „B-PPN".
„Prokazatelne" = zpusob cinnosti, kdy organizace provádejici pouceni, seznámeni, zaškoleni apod. musi
prokázat záznamem, podepsaným školitelem i školeným, ţe pouceni, seznámeni, zaškoleni apod. bylo
provedeno. V záznamu musi být uvedena i nápln školeni. Pouhé predáni predpisu ci návodu (i oproti
podpisu) nedostacuje.
Oprávnění osob seznámených, poučených a znalých
Osoby seznámené (pracovnici seznámeni - § 3) = osoby, které nejsou ani znalé ani poucené. Smi
samostatne obsluhovat elektrická zarizeni s napetim do 1 000 V provedená tak, ţe pri jejich obsluze
nemohou prijit do styku s ţivými cástmi pod napetim, s výjimkou bezpecného proudu a napeti! Pracovat

smeji na Cástech zarizeni do 1 000 V bez napeti podle pokynu. Na cástech zarizeni nad 1 000 V bez napeti
pracovat smeji s dohledem. Na ţivých cástech pod napetim pracovat nesmeji.
Osoby poucené pracovnici pouceni - § 4) = osoby prokazatelne poucené osobami znalými. Mohou
samostatne obsluhovat elektrická zarizeni všech napeti. Pracovat smeji podle pokynu na elektrickém
zarizeni do 1 000 V bez napeti. V blizkosti nekrytých ţivých cásti pod napetim smeji pracovat podle
pracovnich postupu pouze ve vzdálenosti vetši neţ 20 cm. Na cástech pod napetim pracovat nesmeji.
Mohou však podle pracovnich postupu merit zkoušecim zarizenim (napr, informativni zkoušky elektrického
náradi) a provádet samostatne jednoduché práce, (napr. opravy drobných elektromechanických stroju).
Mohou pracovat na zarizenich nad 1 000 V bez napeti s dohledem a v blizkosti cásti zarizeni pod napetim
nad 1 000 V pod dozorem ve vzdálenosti vetši, neţ je minimální stanovená vzdálenost (viz scr tab. 6.2).
Osoby znalé (v elektrotechnice") = osoby s odpovidajicim vzdelánim, znalostmi a zkušenostmi,
umoţnujicimi jim vyvarovat se nebezpeci a vyhodnotit rizika, která elektrina muţe vytvorit. Nemohou
vykonávat práce zakázané, pri kterých nemohou být dodrţeny podminky bezpecnosti práce (napr. práce pri
nevyhovujicich atmosférických podminkách, práce ve stisnených podminkách, práce v prostorech s
nevyhovujicim prostredim apod.).
Do této kvalifikacni kategorie jsou zahrnováni pracovnici dle§ 5 a§ 6.
Osoby znalé (pracovnici znali - $ 5) smeji samostatne obsluhovat elektrická zarizeni všech napeti.
Pracovat na zarizenich do 1 000 V bez napeti mohou samy, v blizkosti ţivých cásti a pod napetim smeji
pracovat podle pracovnich postupu. Na zarizenich nad 1 000 V bez napeti smeji pracovat samy a podle
pracovnich postupu smeji pracovat v blizkosti ţivých cásti s dohledem a pod napetim pod dozorem.
Osoby znalé (pracovnici znali s vyšši kvalifikaci - § 6) = maji potrebné znalosti a zkušenosti se zarizenim,
na kterém má být provádena poţadovaná cinnost smeji samostatne obsluhovat elektrická zarizeni všech
napeti. Pracovat na zanzenich do 1 000 V bez napeti mohou samy, v blizkosti ţivých cásti a pod napetim
smeji pracovat podle pracovnich postupu. Na zarizenich nad 1 000 V bez napeti smeji pracovat samy a
podle pracovnich postupu smeji pracovat v blizkosti ţivých cásti s dohledem a pod napetim pod dozorem.
Bezpečné vzdálenosti od živých částí do 1 000 V pro osoby seznámené a poučené
osoby seznámené
do 1kV = 100cm, 1-35kV = 200cm, 35-110kV = 300cm, 110-220kV = 400cm, 220-400kV = 500cm
osoby poučené viz výše + vzdálenosti nad 1000V
do 10(12)kV = 45/50cm, 22(25)kV = 75/80cm, 35(37)kV = 85/90cm,...
Pracovní postupy
Všeobecně - pred zahájenim práce musi být stanoven pracovni postup. Osoba odpovedná za elektrické
zarizeni nebo vedouci práce s timto pracovnim postupem seznámi osoby vykonávajici práci pred jejim
zahájenim. Povoleni k provádeni práce muţe dát pouze osoba odpovedná za elektrické zarizeni. V dalšim
jsou uvedeny zásady tri moţných predepsaných pracovnich postupu, a to pro:
Práce bez napětí
Zajištění pracoviště = úplné odpojení, zabezpečení proti opětovnému zapnutí, ověření beznapěťového
stavu, uzemnění a zkratování, provedení ochranných opatření proti ţivým částem, které se nacházejí
v blízkosti (nezbytné). Osoba určená k zajištění pracoviště.
Povolení k zahájení práce = musí dát vedoucí všem osobám zúčastněným na práci po zajištění pracoviště
a to po kontrole zajištění pracoviště s osobou k tomu určenou. Vedoucí informuje osobu odpovědnou za el.
zařízení o nástupu na pracoviště. Po provedeni této kontroly presvedci osoba zajiš.ujici pracovište pracovni
skupinu o beznapé.ovém stavu primým dotykem (nejlépe holou rukou) na zajištenou neizolovanou ţivou cást
elektr. zarizeni.
Dozor při práci = vedoucí práce a to od chvíle, kdy je povolen vstup na pracoviště. Vedoucí můţe pracovat
jen tehdy, pokud při tom můţe trvale a spolehlivě zajišťovat dozor. Musi-li se osoba vykonávajici dozor
vzdálit z pracovište a nemá-li zástupce s potrebnou kvalifikaci, je povinna práce zastavit a pracovni skupinu
odvolat z pracovište.
Přerušení práce prováděné dozorem = všichni musí opustit pracoviště, před opětovným zahájením práce
musí osoba pověřená dozorem zkontrolovat všechna bezpečnostní opatření.
Opětovné uvedení zařízení do provozu (scr. 6.3.2.4.) = první zkoušky ještě na zajištěném zařízení.
Zajištění pracoviště můţe být odstraněno po odchodu všech pracovníků. POZOR, po odstraneni
zkratovacich souprav se iiţ povaţuji i vypnuté cásti za elektrické zarizeni pod napetim. Prikaz k zapnutí smí
dát osoba odpovědná za el. zařízení aţ obdrţí od osoby, která zajišťovala pracoviště zprávu.
Práce v blízkosti živých částí
Práce, pri niţ zarizeni neni odpojeno od napeti, avšak pri které se pracujici osoba ani predmety nedotýká
ţivých cásti pod napetim. Musi však dbát, aby se Cástmi tela, odevem, nebo vodivými predmety, se kterými
je ve styku, nepribliţovala k nekrytým ţivým cástem pod napetim na kratši neţ bezpecnou vzdálenost, danou
ochranným prostorem v závislosti na jmenovitém napeti elektrického zarizeni.

Práce pod napětím
běžné PPN = mereni prenosnými pristroji, zkoušeni vcetne overeni nape.ového stavu, zajišteni a odjišteni
pracovište, výmena výkonových pojistek nad 1 000 V, práce na nekrytých ţivých cástech zarizeni do 1 000 V
apod.
vybrané PPN = práce, pri nichţ se pracovnik dotýká primo ţivých cásti pod napetim, treba jen pracovnimi
pomuckami, nebo pracuje-li primo na potenciálu ţivých cásti nebo v blizkosti. Vydává se na ne pisemný
prikaz „B-PPN".
Za práce pod napetim se povaţuji
- práce na vzdálenost,
- práce v dotyku,
- práce na potenciálu,
- kombinace výše uvedených metod.
Nezbytná izolace muţe být umistena:
- mezi pracujici osobou a ţivou cásti pod napetim - u práce v dotyku nebo na vzdálenost pri uţiti ochranných
nebo pracovnich pomucek, pracujici osoba pritom muţe být na potenciálu zeme
- mezi pracujici osobou a zemi - u práce primo na potenciálu ţivé cásti pod napetim s nutnosti zabránit
kontaktu s neţivými cástmi na potenciálu zeme
Příkaz „B“ – podmínky a požadavky
Všeobecně - pro sloţité pracovni Cinnosti musi být provedena pisemná priprava. Prikaz „B" nebo „B-PPN",
lze povaţovat za pisemnou pripravu pri sloţité pracovni cinnosti pro práce na elektrickém zarizeni bez
napeti, v blizkosti ţivvch cásti nebo pod napetim. Prikaz „B" nenahrazuje pracovni postup, který má být
stanoven osobou odpovednou za elektrické zarizeni nebo vedoucim práce.
Prikaz „B" se vydává:
- na zajišteni a odjišteni pracovište pro práce bez napeti na zarizenich nad 1 000 V,
- pro práce na elektrických zarizenich nad 1 000 V na cástech pod napetim nebo v blizkosti ţivých cásti,
- pro práce na elektrických zarizenich (vedenich) do 1 000 V jen v pripadech, kdy muţe vzniknout nebezpeci
od blizkého elektrického zarizeni se jmenovitým napetim nad 1 000 V (zarizeni do 1 000 V je umisteno ve
spolecných prostorech se zarizenim nad 1 000 V a na kriţovatkách nebo pri soubehu vodicu venkovnich
vedeni do 1 000 V a nad 1 000 V),
- pro práce na vypnutých a jinak nezajištených zarizenich.
Od vydáni prikazu „B" je možno upustit v techto pripadech:
- je-li nebezpeci z prodleni pri poruchách v mimorádném provoznim stavu,
- v pripade ohroţeni ţivota nebo nebezpeci vzniku velkých škod,
- pro práce na elektrických zarizenich ve výstavbe, která ješte nebyla pripojena na napeti a nenalézaji se v
blizkosti zarizeni pod napetim,
- pro práce na elektrických zarizenich, které se casto opakuji. Pro tyto práce musi být vydány presné mistni
pracovni a bezpecnostni predpisy, ze kterých musi být zrejmé, ţe nahrazuji prikaz „B“.
Povereni k vydáni prikazu „B" - Prikaz ,,B" vydává a podepisuje osoba poverená osobou odpovednou za
elektrické zarizeni.
Osoby na které muže být vystaven prikaz „B":
- vedouciho práce nebo osobu provádejici zajišteni nebo odjišteni pracovište,
- vedouciho práce pro cinnost na zajišteném pracovišti,
- osobu provádejici dozor na elektrickém zarizeni nebo v blizkosti zarizeni pod napetim.
Jestliţe by osoba, která je oprávnená vydávat prikaz „B“, musela pracovat na elektrickém zarizeni sama, je
povinna si prikaz „B" vypsat na sebe pred zahájenim práce.
Prikaz „B" má obsahovat následujici údaje:
- cislo prikazu,
- jméno a podpis osoby, které je prikaz urcen,
- misto, druh a dobu práce a pocet clenu pracovni skupiny,
- jméno a podpis osoby prikaz vydávajici,
- jména a podpisy osob, které provedou zajišteni pracovište,
- zpusob zajišteni pracovište,
- oznaceni nejbliţšiho mista, kde se nacházeji ţivé cásti,
- vlastnorucni podpisy všech clenu pracovni skupiny potvrzujici provedeni pouceni,
- dalši potrebné údaje pro zajišteni bezpecné práce na elektrickém zarizeni.
Prikaz ,B" se vystavuje ve dvou vyhotovenich (originál a kopie). V prikazu „B" je zakázáno jakékoliv
vymazáváni, opravováni, prepisováni a škrtáni (s výjimkou volby z nekolika alternativ v predtišteném textu).
Prikaz „B" se vydává jen pro jedno pracovište a jednu pracovni skupinu a plati aţ 24 hodin. U
dlouhotrvajicich praci s trvalým odpojenim a zajištenim zarizeni muţe být platnost prikazu „B" prodlouţena
nejdéle na dobu 14 dnu. Platnost prikazu "B " zaciná jeho prevzetim osobou, která zajiš.uje pracovište a
konci jeho pisemným uzavrenim.
Predáni prikazu „B"

- osobne,
- poslem - musi být osoba spolehlivá.,
- sdelen telefonicky nebo radiofonicky - predáváni musi být správnost textu vzájemne overena a
zaznamenána sjudánim dne a hodiny. Má-li prijemce pochybnosti o správnosti prikazu, musi si ihned
vyţádat vysvetleni.
Uzavreni prikazu „B" - provede vedouci práce po ukonceni práce a kontrole pracovište. Zajiš.oval-li
pracovište vedouci práce sám, provede po ukonceni práce kontrolu pracovište a zajisti uvedeni zarizeni do
provozu.
Prikaz „B-PPN" má navic obsahovat následujici údaje:
- oznaceni tiskopisu.cervenými pruhy,
- cervený nápis „POZOR, PRÁCE POD NAPETÍM",
- údaje o organizaci a zabezpeceni zvláštniho reţimu provozu (ZRP) elektrického zarizeni pri PPN,
- údaje o atmosférických podminkách,
- vlastnorucni podpisy všech zúcastnených pracovniku o provedené instruktáţi a o okamţité fyzické a
psychické dispozici k provedeni PPN,
- dalši bezpecnostni opatreni.
Uzavreni prikazu („B-PPN") - ukonceni práce oznámi vedouci práce pracovnikovi, který pracovište
zajiš.oval a predá mu soucasne i uzavrený prikaz „B". Následuje odstraneni zkratovacich souprav.
Provádi-li po ukonceni práce odstranováni zkratovacich souprav vedouci práce sám, uzavre vedouci práce
prikaz „B" aţ pojejich odstraneni. Pri ukonceni PPN uzavre vedouci práce prikaz „B-PPN" aţ po odstraneni
všech ochranných a pracovnich pomucek umistených na elektrickém zarizeni a po soustredeni všech
pracovniku na urcitém miste. Po uzavreni prikazu „B-PPN" oznámi ukonceni práce prislušnému ridicimu
stanovišti.
Vybíjení kondenzátorů a manipulace s nimi
- kondenzátor se odpoji od site soucasne s motorem nebo s transformátorem a vybiji se v tomto pripade pres
vinuti elektromotoru nebo transformátoru, nebo
- kondenzátor se odpoji od site vlastnim vypinacem a zbytkový náboj se vybije pres vybijeci zarizeni
kondenzátoru. Mezi kondenzátorem a vybijecim zarizenim nesmi být pojistky.
Pak se u kondenzátoru se jmenovitým napetim do 1 000 V izolovaným vodicem a u kondenzátoru se
jmenovitým napetim pres 1 000 V zkratovaci soupravou zkontroluje, zda je kondenzátor bez náboje. Teprve
potom se smi spojit svorky kondenzátoru nakrátko.
U kondenzátoru se jmenovitým napetim pres 1 000 V je treba uzemnit a zkratovat všechny fáze.
Základní závazná pravidla pro provoz laboratoří na ČVUT FEL
V soucasné dobe plati CSN EN 50191 (33 1345) a TNI 33 1345. Souhrn pak tvori základni závazná
pravidla pro provoz laboratori na FEL CVUT.
Pro zajišteni bezpecnosti studentu pri výuce v laboratori musi být ustanoven odborný dozor tak, aby na
jednoho odborného ucitele (asistenta) pripadalo nejvýše 10 studentu. Neni-li moţné pri nekterých
sloţitejšich nebo obtiţnejšich laboratornich pracich zajistit bezpecnost techto studentu, stanovi vedeni fakulty
(katedry) odpovidajici niţši maximálni pocet studentu v laboratorni skupine. Toto ustanoveni neplati pro
studenty magisterského strukturovaného studia po zadáni diplomové práce (diplomanty), kteri se pri práci ve
školnich laboratorich povaţuji za osoby znalé s vyšši kvalifikaci pro samostatnou cinnost (§ 6). Proto tito
studenti mohou ve školnich laboratorich pracovat pod dohledem sami pri dodrţováni ustanoveni normy CSN
EN 50110 1 ed. 2 (34 3100) „Obsluha a práce na elektrických zarizenich".
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (scr. kapitola 8.)
Tato opatreni jsou v souladu s predchozimi kapitolami dvojiho druhu:
- technická, jimiţ se podstatne sniţuje riziko úrazu tim, ţe zarizeni jez hlediska ochrany pred úrazem
elektrickým proudem provedeno odpovidajicim zpusobem a
- pracovni, jimiţ se sniţuje riziko úrazu tim, ţe pracovnici, kteri elektrická zarizeni obsluhuji nebo na nich
pracuji, dodrţuji prislušná pravidla bezpecnosti práce.
3 skupiny ochran pred nebezpecným dotykem:
- ochrany pred nebezpecným dotykem Ţivých i neţivých cásti,
- ochrany pred nebezpecným dotykem ţivých cásti a
- ochrany pred nebezpecným dotykem neţivých cásti.
Závislost výše napětí a doby jeho trvání (napěťová vypínací křivka L)
Maximálni velikost trvalého dotykového napeti, kterého se muţe clovek bez jakýchkoliv následku dotýkat, lze
stanovit výpoctem. Mezni hodnota ustáleného trvalého proudu, který sice clovek poci.uje, ale který ješte
neprináši ţádné nebezpeci úrazu, je 3,5 mA.

Proudová vypinaci krivka L je závislosti velikosti proudu protékajiciho lidským telem a doby trváni prutoku
tohoto proudu.
Z uvedené závislosti muţeme uplatnenim hodnoty impedance lidského tela a dalšich impedanci, které
omezuji proud protékajiciho lidským telem ziskat novou (nape.ovou) krivku L.
Tato nová vypinaci krivka L již vyjadruje vztah mezi velikosti dotykového napeti a dobou, za iak
dlouho musi být toto napeti odpojeno, abv pri dotyku s nim nemohlo dojit k úrazu elektrickým
proudem.
Na základe znalosti hodnot impedanci lidského tela ZT, izolace obuvi Z1 a izolace mista na kterém clovek
stoji Z2 a hodnot bezpecného proudu a bezpecné doby, po kterou muţe tento proud lidským telem procházet
se stanovi:
- bezpecné napeti, kterého se clovek muţe delši dobu dotýkat nebo
- bezpecná doba, po kterou se vyšši neţ bezpecné napeti muţe na neţivých cástech vyskytovat.
Hodnoty impedanci ZT, Z1 a Z2 záviseji na prostredi, ve kterém se elektrické zarizeni nacházi. V podstate se
uvaţuji tak velké, jak to obvykle danému prostredi odpovidá.
Stanoveni závislosti bezpecné doby pruchodu proudu lidským telem na velikosti proudu (krivka L)
pro prostory normálni. V normálnich prostorech, pro které se stanovi beţné poţadavky na ochranu pred
úrazem elektrickým proudem, se uvaţuji normálni podminky uţiváni elektrického zarizeni:
- suché nebo vlhké misto,
- suchá kuţe,
- podlaha a obuv predstavujici znacný elektrický odpor.
Za techto podminek se predpokládá velikost impedance lidského tela ZT = 0,5*Z5%.
Údaj Z5% predstavuje impedanci ruka-noha nebo ruka-ruka pro 5 % nejcitlivejšich lidi. Tato impedance
lidského tela závisi na velikosti napeti a soucinitelem 0,5 respektujeme soucasný dotyk obou rukou a obou
nohou.
Soucet velikosti impedanci izolace obuvi Z1 a izolace mista na kterém clovek stoji Z2 je Z1+Z2=1000Ω
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí
Základní princip ochrany
Uţiti malého bezpecného napeti nebo zdroje omezeného proudu výrazne zjednodušuje ochranu pred
dotykem ţivých cásti oproti pripadum, kdy napeti a proudy dosahuji vyššich neţ bezpecných hodnot.
Druhy ochran před nebezpečným dotykem ţivých i neţivých částí
- malým bezpecným napetim (trida ochrany III)
- obvody SELV (bezpečné malé napětí) – obvody musí být izolované
- obvody PEL V (chranné malé napětí) – jeden pól je uzemněn
- omezenim ustáleného dotykového proudu
- omezenim náboje
Ochrana malým bezpecným napetim užitim obvodu SELV a PELV
Základni podminky usporádáni této ochrany jsou:
- pouţiti jmenovitého napeti, spadajiciho v prostorech normálnich do kategorie napeti I, tj. do malého
bezpecného napeti stridavého do 50 V a stejnosmerného do 120 V,
- zajišteni elektrického oddeleni site SELV (PELV) ode všech ostatnich obvodu,
- zdrojem muţe být bezpecnostni ochranný transformátor podle CSN EN 61558-2-6 (35 1330) nebo jiný
zdroj, zajiš.ujici stejný stupen bezpecnosti (zejména elektrického oddeleni), jako uvedený transformátor. Je
moţné pouţit motorgenerátor, generátor, elektrochemický zdroj (baterii) nebo elektronické predmety se
zajištenou bezpecnosti,
- prostorové oddeleni obvodu s bezpecným malým napetim od jiných obvodu. Tento poţadavek se netýká
jenom privodu k elektrickým predmetum, ale také vnitrniho zapojeni predmetu,
- vidlice a zásuvky pro tuto ochranu nesmi být zámenné s vidlicemi a zásuvkami pro jiná napeti, zásuvky
nesmeji mit kontakt pro ochranný vodic.
Obvody SELV
U obvodu SELV se jejich ţivé cásti nesmeji spojovat se zemi, s Ţivými cástmi nebo s ochrannými vodici
jiných obvodu. Neţivé cásti obvodu SELV se nesmeji úmyslne spojovat se zemi ani s ochrannými vodici
nebo neţivými cástmi jiných obvodu, ani s cizimi vodivými cástmi.
To je rozdil oproti obvodum PELV, ve kterých je (v dusledku jejich uzemneni) pri dotyku ţivých cásti lidským
telem skutecne preklenutý rozdil potenciálu. Proto jsou následné poţadavky na zajišteni ochrany pred
dotykem ţivých cásti pro obvody SELV mirnejši neţ pro obvody PELV.
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí
Základní princip ochrany

Prutoku elektrického proudu lidským telem lze zabránit opatrenimi proti moţnému zarazeni lidského tela
mezi dve mista s ruznými potenciály. Témer výhradne se tato opatreni provádi na strane ţivé cásti a
zabranuje se tak primému dotyku cloveka. Jedná se tedy o ochrany pred nebezpecným dotykem ţivých
cásti, které musi pusobit trvale behem provozu zarizeni.
To je základni rozdil oproti ochranám pred nebezpecným dotykem neživých cásti, které pusobi aţ po selháni
ochran pred dotykem ţivých cásti. Tyto ochrany jsou uvedeny v následujicich kapitolách.
Ochrany pred nebezpecným dotykem ţivých cásti se vţdy dosahuje tim, ţe se ţivé cásti izoluji od cásti,
ploch a mist pristupných dotyku.
Druhy ochran - základní:
- základni izolaci
- krytem
- prepáţkou
- zábranou
- polohou
- proudovým chránicem
- doplnkovou izolaci
Krome techto ochran se uţivaji i ochrany doplnkové:
- proudovým chránicem a
- doplnkovou izolaci.
Základní izolace
- ochrana základní izolaci, kdy se ţivé Cásti pokryji izolaci.
- ochrana kryty, kdy se dotyku ţivých cásti zabráni uloţenim ţivých cásti do krytu. Ochranný kryt obsahuje
vnitrni cásti elektrického zarizeni a bráni pristupu k nebezpecným ţivým cástem.
- ochrana prepážkami, kdy se ţivé cásti uloţi za prepáţky poskytujici ochranu pred primým dotykem ţivých
Cásti z jakéhokoliv obvyklého smeru pristupu.
- ochrana zábranami, kdy źábrany mohou být odstranitelné bez pouţiti klice nebo nástroje. Musi však být
zajišteny, aby nedošlo k neúmyslnému odstraneni.
- ochrana polohou, kdy se ţivé cásti umisti mimo dosah. Cásti, mezi nimiţ je vzdálenost alespon 2,5 m, se
povaţuji za nepristupné soucasnému dotyku.
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (nezahrnuje samočinné odpojení)
Základní princip ochrany
Do této skupiny patri ochrany pred nebezpecným dotykem neţivých cásti, které lze pouţit pro elektrická
zarizeni tridy ochrany II, nebo s rovnocennou izolaci. U techto zarizeni vlastne neţivé Cásti neexistuji a
existovat nemohou. Ani v pripadech, kdy zarizeni tridy ochrany II je pokryto vodivým krytem, nejedná se
u tohoto zarizeni o neţivou cást.
Druhy ochran
- ochrana pouţitim zarizeni tridy ochrany II. nebo s rovnocennou izolaci,
- ochrana neuzemneným mistnim pospojovánim,
- ochrana elektrickým oddelenim a
- ochrana nevodivým okolim.
Pojistka – princip
Na snadno pristupném miste byl chránený vodic prerušen a nahrazen krátkým vodicem menšiho prurezu.
Tento zeslabený vodic se pri pretiţeni nebo pri zkratu v chráneném obvodu prerušil, aniţ by došlo k
poškozeni chráneného obvodu. Po odstraneni poruchy byl tento prerušený vodic nahrazen jiným, obdobne
zeslabeným vodicem. Tento princip pojistky se dochoval do dneška.
Pusobeni a charakteristiky pojistky
Pojistka nevypiná (ani nesmi vypnout) malé protékajici proudy aţ do velikosti proudu jmenovitého (bývá to
1,3 aţ 1,5 násobek podle druhu a velikosti pojistky). Protoţe vetši pretiţeni by jiţ mohla být nebezpecná,
musi pojistka do uvedené doby vypnout urcitý vvšsi násobek (bývá to 1,6 aţ 2,1 násobek) jmenovitého
proudu. Tyto velké nadproudy (tj. proudy vetši neţ je jmenovitá hodnota) musi být vypnuty tim rychleji, cim
vyšši je hodnota nadproudu.
Jistič – princip, charakteristika
Jeho nejpodstatnejšimi soucástmi jsou dve spoušte - nadproudová a zkratová. Sloţitejši jistice mohou mit
nadproudóvých spoušti nekolik a navic mohou být vybaveny spoušti podpe.ovou a dálkovým zapinánim.
Pusobeni a charakteristiky jistice
Z konstrukce jistice vyplývá i prubeh jeho arnpérsekundových charakteristik. Pri menšich nadproudech,
které jsou vypinány nadproudovou (tepelnou bimetalovou) spoušti, se charakteristika jistice podobá do
znacné miry charakteristice pojistky. Pri vetšich nadproudech však jiţ zapusobi elektromagnetická zkratová

spoušt. Oproti tepelné spoušti zapusobi témer okamţite (v case do 0,1 s). Protoţe zkratová spouš. pusobi
od urcitého nadproudu prakticky okamţite a tepelná spoušt vypiná tutéţ hodnotu nadproudu aţ v case
nekolika sekund, vykazuje charakteristika jistice pro tuto hodnotu nadproudu zlom.
Proudový chránič - princip, zapojení a vlastnosti
Proudový chránic se skládá ze souctového proudového transformátoru, velmi citlivého relé a spinaciho
mechanizmu. Transformátorem musi procházet všechny pracovni vodice (fázové a stredni), vedouci k
elektrickému zarizeni (EZ), resp. ke spotrebici.
V bezporuchovém stavu je vektorový soucet proudu ve všech pracovnich vodicich roven nule. V
sekundárnim vinuti transformátoru se proto neindukuje ţádné napeti a civkou vybavovaciho relé neprotéká
ţádný vybavovaci proud.
V pripade poruchy v elektrickém zarizeni vznikne rozdil mezi porovnávanými proudy a uzavre se smycka
poruchového rozdilového proudu Iz. Tento rozdilový proud indukuje v sekundárnim vinuti transformátoru
napeti, civkou vybavovaciho relé zacne protékat vybavovaci proud Ir a dojde velmi rychle k odpojeni EZ od
site.
Chránicem musi procházet všechny pracovni vodice vedouci do EZ.
Všechny pracovni vodice vedouci do EZ (vcetne vodice N) musi chránic odpojovat.
Chránicem nesmi procházet ochranný vodic PE nebo vodic PEN.
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí samočinným odpojením
Tento zpusob ochrany se uplatnuje pouze u elektrických zarizeni tridy ochrany I.
Princip samocinného odpojeni elektrického zarizeni v pripade poruchy je vyvoláni takového stavu v
elektrickém obvodu (vetšinou nadproudu), na který reaguji ochranné prvky odpojenim od zdroje.
Uţité ochranné prvky
- jistici prvky = pojistka, jistic
- chránice – napetový nebo proudový
Hlavnimi zásadami, které je nutné splnit pri jakémkoliv pouţitém zpusobu samocinného odpojeni jsou:
- uzemneni neživých cásti = kaţdá neţivá část musí být uzemněná, tzn. musí být spojená s uzemněným
ochranným vodičem PE nebo vodičem PEN
- pripojeni na spolecný zemnic = současně s první podminkou platí, ţe ruzné neţivé cásti, které jsou
soucasne pristupné dotyku, musi být ochrannými vodici pripojeny na stejnou uzemnovaci soustavu.
- ochranné pospojováni = je tvoreno predevšim hlavnim pospojovánim (musí být provedeno v kaţdé
budově), které muţe být doplneno tzv. doplnujicim (mistnim) pospojovánim a proudovým chránicem.
V nekterých pripadech se muţe stát, ţe prisné podminky pro hlavni pospojováni neni moţné splnit beze
zbytku. V techto pripadech se provede doplnujici pospojováni, které navzájem propoji vodivé cásti soucasne
pristupné dotyku v urcitých prostorech, kde se vyskytuji specifické podminky, napr. v koupelnách, kde je s
ohledem na prostredi (a v souvislosti s tim i na sniţený odpor pokoţky) zvýšené nebezpeci úrazu elektrickým
proudem.
Samocinné odpojeni elektrického zarizeni (EZ) v pripade poruchy nastane po vyvoláni nadproudu, na který
zareaguji ochranné prvky odpojenim EZ od zdroje. Aby mohl nadproud vzniknout, je treba, aby neţivé cásti
chráneného EZ byly zarazeny do elektrického (poruchového) obvodu. Konkrétni provedeni ochrany
samocinným odpojenim a usporádáni poruchové smycky se výrazne liši v závislosti na druhu rozvodné site
(TN, TT, IT) a na druhu pouţitého ochranného prvku.
Poruchové smyčky v sítích TN a TT
sítě TN
Pouze v sitich TN je možné vodic, jehož prurez neni menši než je dále uvedeno, použit jako jediný vodic v
kombinované funkci ochranného PE a stredniho N vodice, tj. jako vodic PEN.
V soucasné dobe plati ustanoveni, že pri daných hodnotách prurezu (u medených vodicu menšich než 10
mm2 a u hlinikových vodicu menšich než 16 mm2 ) museji být ochranný vodic (PE) a stredni vodic (N)
vedeny jako dva samostatné vodice.
Poruchová smycka v siti TN je tvorena zdrojem, fázovým vodicem L1, mistem zkratu a ochranným
vodicem PE (resp. vodicem PEN), Proud IP, který pri poruše timto obvodem zacne procházet, má svoji
duleţitou funkci. Napomáhá indikaci poruchy. Na prutok poruchového proudu totiţ zareaguje ochranný
prvek, kterým muţe být pojistka, jistic nebo proudový chránic. Ten ve fázovém vodici poruchovou smycku
preruši. To rovneţ znamená, ţe elektrický predmet, na kterém je porucha, odpoji od zdroje.
sítě TT
U ochrany samocinným odpojenim v siti TT jsou neţivé cásti chránených zarizeni uzemneny stejne jako
stred (uzel) zdroje. Neţivé cásti EZ jsou spojeny s uzlem zdroje pouze pomoci individuálnich uzemneni a

prostrednictvim zeme. Nikoliv však primo ochranným vodicem PE nebo vodicem PEN, jako tomu bylo v siti
TN.
Princip ochrany samocinným odpojenim v siti TT je zrejmý z obr. 13.8. Na obrázku je zakreslen zdroj
(sekundárni vinuti transformátoru) a elektrický predmet, v nemţ došlo k prurazu základni izolace, tj. ke zkratu
mezi ţivou a neţivou cásti. Timto spojenim se uzavrela poruchová smycka, tvorená zdrojem, fázovým
vodicem, mistem prurazu základni izolace EZ, uzenmenim neţivé Cásti elektrického zarizeni, zemi a
uzenmenim uzlu zdroje.
IP kód – přidávám, protože jsem našla v otázkách
IP kód je kódovaci systém, který oznacuje stupne ochrany krytem pred dotykem nebezpecných cásti, pred
vniknutim pevných cizich teles nebo pred vniknutim vody a který poskytuje i dalši informace souvisejici s
touto ochranou.
Ochrana krytem pred dotykem nebezpecných cásti zahrnuje ochranu osob pred:
- dotykem nebezpecných ţivých cásti nizkého napeti, dotykem nebezpecných mechanických cásti a
- pribliţenim k nebezpecným ţivým cástem uvnitr krytu na menši neţ primerenou vzdušnou vzdálenost.
Tato ochrana muţe být zajiš.ována:
- pomoci krytu samotného a pripadně
- pomoci prepáţek nebo vzdálenostmi uvnitr krytu.
Kryt = cásti zajiš.ujici ochranu elektrického nebo elektronického predmetu pred urcitými vnejšimi vlivy a dále
ve všech smerech pred dotykem ţivých cásti. Kryty poskytuji ochranu osobám a hospodárským zviratum
pred pristupem k nebezpecným cástem.
Usporádáni IP kódu
Stupen ochrany krytem se vyjadruje pomoci IP kódu (kryti). Skladba IP kodu (napr. IP 2 3 C H) a význam
charakteristických Cislic a pridavných a doplnkových pismen:
IP = Pismena kódu (International Protection = mezinárodni ochrana)
2 = Prvni charakteristická cislice (cislice od 0 do 6, nebo pismeno X)
Vyjadruje
- stupen ochrany osob pred dotykem nebezpecných cásti
- stupen ochrany zarizeni pred vniknutim cizich teles
3 = Druhá charakteristická Cislice (cislice od 0 do 8, nebo pismeno X)
Vyjadruje
- stupen ochrany proti vniknuti vody s nebezpecnými úcinky
C = Pridavné pismeno (nepovinné) (pismena A, B, C, D)
Vyjadruje
- skutecný stupen ochrany osob pred dotykem nebezpecných cásti
H = Doplnkové pismeno (nepovinné) (pismena H, M, S, W)
Vyjadruje
- doplnkovou informaci o zarizeni
Systém trid ochran urcuje nezbytná ochranná opatreni pro pripad poruchy základni izolace. Pravidla jsou
zavádena všeobecne, tak aby se dala uplatnit u širokého okruhu elektrických a elektronických predmetu.
Hlavnimi ochrannými opatrenimi jsou:
- ochranné spojeni = spojeni k zajišteni elektrické kontinuity neţivých cásti nebo ochranného stineni se
spojovacimi prostredky pro pripojeni vnejšiho ochranného vodice.
Neţivé cásti (pristupné vodivé Cásti, ochranné stineni ) musi být pripojeny k prostredkum pro pripojeni
ochranného vodice:
- bud primo, nebo
- prostrednictvim jiných neţivých cásti, nebo
- samostatným vodicem (pospojenim), nebo
- prostrednictvim kovových konstrukcnich cásti predmetu, nebo
- kombinaci techto zpusobu.
- ochranné stineni = oddeleni obvodu od nebezpecných ţivých cásti vodivou (oddelovaci) mezicásti,
spojenou s prostredky pro pripojeni vnejšiho ochranného vodice.
Ochranné stineni musi být vytvoreno kovovou (oddelovaci) mezi soucásti (napr. kovovou stenou nebo
pouzdrem), která musi splnovat následujici poţadavky:
- musi být oddelena od kaţdého priléhajiciho obvodu základni izolaci stanovenou pro priléhajici obvod,
- musi být spojena s prostredky pro pripojeni ochranného vodice, vyhovujicimu poţadavkum pro ochranné
spojeni,
- musi odolat nejvyššimu tepelnému a dynamickému namáháni, k nemuţ muţe dojit v dusledku poruchy
izolace.
- ochranné oddeleni = oddeleni obvodu základni a pridavnou ochranou (základni izolaci doplnenou pridavnou
izolaci nebo ochranným stinenim) nebo rovnocenným ochranným opatrenim (napr. zesilenou izolaci).
Ochranné oddeleni se provádi:
- dvojitou nebo zesilenou izolaci, nebo
- ochranným stinenim, nebo

- kombinaci techto opatreni.
- ochrana omezenim ustáleného proudu a náboje = je urcena k ochrane osob vystavených pusobeni
ustáleného proudu a náboje, jejichţ hodnoty by mohly být nebezpecné.
Dotykový proud nesmi prekrocit hodnoty 3,5 mA (stridavý proud) a 10 mA (stejnosmerný proud).
Nahromadený náboj mezi soucasne pristupnými cástmi chránenými ochrannou impedanci nesmi prekrocit
50 microC.
Bezpečnostní opatření pro případ porušení základní izolace
Nejobvyklejši
kombinace prostredku
ochran pred dotykem
neţivých cásti
elektrických a
elektronických
predmetu a
v instalacich

V pripade poruchy izolace se muţe soucasne dotknout clovek nebo hospodárské zvire cásti soucasne
pristupných dotyku. Jedná se o vodice nebo o vodivé cásti a mohou jimi být:
- ţivé cásti,
- neţivé cásti,
- cizi vodivé cásti,
- ochranné vodice,
- zemnice.
Ochrana elektrického a elektronického zarizeni muţe být zajiš.ována:
- okolim,
- samotným zarizenim,
- rozvodnou soustavou,
- nebo jejich vhodnou kombinaci.
Pri navrhováni, konstrukci a zkoušeni elektrických a elektronických predmetu musi být predevšim dodrţeny
poţadavky ochran proti úrazu pri dotyku jak ţivých, tak i neţivých cásti.
Požadavky na provedení pohyblivých přívodů k předmětům třídy ochrany I, II, III
Pohyblivé privody se pouţivaji pro pripojováni pohyblivých prenosných a pojezdných elektrických predmetu a
zarizeni k pevnému rozvodu elektrické energie.
Pohyblivé privody se podle provedeni deli na:
- pevne pripojené = jsou vybaveny na jednom konci vidlici a druhý konec je volný se ţilami upravenými k
pevnému pripojeni do svorek elektrického predmetu.
- oddelitelné = jsou vybaveny na jednom konci vidlici a na druhém konci nástrckou.
- prodluţovaci = jsou vybaveny na jednom konci vidlici a na druhém konci pohyblivou zásuvkou.
Pohyblivé privody i šnurová vedeni musi být zhotoveny ze Šnur, majicich:
- mechanickou pevnost,
- odolnost proti vlivum prostredi,
- uţitné vlastnosti (ohebnost, hladký povrch, nešpinici povrch, trvanlivost) a
- umoţnujici ch bezpecné pouţiváni pripoj ováného elektrického nebo elektronického predmetu.
Prislušenstvi pohyblivých privodu i šnurových vedeni (vidlice, zásuvky, nástrcky, spojky, rozvodky, spinace)
musi vyhovovat pro daný pripad pouţiti z hlediska bezpecnosti, funkce i obsluhy.

Zásuvky (nástrcky) a vidlice musi být na šnure pouţity tak, aby v rozpojeném stavu prislušného zásuvkového
spoje nebylo na kontaktech vidlic napeti. Vidlice smi být zapojena jen na tom konci pohyblivého vedeni
(privodu), kterým se pohyblivé vedeni (privod) pripojuje ke zdroji; Ani u jiného provedeni rozpojitelných spoju
se v rozpojeném stavu nesmi objevit napeti na kontaktech pristupných dotyku prstem.
Pohyblivé privody pro elektrické predmety tridy ochrany I a šnurová vedeni pro zarizeni nizkého
napeti musi mit vždy ochrannou žilu oznacenou po celé délce kombinaci barev zelená/žlutá. Tato ţila
musi být na svých koncich pripojena k ochranným kontaktum vidlice nebo zásuvky (nástrcky) nebo pripojena
k ochranné svorce elektrického nebo elektronického predmetu.
Šnury pohyblivých privodu i šnurových vedeni musi být spolehlive:
- odlehceny od tahu - odlehcovaci zarizeni nesmi být pod napetim a musi být upraveno tak, aby mechanicky
nepoškozovalo odlehcovanou šnuru.
- zajišteny proti posunuti a vytrţeni - vodivé ochranné obaly šnur musi být pripojeny k ochranné soustave
elektrického predmetu.
- zajišteny proti zkrouceni ţil - ţily šnur musi být k pripojovacim svorkám pripojeny tak, aby spoje byly
odlehceny od mechanického namáháni a aby jednotlivé ţily byly ohýbány polomerem rovným alespon
prumeru ţily. Konce izolace musi být upraveny tak, aby se nepoškozovaly. Spoje musi být provedeny tak,
aby jejich prechodný odpor byl trvale co nejmenši.
Ochranná ţila musi být tak dlouhá, aby pri pripadném vytrţeni šnury ze svorek byla namáhaná tahem aţ po
prerušeni (vytrţeni) pracovnich ţil.
Pohyblivé privody a šnurová vedeni:
- se musi klást tak, aby nebyly vystaveny nebezpeci mechanického poškozeni,
- byly pokud moţno chráneny pred škodlivým pusobenim prostredi a neprekáţely pri pouţiváni prostoru, v
nichţ j sou pouţity.
- nesmeji leţet na zemi tam, kde je moţné jejich poškozeni pri obvyklém pouţiváni prostoru
- ani na podkladu, který by mohl porušovat plášte pouţitých šnur
- nebo tam, kde by pusobily jako prekáţka v ceste a mohly by být pricinou úrazu.
- se k pevnému rozvodu i k rozvodu ze šnurových vedeni pripojuji jen zásuvkovými spoji
- jen ve zvláštnich pripadech (kdy se spotrebic vzhledem k mistu pripojeni pohybuje málo nebo misto
pouţiváni je stálé) se povoluje téţ pripojeni pohyblivého privodu k pevnému rozvodu bez zásuvky, a to
zavedenim privodu do rozvodky, spinace apod., pricemţ však takové pripojeni musi vyhovovat CSN.
První pomoc při úrazu elektrickým proudem
Stanovení pořadí úkonů při poskytování první pomoci
PP = soubor jednoduchých a úcelných opatreni, jejichţ cilem je záchrana ţivota nebo zdravi lidi postiţených
úrazem nebo náhlou poruchou zdravi. Prubeh prvni pomoci lze clenit do nekolika duleţitých fázi:
- zajišteni podminek pro poskytováni prvni pomoci,
- vyšetreni zdravotniho stavu poškozeného,
- poskytováni prvni pomoci,
- privoláni odborné zdravotnické pomoci,
- zajišteni trvalého dohledu,
- záznam informaci,
- zajišteni transportu a
- vyšetreni a odstraneni pricin úrazu.
Celý soubor prvni pomoci muţeme rámcove rozdelit na dve hlavni casu:
- technickou prvni pomoc = spocivá v odstraneni technických pricin, které zpusobily úraz nebo zhoršuji stav
postiţeného, pokud jejich úcinek trvá.
- zdravotnickou prvni pomoc = zahrnuje predlékarskou PP, kterou muţe poskytnout školená osoba bez
zdravotnického vzdeláni a lékarskou prvni pomoc, zajiš.ovanou lékarem.
Způsoby vyproštění postiženého z dosahu elektrického proudu
- vypnutim privodu elektrického proudu
- odtaženim postiženého z dosahu proudu = zpusob vyprošteni, kdy:
- nelze vypnout elektrické zarizeni,
- vypnuti neni prokazatelné,
- vypnuti by znamenalo priliš velkou casovou ztrátu,
- postiţený se nalézá v nebezpecné poloze (moţnost druhotných zraneni).
Zachránce musi dodrţovat pri odtaţeni tyto základni zásady:
- zabránit primému dotyku s vodicem nebo telem postiţeného,

- chránit se improvizovanými ochrannými pomuckami,
- odtaţeni provádet pouze jednou rukou,
- u elektrických zarizeni nad 1 000 V se k postiţenému pribliţovat drobnými kroky (snaţit se preklenout
co nejmenši potenciálový rozdil - krokové napeti).
- odsunutim zdroje úrazu z dosahu postiženého
- prerušenim privodu elektrického proudu
masáţ srdce - asi 60 aţ 80 krát za minutu tak, aby se doba stlaceni rovnala dobe uvolneni .
masáţ + dýchání - v pomeru 15 stlaceni na 2 vdechy.
Výhodnejši je proto soucinnost dvou zachráncu. Jeden provádi neprimou srdecni masáţ s frekvenci asi 80
stlaceni za minutu a druhý umelé dýcháni s frekvenci pribliţne 10 aţ 12 vdechu za minutu. Pomer masáţe k
umelému dýcháni udrţuji pribliţne 5:1. Pri stlacovani hrudni kosti se soucasne neprovádi umelý vdech.

