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Abstrakt 

Moja bakalárska práca je zameraná na prípravu a predpisy na vykonávanie východiskovej 

odbornej prehliadky a odbornej skúšky. V ďalšej časti sa sústredím na periodickú revíziu, jej 

obsah a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov pri meraní. Popisujem jednotlivé merania, ktoré 

sa odporúčajú vykonať počas odbornej prehliadky a odbornej skúšky. V práci mám zahrnutý aj 

prehľad špeciálnych meracích prístrojov, výhody ich použitia. Spracoval som prehľad 

najčastejších nedostatkov pri vykonávani odbornej prehliadky a odbornej skúšky, ktoré som 

rozdelil do troch častí: nedostatky pri príprave, nedostatky pri meraní a skúšaní, nedostatky pri 

vyhodnotení revidovaného zariadenia. V závere mojej bakalárskej práce som prakticky vykonal 

prípravu, meranie a skúšanie, vyhodnotenie vybraného revidovaného elektrického zariadenia.  

 

 

 

 

Abstract 

My bachelor’s thesis is focused on preparation and regulations for executing base technical 

revision and professional inspection. Next part is concentrated mainly on periodical revision, its 

contents and evaluation of archieved results during measurement. Each type of measurement, 

which is recomended to execute during technical revision and professional inspection, is 

described. Thesis also contains overwiev of special measurement devices and benefits of their 

usage. Summary of the most common flaws in execution of technical revision and professional 

inspection was worked out and divided into three parts: lack of preparation, flaws in 

measurement, testing and in revised device's measurement results evaluation. Final part of my 

bachelor's thesis contains practical preparation process, measurement and testing and evaluation 

of chosen revised electrical device. 
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ÚVOD 
 

  V mojej práci sa venujem problematike vykonávania revízií elektrotechnických zariadení 

ako overovania ich stavu z hľadiska bezpečnosti, s popisom postupu pri vykonávaní odborných 

prehliadok a odborných skúšok. Zameriavam sa na technické normy a predpisy používané 

v Slovenskej republike a Českej republike, prípadne na ich rozdiely. Podrobnejšie sa venujem 

vykonávaniu východiskovej a periodickej revízií elektrického zariadenia od prípravy až po 

vyhodnotenie bezpečnosti prevádzky a funkčnosti elektrického zariadenia, čo je zavŕšené 

vypracovaním písomnej správy o vykonanej odbornej skúške a odbornej prehliadke.   

V jednej z častí sa venujem popisu prístrojov, s ktorými je možné vykonávať merania 

potrebných veličín k spracovaniu odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia.  

Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie odpovedá 

z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a predpisov.  
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1 REVÍZNY TECHNIK  
 

Jeden z rozdielov v legislatíve, ktorá pojednáva o elektrotechnike, je vyhláška 50/1978 zb. 
a je to to Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého baňského úřadu zo dňa 19.5.1978 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice so zmenou 98/1982, ktorá hovorí o pracovníkovi na 
vykonávanie revízií elektrických zariadení ako o „revíznom technikovi“ , Slovenská vyhláška č. 
718/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyz 20. 
novembra 2002 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 
zariadení hovorí o pracovníkovi na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok ako o 
„elektrotechnikovi špecialistovi“. [1,2] 

Elektrotechnik špecialista (revízny technik) na vykonávanie odborných prehliadok 
a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických je oprávnená spôsobilá 
osoba posudzovať bezpečný stav elektrických zariadení a bleskozvodov. Je to vlastne osoba 
s najvyšším stupňom odbornej spôsobilosti vo vzťahu k elektrickým zariadeniam. Výsledným 
produktom jeho činnosti je expertný posudok, či elektrické zariadenie vyhovuje, alebo 
nevyhovuje predpisom a normám, a či je spôsobilé bezpečnej prevádzky.  

Elektrotechnik špecialista (revízny technik) to nikdy nemal ľahké, pretože vždy na neho boli 
kladené vysoké požiadavky na odbornosť, praktické skúsenosti, serióznosť a kvalitu 
vykonávaných prác.  

Pre kvalitný výkon činnosti musí elektrotechnik špecialista, revízny technik, poznať platné 
zákony, vyhlášky, technické predpisy a normy, ktoré súvisia s výkonom jeho činnosti na 
elektrických zariadeniach. Ďalej musí mať k dispozícií vhodné meracie prístroje, ktorých 
presnosť by mala byť preukázateľná a mať dostatočné vedomosti o meracích metódach 
a vhodnosti tej, ktorú použiť na zariadenie a správne interpretovať výsledky.  

Začínajúci elektrotechnici špecialisti (revízni technici) na vykonávanie odborných prehliadok 
a odborných skúšok si musia uvedomiť, že je potrebné sa ešte veľa učiť a získavať praktické 
skúsenosti, aby si mohli povedať, že sú dobrí. 

Na to, aby sa elektrotechnik mohol stať elektrotechnikom špecialistom (revíznym 
technikom) musí splniť požadovanú dĺžku odbornej praxe.  
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Tab. 1.1: Požadovaná dĺžka praxe na odbornú spôsobilosť elektrotechnika špecialistu 

 

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie 
odborných prehliadok a odborných skúšok 

Skupina 

E1 E2 E4,E5 

Pri činnosti vykonávanej na 
technickom zariadení elektrickom 

v objektoch triedy A a B1 

ÚSO 6 rokov 5 rokov 

 

3 roky 

 
VŠ     4 roky     3 roky         1 rok 

Pri činnosti vykonávanej na 
technickom zariadení elektrickom 

v objektoch triedy B 

 

ÚSO 7 rokov 6 rokov 

 

 5 rokov 

 
VŠ 5 rokov     4 roky 3 roky 

 

Pri činnosti vykonávanej len na 
bleskozvodoch v objektoch A,B1 

 

 E3 

ÚSO 2 roky 

VŠ                                     1 rok 

Pri činnosti vykonávanej len na 
bleskozvodoch v objektoch B 

 

ÚSO 3 roky 

VŠ 2 roky 

   

Vysvetlivky: 

Trieda objektov: 

A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu  

B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu  

B1 – objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu elektrických zariadení v regulačních staniciach plynu 

Skupina objektov: 

E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov 

E2 – technické zariadenie s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov 

E3 – bleskosvody 

E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač 

E5 – elektrická prípojka nn 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti má časovo neobmedzenú platnosť, ak jeho držiteľ 
absolvuje aktualizačnú odbornú prípravu, minimálne 1x za 5 rokov. Ak nesplní uvedenú 
podmienku, osvedčenie stráca platnosť.  [1,2] 
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2 BEZPEČNOSŤ PRÁCE PRI VYKONÁVANÍ REVÍZIE 
 

Účelom revízie elektrickej inštalácie je zistenie stavu jej bezpečnosti. Pri revízií však 
musíme dodržiavať základné zásady bezpečnosti, aby sme neohrozili seba a okolie. Vykonávanie 
odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení je vysoko zodpovedná činnosť, 
pri ktorej treba maximálne sústredenie, teoretické vedomosti a praktické skúsenosti. 
Elektrotechnik špecialista pri práci demontuje kryty (často i na zariadeniach pod napätím), 
pracuje v sťažených priestorových podmienkach pri pôsobení rôznych vonkajších vplyvov. Preto 
je účelné, aby hlavne pri takýchto náročných situáciách mal k dispozícií pomocníka, ktorý má 
patričnú odbornú spôsobilosť v elektrotechnike a miestne znalosti. [3] 

Pri všetkých činnostiach na elektrickom zariadení, teda aj pri výkone OPaOS sa musí 
pracovať opatrne, s rozvahou a bez časového nátlaku tak, aby sa nespôsobili škody na 
elektrickom zariadení ani na inom majetku a nebola ohrozená bezpečnosť revízneho technika 
a ani druhých osôb. Predovšetkým pracovný oblek musí byť taký, aby nemohol byť príčinou 
elektrického alebo mechanického úrazu. Pozor sa musí dávať na voľne vejúce časti a nosenie 
kovových retiazok, prsteňov. [3] 

V cudzích objektoch je potrebné sprevádzanie elektrotechnika špecialistu vykonávajúceho 
OPaOS miestnym pracovníkom, ktorý predmetný objekt dobre pozná a môže vykonávať zásahy 
na elektrickom zariadení. Vypínanie jednotlivých zariadení je treba dopredu dohodnúť, aby sa 
predišlo nepríjemným situáciám. Nesmie sa zabudnúť ani na zaistenie pracoviska a jeho 
označenie bezpečnostnými značkami, vytiahnutím a uschovaním poistiek, a pod. [3] 

Pri práci pod napätím, hlavne pri meraní, sa vyžaduje maximálne sústredenie, používanie 
osobných a ochranných pomôcok a dodržanie miestnych bezpečnostných opatrení. Elektrické 
zariadenie pri práci pod napätím by malo byť dobre prístupné. Pri vykonaní OPaOS elektrických 
zariadení do 1000 V v blízkosti zariadení nad 1000 V alebo v ich spoločných priestoroch 
(trafostanica, rozvodňa VN/NN) musí byť vystavený písomný „B – PPNN“ príkaz. Na 
zariadeniach nad 1000 V, musí byť vystavený písomný „B“ – príkaz v súlade so zásadou, že 
bezpečnosť zaisťuje vždy prevádzkovateľ elektrického zariadenia. Príkaz „B“ bude v prípade 
vykonávania OPaOS vydaný na elektrotechnika špecialistu, zaistenie pracoviska (vypnutie 
zariadenia VN, skratovanie, umiestnenie zábran a bezpečnostných značiek) vykoná poverený 
pracovník prevádzkovateľa. Vypísaný „B“ príkaz obdrží elektrotechnik špecialista pri prevzatí 
zaisteného pracoviska. Po skončení svojej práce odovzdá elektrotechnik špecialista pracovisko 
pracovníkovi prevádzkovateľa, ktorý elektrické zariadenie VN odistí a uvedie pod napätie. [3] 

Elektrotechnik špecialista počas revízie používa meracie prístroje. Pri meraní musí byť 
opatrný hlavne pri používaní meracích hrotov, ktorých neizolovaná časť nesmie byť tak dlhá, aby 
pri zošmyknutí z meracieho bodu mohla spôsobiť skrat. Pozor sa musí dávať aj pri meraní 
kliešťovými meracími prístrojmi, aby nedošlo ku kontaktu so živou časťou pri ich neopatrnom 
nasúvaní. Zvláštnu pozornosť treba venovať pri meraní ochranného uzemnenia za prevádzky, 
hlavne pri rozpájaní uzemňovacej svorky. Nikdy sa nesmie naraz odpojiť viac než jedna 
skúšobná svorka uzemňovača, aby nebola ohrozená spoľahlivosť uzemnenia. Pokiaľ má 
predmetné zariadenie len jeden uzemňovač, musí sa najskôr zriadiť náhradné uzemnenie a až 
potom rozpojiť pôvodný uzemňovač. Niektorými uzemňovačmi môže trvale prechádzať prúd do  
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zeme (prerazenie bleskoistky a pod.), preto pri manipulácií so skúšobnou svorkou 
uzemňovača treba používať dielektrické rukavice a rozpojený zvod nad skúšobnou svorkou 
považovať ako časť pod napätím (bez ochranných pomôcok sa nesmie s ním kontaktovať). Pri 
skúškach pevnosti na elektrickom zariadení zvýšeným napätím treba mať na zreteli nielen 
bezpečnosť účastníkov ale i možnosť zavlečenia skúšobného napätia mimo skúšaný objekt. Pri 
meraní izolačného odporu, hlavne káblov VN skúšobným napätím 2,5 kV je treba po meraní tieto 
vybiť, aby nedošlo pri dotyku s káblom k výboju na manipulujúcu osobu. [3] 

 

3 DEFINÍCIE  
 

V norme STN a ČSN 33 2000-6 sú definované termíny:  [4,5] 

Revízia (verification) 

Zahŕňa všetky opatrenia, ktorými sa kontroluje súlad elektrickej inštalácie s normami súboru 
STN alebo ČSN 33 2000 (elektrické inštalácie budov), v súlade s príslušnými požiadavkami 
harmonizačného dokumentu HD 60364. Revízia zahŕňa prehliadku, skúšanie a napísanie správy 
o vykonanej revízii. 

Prehliadka (inspection) 

Predstavuje kontrolu elektrickej inštalácie použitím všetkých zmyslov potrebných na zistenie 
správneho výberu a zhotovenia elektrickej inštalácie. 

Skúšanie (testing) 

Predstavuje realizáciu opatrení v elektrickej inštalácii, ktoré preukážu jej spôsobilosť. 
Skúšanie zahŕňa zisťovanie hodnôt, ktoré sa nedajú zistiť prehliadkou, a to vhodnými meracími 
prístrojmi. Teda pod skúšaním sa rozumie nielen preskúšanie niektorých ochranných opatrení, ale 
predovšetkým meranie, ktorým sa určité hodnoty overujú. 

 Písanie správy o revízii (reporting) 

Predstavuje zaznamenávanie výsledkov prehliadky a skúšania. 

Údržba (maintenance) 

Predstavuje kombináciu všetkých technických a administratívnych úkonov vrátane úkonov 
spojených s dozorom, s cieľom zachovania sledovanej jednotky v stave, v ktorom môže 
vykonávať vyžadovanú funkciu alebo s cieľom návratu do tohto stavu.  
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4 ROZDELENIE ODBORNÝCH PREHLIADOK 

A ODBORNÝCH SKÚŠOK 

 
Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia je preverenie jeho 

technického stavu z hľadiska jestvujúcej bezpečnosti a požadovanej bezpečnosti, čo inak 
znamená overenie zhody s predpismi a normami s cieľom, aby elektrické zariadenie nespôsobilo 
úraz človeku alebo škodu na majetku. Odborná prehliadka a odborná skúška alebo revízia 
elektrického zariadenia v sebe zahŕňa úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním 
zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Odborné prehliadky a odborné 
skúšky alebo revízie rozdeľujeme na:  

- prvá (východisková) 
- pravidelná (periodická) 
- mimoriadna 
 

Prvá odborná prehliadka a odborná skúška ( Východisková revízia ) 

 

Prvá odborná prehliadka a odborná skúška alebo východisková revízia elektrického 
zariadenia musí byť vykonaná po montáži alebo po ukončení celkovej rekonštrukcie elektrického 
zariadenia. Po jej uskutočnení elektrotechnik špecialista vypracuje písomný doklad Správu 
o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia alebo Správu 
o východiskovej revízii elektrického zariadenia (elektrickej inštalácii).  

Tento doklad si musí zamestnávateľ archivovať počas celej doby životnosti elektrického 
zariadenia.  

 

Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška ( Periodická revízia ) 

 

Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia alebo periodická 
revízia elektrického zariadenia sa musí periodicky vykonávať na prevádzkovanom elektrickom 
zariadení v predpísaných lehotách počas celej životnosti elektrického zariadenia.  

Po jej uskutočnení elektrotechnik špecialista vypracuje písomný doklad Správu 
o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia alebo  Správu 
o periodickej revízii elektrického zariadenia (elektrickej inštalácie). 

Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly po dobu ustanovenú 
právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
tak, aby boli v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom.  

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
16

5 VÝCHODISKOVÁ REVÍZIA 
 

5.1  Príprava pre výkon východiskovej revízie  
 

Príprava k vlastnej revízii pozostáva z týchto činností: 

 

- Zhromažďovanie podkladov o danom predmetnom objekte ako je : 
- Dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie 

Skutočnosť býva taká, že revízny technik sa musí uspokojiť aj s pôvodnou 
dokumentáciou od elektrickej inštalácie predmetného objektu. Je dobré dopátrať 
sa k súčasnej dokumentácii, najlepšie od montérov, v ktorej majú zaznamenané 
odchýlky od pôvodnej dokumentácie. Po odkontrolovaní sa z takejto 
dokumentácie ľahko získa prekreslením dokumentácia skutočného vyhotovenia, 
ktorá by mala predchádzať vydaniu Správy o východiskovej revízii. 

- Protokol o určení vonkajších vplyvov  
Je potrebné, aby dokumentácia novej elektrickej inštalácie obsahovala Protokol 
o určení vonkajších vplyvov. 

- Poznámkový blok s písacími potrebami  
 
 

- Preštudovanie technickej dokumentácie 
Vhodné je si ešte pred vstupom do predmetného objektu technickú dokumentáciu 

prezrieť, prípadne si urobiť poznámky, zamerať sa pritom na bezpečnostné prvky elektrickej 
inštalácie: 

- druhy použitých ochrán pred úrazom elektrickým prúdom, 
- prevádzkové napätia a prúdy jednotlivých obvodov, 
- umiestnenie zdrojov a rozvádzačov v predmetnom objekte, 
- skratové prúdy v napájacích miestach a v uzlových bodoch rozvodu, 
- druhy priestorov a vonkajšie vplyvy v miestach, kde je elektrické zariadenie, 
- istenie obvodov, 
- počet, druhy a rozmiestenie uzemňovačov v priestore. 

 

- Výber vhodných meracích prístrojov  
- kontrola batérií, 
- kontrola prívodných šnúr, 
- kontrola príslušenstva. 

 
- Príprava ochranných pomôcok a náradia 

- kľúče uzáverov rozvodných skríň, 
- bežné náradie, 
- dielektrické rukavice, ochranná prilba, vesta, odev, obuv. 
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Príprave je potreba venovať patričnú zodpovednosť, pretože žiadateľ Vás sleduje, ako ste 
pripravený a ako sa staviate k danej činnosti, ktorej úlohou je preukázať bezpečný stav elektrickej 
inštalácie.  

 

5.2 Podklady potrebné pre výkon východiskovej revízie 
 

Pred výkonom východiskovej revízie by sme mali mať k dispozícií tieto podklady: [7] 

 

a) dokumentácia elektrickej inštalácie zodpovedajúca skutočnému vyhotoveniu, 
b) protokol o určení vonkajších vplyvov,  
c) záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach vykonaných na elektrickej inštalácii pred jej 

uvedením do prevádzky, 
d) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov, vykonávajúcich obsluhu a údržbu 

elektrickej inštalácie. 
 

5.3 Prehliadka novej elektrickej inštalácie 
 

Prehliadka musí predchádzať skúšaniu a zvyčajne sa vykonáva pred uvedením elektrickej 
inštalácie do stavu pod napätím. Prehliadka sa obyčajne vykonáva vizuálne, ak je celá inštalácia 
bez napätia. Účelom prehliadky je potvrdenie toho, že elektrické zariadenia, ktoré sú súčasťou 
pevnej inštalácie: [4,5] 

- sú v súlade s bezpečnostnými požiadavkami príslušných noriem na 
zariadenia, 

- sú správne vybraté a inštalované podľa súboru STN a ČSN 33 2000 
a pokynov výrobcu, 

- nie sú viditeľne poškodené tak, aby to mohlo ohroziť bezpečnosť.  
 

Prehliadka musí zahŕňať, ak je to opodstatnené, aspoň kontrolu: [4,5] 

- spôsobu ochrany pred zásahom elektrickým prúdom,  
- použitie požiarnych stien alebo iných opatrení proti šíreniu požiaru a ochrany pred 

účinkami tepla, 
- výber vodičov podľa prúdovej zaťažiteľnosti a úbytku napätia, 
- výber a nastavenie ochranných prístrojov a monitorovacích zariadení, 
- prítomnosť a správne umiestnenie vhodných prístrojov na bezpečné odpojenie 

a spínanie,  
- výber zariadení a ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy, 
- správne označenie neutrálnych a ochranných vodičov,  
- zapojenie jednopólových spínacích prístrojov vo vodičoch vedenia, 
- použitie schém a výstražných nápisov alebo iných podobných informácií,  
- označenia obvodov, nadprúdových ochranných prístrojov spínačov, svoriek, 
- správnosť pripojenia vodičov,  
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- použitie a primeranosť ochranných vodičov, vrátane vodičov na ochranné 

pospájanie a vodičov na doplnkové pospájanie,  
- prístupnosť k zariadeniam na ľahké ovládanie, identifikáciu a údržbu. 

 

Pred vlastnou prehliadkou je vhodné zabezpečiť si sprevádzajúceho pracovníka 
(elektrotechnika) od prevádzkovateľa, prípadne od spoločnosti, ktorá vykonávala elektrickú 
inštaláciu. Prehliadka musí zahŕňať všetky osobitné požiadavky, platné pre osobitné inštalácie 
alebo priestory. [4,5] 

 

5.4 Meranie   
 

Tam, kde je to z hľadiska overenia potrebné, musia sa vykonať nasledujúce skúšky a merania 
a to prednostne v takomto poradí: [4,5] 

a) spojitosť ochranných vodičov a hlavného a doplnkového pospájania, 
b) izolačný odpor elektrickej inštalácie,  
c) ochrana SELV a ochrana PELV alebo ochrana elektrickým oddelením,  
d) izolačný odpor/impedancia podláh a stien,  
e) samočinné odpojenie napájania, 
f) doplnková ochrana prúdovým chráničom,  
g) skúška polarity,  
h) skúška sledu fáz, 
i) funkčné a prevádzkové skúšky, 
j) úbytok napätia. 
 

V prípade, ak je výsledok niektorej skúšky nevyhovujúci, musí sa po odstránení zistenej 
nezhody takáto skúška opakovať, prípadne aj predchádzajúca skúška, ktorá by mohla mať 
bezprostrednú súvislosť s nasledujúcou skúškou, ktorá nevyhovela. Ak bola príčinou 
nevyhovujúcej skúšky porucha, chybný elektrický prvok, musí sa opakovanie skúšky vykonať až 
po odstránení nedostatku alebo poruchy. [4,5] 

Postupy vyššie uvedených skúšok podľa STN a ČSN 33 2000-6 sú uvedené ako referenčné 
postupy, použitie iných postupov nie je zakázané za predpokladu, že poskytnú rovnako platné 
výsledky. Popis jednotlivých meraní sa nachádza v kapitole Merania pri odborných prehliadkach 
a odborných skúškach. [4,5] 

 

5.5 Skúšanie  
 

Často sa zabúda, hlavne pri východiskovej revízií elektrického zariadenia na jeho 
preskúšanie. Ide o veľmi dôležitú časť pri východiskovej revízií, ktorá sa dá pomerne ľahko 
skontrolovať aj osobou, ktorá nemá odborné elektrotechnické vzdelanie (nesvietia všetky 
svietidlá, zásuvky sú bez napätia, je prerušený prívod k spotrebiču v inštalačnej krabici, v stene 
a pod.). 
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Skúšanie zahŕňa v sebe skúšku funkčnosti hlavných vypínačov, tlačidiel núdzového 
zastavenia, tlačidiel núdzového vypnutia, a ostatných prvkov zabezpečujúcich bezpečnost 
predmetného elektrického zariadenia. Vo východiskovej revízií je treba uviesť konkrétne, napr. 
ktoré tlačidlá a CENTRAL STOP boli odskúšané a s akým výsledkom. Ďalej sa skúša funkčnosť 
inštalovaného osvetlenia, ventilátorov, pripojenia jednotlivých elektrických spotrebičov. Nesmie 
sa zabudnúť odskúšať skúšobným tlačidlom aj funkčnosť prúdového chrániča, či strážcu 
izolačného stavu. Tieto skúšky je treba zapísať do východiskovej revízie aj s ich výsledkom.  

5.6 Vypracovanie písomnej správy o vykonaní východiskovej revízie 
 

Ďalším dôležitým doplnením normy a to na medzinárodnej úrovni je ustanovenie, že po 
dokončení revízie musí byť spracovaný písomný doklad – správa o revízii. Písomný záznam 
o vykonanej odbornej prehliadke a odbornej skúške vypracováva vykonávateľ – elektrotechnik 
špecialista pre vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízny technik). [7] 

 

Správa o východiskovej revízii [7] 

Po skončení revízie novej inštalácie alebo rozšírení a úprav existujúcej inštalácie sa musí 
vyhotoviť písomný doklad – Správa o východiskovej revízii. 

V správe o východiskovej revízii sa nesmú objaviť žiadne nezhody alebo nedostatky. Tieto 
musia byť odstránené ešte pred vydaním Správy o východiskovej revízii. 

Správu zostavuje a podpisuje osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie revízií elektrického 
zariadenia. V prípade východiskovej revízie o rozšírení elektrickej inštalácie alebo po úprave 
existujúcich inštalácií, môže správa obsahovať odporúčania na opravy a vylepšenia. 

Správa o východiskovej revízií musí zahŕňať : 

a) záznam o prehliadkach,  
b) záznam o skúšobných obvodoch a o výsledku skúšok. 

 
Záznamy o podrobnostiach obvodov a o výsledkoch skúšky musia identifikovať každý 

obvod vrátane príslušného spínacieho prvku (prístroja) a musia uvádzať výsledky príslušných 
vykonaných skúšok a meraní.  

 

Prvá strana revíznej správy by mala spravidla obsahovať:  

 

Správa o prvej OPaOS (východiskovej revízii) 

vykonanej podľa STN (ČSN) 33 1500 a STN (ČSN) 33 2000-6 

 

a tieto údaje: 

a) dátum zahájenia východiskovej revízie, 
b) dátum ukončenia východiskovej revízie, 
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c) dátum vypracovania východiskovej revízie, 
d) dátum odovzdania východiskovej revízie, 
e) meno elektrotechnika špecialistu, ktorý vykonal revíziu, poprípade číslo jeho osvedčenia, 
f) názov predmetného objektu, majiteľ (prevádzkovateľ), jeho adresa, IČO firmy, 
g) zdroj elektrického prúdu, 
h) druh rozvodnej napäťovej siete, 
i) ochranné opatrenia pred zásahom elektrického prúdu podľa STN (ČSN) 33 2000-4-41, 
j) počet inštalovaných neblokovaných spotrebičov (svietidlá, motory, iné) a počet 

blokovaných elektrických spotrebičov (konvektory, elektrické kotle, akumulačné 
výhrevné spotrebiče, bojlery a pod. a ich príkony), 

k) použité meracie prístroje pri meraní a ich identifikačné číslo (výrobné alebo inventárne, 
poprípade aj rok ich kalibrácie), 

l) celkový posudok (rezultát), 
m) počet strán OPaOS, počet vyhotovení, počet príloh a rozdeľovník, 
n) podpisy elektrotechnika špecialistu a zástupcu prevádzkovateľa. 
 

Na ďalších stranách by mali byť: 

 

a) Úvod 
V úvode sa uvedie, kto, kedy a ako objednal OPaOS, zoznam predložených dokladov 

(technická dokumentácia, protokol o určení vonkajších vplyvov, certifikáty, vyhlásenia 
o zhode a pod), kto vykonal elektromontážne práce, kto a za koho sa zúčastnil pri OPaOS. 
V úvode alebo v prílohe sa môže tiež uvádzať zoznam predpisov, podľa ktorých sa posúdilo 
vyhlásenie o zhode určeného výrobku. 

 

b) Technický popis 
Stručne sa opíše predmet OPaOS, odkiaľ a ako je napájaný, aké sú použité ochrany pred 

úrazom elektrickým prúdom a aké vonkajšie vplyvy (prostredie) obklopuje predmetné 
elektrické zariadenie. 

 

c) Meranie a skúšanie 
Stručne sa popíše, čo bolo predmetom merania. Nesmie sa zabudnúť uviesť aj použitá 

meracia metóda, aby pri opakovanom meraní bolo možno porovnať namerané hodnoty. 

 

d) Prehliadka elektrického zariadenia spojená s meraním a skúšaním  
Začína sa obyčajne od rozvodných zariadení a končí sa inštaláciou v jednotlivých 

priestoroch. V rozvádzači sa zmerajú len izolačné odpory prívodu a jednotlivých vývodov 
k podružným rozvádzačom, prechodový odpor medzi svorkou PE (PEN) a kostrou, zemný 
prechodový odpor uzemňovača, pokiaľ je rozvádzač prizemnený a impedancie vypínacích 
slučiek len na vnútornej výzbroji rozvádzača (na istiacich prvkoch) zásuvky, osvetlenie, 
bezpečnostné oddeľovacie transformátory a pod. Impedancia sa meria priamo na spotrebičoch 
v priestore objektu (svorkovnice elektromotorov, svietidiel a pod.) a nie v rozvádzači.  
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e) Vyhodnotenie prehliadky a merania a skúšania 
Popíše sa vyhodnotenie prehliadky, merania a skúšania. Tu sa uvedie odskúšanie tlačidiel 

núdzového vypnutia a núdzového zastavenia, činnosť strážcu izolácie, kontrola funkcie 
prúdového chrániča kontrolným tlačidlom a pod. 

f) Záver 
V závere sa uvádza, že táto správa sa uschováva pre potreby kontrolných orgánov, 

pripomína sa, že kto môže na elektrickom zariadení vykonávať údržbu a opravy a kedy je 
potrebné vykonať nasledujúcu, už periodickú revíziu predmetného elektrického zariadenia.  

 

6 PERIODICKÁ REVÍZIA 
 

Počas celej životnosti elektrickej inštalácie sa musia na nej vykonávať pravidelné revízie. 
V stanovených lehotách sa musia vykonávať pravidelné prehliadky elektrickej inštalácie a to bez 
rozmontovania alebo len s jej čiastočným rozmontovaním. Prehliadky elektrickej inštalácie 
doplnené príslušnými skúškami a meraním preukážu preverenie požiadaviek, napríklad na časy 
odpojenia elektrického zariadenia od napájania, správnu činnosť prúdových chráničov a pod. 
Periodickými revíziami elektrickej inštalácie sledujeme naplnenie požiadaviek na: [4,5] 

a) zabezpečenie bezpečnosti osôb a hospodárskych zvierat pred účinkami zásahu 
elektrickým prúdom a popálením,  

b) zabezpečenie ochrany pred poškodením majetku ohňom a teplom spôsobeným 
poškodením elektrickej inštalácie, 

c) preukázanie, že elektrická inštalácia nie je poškodená alebo nie je zhoršená jej funkčnosť 
natoľko, že by spôsobila ohrozenie bezpečnosti osôb a majetku, 

d) identifikáciu chýb v elektrickej inštalácii a jej odchýlok od príslušných noriem, ktoré by 
boli príčinou nebezpečného stavu. 
 

Dôležité je pri periodickej revízii vymedziť jej rozsah (čo je predmetom periodickej revízie 
a čo nie je) a jej výsledky.  

Pri periodickej revízii elektrickej inštalácie sa musí zaznamenať každé jej poškodenie, 
zhoršenie vlastností, nedostatky alebo nebezpečné podmienky, ktoré sa v poslednom období na 
nej vyskytli. Rovnako dôležité je zaznamenať každé významné obmedzenie periodickej revízie 
ako aj dôvod jej obmedzenia. Meracie prístroje, monitorovacie zariadenia a voľbu meracej 
metódy je treba voliť v súlade s normou EN 61557. Pri použití iných meracích prístrojov 
a meracích metód musí byť zabezpečený aspoň rovnaký stupeň  spôsobilosti a bezpečnosti. [4,5] 

Pred vlastným výkonom periodickej revízie by mal mať revízny technik k dispozícií 
predchádzajúcu revíznu správu, aby mohol porovnať súčasný stav elektrickej inštalácie s jej 
predchádzajúcim stavom, v prípade, že predchádzajúca správa je nedostupná, musí sa vykonať 
ďalšie vyšetrovanie. [4,5] 

Ak je jestvujúca elektrická inštalácia v predmetnom objekte navrhnutá a vyhotovená v súlade 
s požiadavkami predchádzajúcich predpisov a noriem, ktoré boli aplikované v čase návrhu 
a stavby elektrickej inštalácie, nemusí to znamenať, že je elektrická inštalácia nebezpečná.               
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Keď namerané hodnoty vyhovujú predchádzajúcim predpisom a normám, je možno 
elektrickú inštaláciu ponechať v prevádzke do doby jej najbližšej rekonštrukcie. [4,5] 

 

6.1 Intervaly medzi periodickými revíziami vzhľadom na vonkajšie 
vplyvy  

 

Pôsobenie vonkajších vplyvov na elektrické zariadenie  po určitom čase spôsobí zmenu jeho 
vlastností (izolačných odporov, prechodových odporov, impedancií vypínacích slučiek, zemných 
odporov uzemňovačov a pod.) čo sa môže nepriaznivo prejaviť na jeho bezpečnosti 
a spoľahlivosti. Preto je treba na elektrickom zariadení pravidelne vykonávať kontroly, OPaOS 
a zistené nedostatky  včas odstraňovať. Lehota na vykonanie pravidelnej revízie sa v súčasnosti 
určuje podľa tabuliek Lehôt pravidelných revízií elektrického zariadenia. [6] 

V prípade elektrickej inštalácie, ktorá podlieha účinnému systému riadenia preventívnej 
údržby v normálnej prevádzke, sa periodické revízie môžu nahradiť rovnocenným režimom 
trvalého monitorovania a údržby elektrickej inštalácie, ako aj všetkých jej zariadení znalou 
osobou. V takýchto objektoch a priestoroch v zmysle normy STN (ČSN)  33 1500, kde má 
zamestnávateľ vypracovaný vlastný bezpečnostný poriadok preventívnej údržby, v ktorom sú 
zakotvené pravidelné kontroly a údržby elektrickej inštalácie, elektrických zariadení a zariadení 
na ochranu pred účinkami statickej elektriky, možno lehoty pravidelných revízií predĺžiť na 
dvojnásobok, ak iné normy alebo právne predpisy nestanovia inak. [6] 

Výnimku tvoria: 

- triedy BE2 – nebezpečenstvo požiaru, BE3 – nebezpečenstvo výbuchu, CA2 – 
stavebné materiály horľavé, CB2 – šírenie ohňa, CB3 – pohyb/posuv konštrukcie 
a CB4 – pružná alebo nestabilná konštrukcia, 

- dočasné elektrické inštalácie, objekty a priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo 
s nebezpečenstvom výbuchu, 

- prostredia pasívne s nebezpečenstvom požiaru, prostredia pasívne 
s nebezpečenstvom výbuchu. 
 

Ďalej v prípadoch, v ktorých sa môže vyskytovať väčšie riziko bezpečnosti sa môže 
vyžadovať aj kratší interval medzi periodickými revíziami. Ide o tieto prípady: 

- pracoviská alebo priestory, v ktorých existuje riziko zásahu elektrickým prúdom, 
vzniku požiaru alebo výbuchu spôsobené zhoršovaním vlastností, 

- pracoviská alebo priestory, v ktorých existuje vysokonapäťová aj nízkonapäťová 
elektrická inštalácia, 

- elektrická inštalácia na staveniskách,  
- bezpečnostné elektrické inštalácie (núdzové osvetlenie a pod.). 

 
Pre byty a domy sa môžu voliť dlhšie intervaly (napríklad až 10 rokov). Pri zmene 

osadenstva domu alebo bytu sa odporúča vykonať revíziu elektrickej inštalácie.     
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6.1.1 Tabuľky lehôt pravidelných revízií elektrického zariadenia 
 

Tab. 6.1: Lehoty pravidelných revízií podľa vonkajších vplyvov 

    
Lehoty pravidlených revízií podľa vonkajších vplyvov v 

rokoch 
Kategóri

a 
Povaha  

Trieda 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 

AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3   
AB Teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3   
AC Nadmorská výška 5 3               
AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1   
AE Cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3       
AF Korózia 5 4 3 1           
AG Nárazy 5 5 2             
AH Vibrácie 5 5 2             
AJ Iné mechanické namáhanie Pripravuje sa 
AK Rastlinstvo a plesne 5 3               
AL Živočíchy 5 3               
AM Elmag. elstat. a ionizuj. 
účinky 5 5 (pre všetky triedy) 
AN Slnečné žiarenie  5 5 4             
AP Seizmicita 5 5               
AQ Blesk 5 5 5             
AR Pohyb vzduchu  5 5 5             
AS Vietor  5 5 4             
AT Snehová pokrývka 5 4 4             
AU Námraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

B 

BA Spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5         
BB Odpor tela 5 5 3             
BC Dotyk so zemou  5 5 3 1           
BD Únik  5 4 2 2           
BE Spracúvané/skladované 
látky 5 2 2 5           

C 
CA Stavebné materiály 5 2               
CB Konštrukcia stavby 5 2 2 2           

 

Legenda:  

Kategória A – Podmienky prostredia 

Kategória B – Využitie 

Kategória C – Konštrukcia budovy 

Trieda – trieda vonkajšieho vplyvu 

 1...          najnižší  vplyv alebo najmenšia trieda 

 2 až 9     stúpajúcim číslom sú stanovené horšie podmienky v príslušnej triede (viď. Tab. 8.1) 
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Tab. 6.2: Lehoty pravidelných revízií podľa druhu prostredia 

Lehoty pravidlených revízií stanovené podľa druhu prostredia 
por. číslo druh prostredia revízne lehoty v rokoch  

1. základné 5 

2. normálne 5 

3. studené 3 

4. horúce 3 

5. vlhké  3 

6. mokré 1 

7. so zvýšenou koróznou agresivitou 3 

8. s extrémnou koróznou agresivitou 1 

9. prašné s nehorľavým prachom 3 

10. s otrasmi 2 

11. s biologickými škodcami  3 

12. pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2 

13. pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2 

14. vonkajšie  4 

15. pod prístreškom 4 
 

Tab. 6.3: Lehoty pravidelných revízií podľa druhu objektov 

Druhy objektu a zariadenia  Lehota v rokoch 

Elektrické inštalácie:  
- murované obytné a kancelárske priestory 
- školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie 
zariadenia, rekreačné strediská a pod.  
- objekty a priestory určené na zhomažďovanie viac ako       
250 osôb  
- objetky zhotovené z horľavých materiálov so stupňom 
horľavosti C1, C2, C3  
- pojazdné a prevozné prostriedky 
- dočasné elektrické inštalácie 

 
       5 

3 

 

2 

2 

1 

0,5 

Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej 
elektriny: 
- objekty a priestory s nebezpečenstvom výbuchu alebo 
požiaru 
- ostatné objekty 

 
 

      2 
 

      5 
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6.2 Príprava pre výkon periodickej revízie 
 

Príprava k vlastnej revízií pozostáva z týchto činností 

 

a) zhromažďovanie podkladov o danom predmetnom objekte ako je: 

- dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie, 
- protokol o určení vonkajších vplyvov,  
- ostatná správa o revízii elektrickej inštalácie, 

Posledná vyhotovená správa o revízií (východisková alebo periodická) je dôležitá 
z hľadiska porovnania stavu elektrickej inštalácie, nameraných hodnôt, zmien. 

- zmeny v stave elektrickej inštalácie od predchádzajúcej revízie, 
Treba si vyžiadať všetky záznamy o zmenách v elektrickej inštalácií, ku ktorým 
došlo v čase od ostatnej revízie. 

- poznámkový blok s písacími potrebami. 
 

b) preštudovanie technickej dokumentácie 

c) výber vhodných meracích prístrojov potrebných pri meraní a ich príprava  

d) príprava ochranných pomôcok 

 

  Príprave, aj keď ide o periodickú revíziu je treba venovať takú istú pozornosť ako príprave 
na východiskovú revíziu, lebo prevádzka elektrickej inštalácie môže po čase znamenať zmeny, 
ktoré môžu byť na úkor bezpečnosti.  

 

6.3 Podklady potrebné pre výkon periodickej revízie 
 

Pred výkonom periodickej revízie by sme mali mať k dispozícii tieto podklady: [4,5] 

 

a) dokumentácia elektrickej inštalácie zodpovedajúca skutočnému vyhotoveniu 
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vedenie technickej dokumentácie tak, aby 
odpovedala skutočnému vyhotoveniu.  
 

b) protokol o určení vonkajších vplyvov 
Protokol o určení vonkajších vplyvov musí byť písomne vypracovaný vopred určenou 
odbornou komisiou v súlade s normou STN (ČSN) 33 2000-5-51. V mnohých prípadoch 
sa stáva, že prevádzkovateľ má k dispozícií len Protokol o určení prostredia podľa 
predchádzajúcich predpisov. V takomto prípade je treba prevádzkovateľa upozorniť, aby 
si dal vypracovať Protokol o určení vonkajších vplyvov. Význam tohto protokolu je 
v tom, že sa identifikuje vplyv, ktorý môže spôsobiť ohrozenie a s tým sa treba 
vysporiadať. V prípade, že by revízny technik zistil, že v danom priestore nie sú správne 
určené vonkajšie vplyvy ( zmena technológie a pod.), musí to neodkladne oznámiť 
svojmu objednávateľovi. Ten určí komisiu a k vypracovanému protokolu sa vypracuje 
dodatok.  
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Pozor, v praxi si často revízny technik sám určí pre takýto predmetný priestor vonkajšie 
vplyvy. Neuvedomuje si pritom, že nemusí poznať súvislosti medzi technológiou, BOZP 
a požiarnou bezpečnosťou, čím sa vystavuje nebezpečenstvu, že v prípade havárie alebo 
úrazu bude braný na zodpovednosť za nedbalostný trestný čin.   
  

c) Správa z predchádzajúcej (ostatnej revízie) 
Prevádzkovateľ elektrickej inštalácie predloží revíznemu technikovi ostatnú správu 
o revízií elektrickej inštalácie. Dôležité sú z nej údaje kedy bola vykonaná, kto ju 
vykonal, výsledky meraní, zistené nedostatky a celkové hodnotenie. 
 

d) Záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach vykonaných na elektrickej inštalácii 
pred jej uvedením do prevádzky 
Ide o dôležité doklady, ktorých zoznam je vhodné uviesť aj v Periodickej revíznej správe. 
 

e) Záznamy s výsledkami vykonaných kontrol podľa plánu preventívnej údržby 
Na požiadanie revízneho technika, predloží prevádzkovateľ elektrickej inštalácie záznamy 
s výsledkami vykonaných kontrol podľa vnútorného plánu preventívnej údržby. Každý 
takýto záznam musí obsahovať dátum a podpis povereného odborného pracovníka. 
Vyžaduje sa to hlavne v prípadoch, kde majú vypracovaný plán preventívnej údržby, 
z ktorého vyplýva predĺženie lehôt na vykonávanie revízií.   
 

f) Doklady a zápisy a orgánov požiarnej ochrany 
Pokiaľ v období pred termínom periodickej revízie bola vykonaná na predmetnej 
elektrickej inštalácií dozorná alebo kontrolná činnosť, prevádzkovateľ predloží ich 
záznamy. Kontroluje sa odstránenie zistených nedostatkov, pokiaľ sú tieto uvedené 
v zápise.  

 

6.4 Prehliadka existujúcej elektrickej inštalácie  
 

Pri periodickej prehliadke sa zameriame na všetky zmeny na elektrickom zariadení a v jeho 
okolí, ktoré nastali od ostatnej revízie. [4,5] 

Pravidelná prehliadka musí zahŕňať podrobné preverenie elektrickej inštalácie bez 
rozmontovania alebo ak je to potrebné, iba s čiastočným rozmontovaním na zabezpečenie: 

- Bezpečnosti osôb a hospodárskych zvierat pred účinkami zásahu elektrickým 
prúdom a popálením, 

- Ochrany pred poškodením majetku ohňom a teplom, spôsobeným poškodením 
inštalácie, 

- Potvrdenia, že elektrická inštalácia nie je poškodená alebo nie je zhoršená jej 
funkčnosť tak , aby sa zhoršila bezpečnosť, 

- Identifikácie chýb existujúcej inštalácie a odchýlok od požiadaviek STN (ČSN) 33 
2000-6, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo. 

 
Musia sa prijať opatrenia zaisťujúce, že periodické revízie nesmú spôsobiť ohrozenie osôb 

alebo hospodárskych zvierat a nesmú spôsobiť poškodenie majetku a zariadení aj v prípade, že 
daný obvod má poruchu. [4,5] 
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Počas pravidelnej prehliadky musí byť zaznamenané každé poškodenie, zhoršenie vlastností, 
nedostatky alebo nebezpečné prevádzkové podmienky. Navyše sa musia zaznamenať významné 
obmedzenia zistené počas periodickej revízie s uvedením ich dôvodu. Prehliadke elektrickej 
inštalácie treba venovať náležitú pozornosť. [4,5] 

 

6.5 Meranie  
 

Vykonávať merania pri periodickej revízií pri chode elektrickej inštalácie vyžaduje určitú 
skúsenosť revízneho technika, ktorý si volí psotup skúšania v prevádzke. Tu je treba zdôrazniť, 
že postup sa musí dopredu dohodnúť a musí byť z dohody jasné, kedy, čo, a ako vypínať 
a zapínať. [4,5] 

Často sa v praxi stáva aj to, že revízny technik v snahe aby niečo nepokazil, žiadne merania 
nevykoná, len do súpisu revíznej správy napíše nejaké hodnoty. Takýto postup je neprijateľný, 
lebo nemôže odhaliť blížiace sa nebezpečenstvo z titulu nameranej hodnoty, ktorá nie je v súlade 
s príslušnou normou. Obyčajne, ak nastane nepríjemná udalosť, dá sa to preukázať, či namerané 
hodnoty udané v súpise revíznej správy boli reálne alebo nie. [4,5] 

 

Pri periodickej revízií vykonávame nasledujúce skúšky a merania spravidla v tomto poradí: 

a) Spojitosť ochranných vodičov a hlavného a doplnkového pospájania, 
b) Izolačný odpor elektrickej inštalácie, 
c) Ochrana SELV a ochrana PELV alebo ochrana elektrickým oddelením,  
d) Izolačný odpor / impedancia podláh a stien, 
e) Samočinné odpojenie napájania, 
f) Doplnková ochrana prúdovým chráničom, 
g) Skúška polarity, 
h) Skúška sledu fáz, 
i) Funkčné a prevádzkové skúšky, 
j) Úbytok napätia. 

 
Popis jednotlivých meraní sa nachádza v kapitole Merania pri odborných prehliadkach 

a odborných skúškach. 

 

6.6 Skúšanie 
 

Skúšanie sa vykonáva takým istým spôsobom ako je popísaný v kapitole 5.5 Skúšanie pri 
východiskovej revízií.  
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6.7 Vypracovanie písomnej správy o periodickej revízii 
  

Počas prevádzky elektrickej inštalácie v pravidelných termínoch uvedených v STN (ČSN) 
331500 sa musia na nej vykonávať revízie a následne po ich vykonaní vypracovať písomný 
doklad – Správu o periodickej revízií. [7] 

V správe o periodickej revízií sa už môžu objaviť nedostatky. Správu zostavuje a podpisuje 
osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie revízií elektrickej inštalácie. [7] 

Prvá strana revíznej správy by mala spravidla obsahovať  

 

Správa o periodickej OPaOS (periodickej revízií) 

Vykonanej podľa STN (ČSN) 33 1500 a STN (ČSN) 33 2000-6 

 

a údaje zhodné so správou o Východiskovej revízií s úpravami: 

- v rubrike počet blokovaných a neblokovaných spotrebičov postačí uviesť len ich 
celkový inštalovaný príkon elektrických spotrebičov. 

 

Na ďalšej strane by mali byť okrem údajov zhodných so správou o Východiskovej revízií 
naviac zoznam zistených nedostatkov. [7] 

 

Zistené nedostatky,sú nedostatky, kde sa uvedú nezhody zistené prehliadkou a meraním. Pri 
každej nezhode sa uvádza s akým ustanovením normy alebo predpisu je táto v rozpore. Závažné 
nedostatky priamo ohrozujúce zdravie a majetok musia byť na mieste prerokované 
s prevádzkovateľom s upozornením, že elektrické zariadenie je treba neodkladne odstaviť 
z prevádzky. [7] 

V závere správy sa uvedie termín následnej periodickej revízie predmetnej elektrickej 
inštalácie. [7] 
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7 MERANIA PRI ODBORNÝCH PREHLIADKACH 

A ODBORNÝCH SKÚŠKACH 
 

7.1  Spojitosť ochranných vodičov a hlavného a doplnkového 
pospájania 

 
Spojitosť na ochranných vodičoch, vodičoch ochranného pospájania (hlavného 

a doplnkového) má za cieľ odstrániť možné rozdiely potenciálov medzi neživými vodivými 
časťami elektrických zariadení a cudzími vodivými časťami nachádzajúcimi sa v okolitom 
priestore. Pre vyrovnanie potenciálu v objekte budovy slúži hlavná uzemňovacia 
(ekvipotenciálna) svorka (HUS, HUP, ES). Skúška sa robí vizuálnou prehliadkou a meraním. Pri 
vizuálnej prehliadke sa kontroluje, či s hlavnou uzemňovacou (ekvipotenciálnou) svorkou 
(prípojnicou) sú (vodičmi hlavného pospájania o min. priereze 6 mm2) spojené cudzie vodivé 
časti ako sú rôzne potrubia (vodovodné, plynové, ÚK a pod.), kovové stavebné konštrukcie 
a pod. Nesmie sa zabúdať na miestne pospájanie (kúpeľňa, práčovňa a pod.), kde minimálny 
prierez vodiča doplnkového pospájania je 4 mm2. [7] 

Na meranie sa odporúča použiť zdroj jednosmerného alebo striedavého napätia naprázdno od 
4V do 24V a minimálny prúd 0,2A. Meranie spojitosti, meranie prechodových odporov sa 
vykonáva medzi jednotlivými bodmi, ktoré musia byť vo vodivom spojení. Všeobecne platí, že 
spojitosť – prechodový odpor ochranných vodičov musí byť do 0,1 Ω, pokiaľ ďalšie predmetové 
normy nestanovujú iné namerané hodnoty. [7] 

Meranie prechodových odporov sa robí v rozvádzačoch medzi miestom pripojenia 
ochranného vodiča a každou jeho neživou vodivou časťou prístupnou dotyku.  

   

7.2 Izolačný odpor elektrickej inštalácie 
 

Meranie izolačného odporu sa robí meracím prístrojom jednosmerným napätím. Izolačný 
odpor sa meria navzájom medzi každým pracovným vodičom (L1, L2, L3, N) a medzi 
pracovnými vodičmi a ochranným vodičom (PE). Pri meraní sa rozpojí v spoločnom bode 
neutrálny vodič od ochranného vodiča. V sieťach TN-C sa vodič PEN považuje za súčasť zeme. 
[7] 

 
Tab. 7.1: Mininmálne hodnoty izolačných odporov 

Menovité napätie obvodu 
V 

Jednosmerné 
skúšobné napätie 

V 

Izolačný odpor 
nesmie byť menší 

ako MΩ 
SELV a PELV 250 ≥ 0,5 

Do 500V vrátane FELV 500 ≥ 1,0 
Nad 500V 1000 ≥ 1,0 

 
 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
30

 

Ak sa v elektrickej inštalácií nachádzajú prístroje na ochranu pred prepätím alebo iné 
zariadenia, ktoré by mohli ovplyvniť skúšku alebo by sa pri skúške mohli poškodiť, takéto 
zariadenia sa musia pred meraním izolačného odporu odpojiť. Ak nie je možné takéto prístroje 
odpájať (napr. v prípade pevne inštalovaných zásuviek so vstavanou prepäťovou ochranou) je 
možné znížiť skúšobné napätie príslušného obvodu na jednosmernú hodnotu 250V avšak 
izolačný odpor by nemal klesnúť pod hodnotu 1MΩ. [7] 

V priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu by sa malo vykonať vždy meranie 
izolačného odporu počas montáže elektrickej inštalácie ešte pred pripojením elektrických 
zariadení pod napätie. [7] 

 

7.3 Ochrana SELV a ochrana PELV alebo ochrana elektrickým 
oddelením  

 
Meranie ochrany malým napätím SELV alebo PELV spočíva v meraní efektívnej hodnoty 

menovitého striedavého alebo jednosmerného napätia obvodu SELV, či presahuje hodnotu 25V 
striedavého alebo 60V jednosmerného napätia bez zvlnenia, resp. pri ochrane PELV 6V 
striedavého alebo 15V jednosmerného napätia. Ak presahuje odmerané napätie podľa 
požiadaviek na obvody SELV a PELV, musí sa zaistiť ochrana pred dotykom. Pri ochrane 
izoláciou musí táto odolať efektívnej hodnote skúšobného napätia 500V počas 1 minúty, čo je 
vlastne skúškou elektrickej pevnosti napätím. Oddelenie obvodov ochrán SELV a PELV ďalej 
spočíva v meraní izolačných odporov živých častí od živých častí iných obvodov a od zeme. 
Používa sa pri tom jednosmerné skúšobné napätie 250V. Nameraný izolačný odpor nesmie byť 
menší ako 500 kV. Oddelenie živých častí od živých častí iných obvodov a od zeme sa pri 
ochrane elektrickým oddelením preukáže meraním izolačného odporu. Používa sa pri tom 
jednosmerné skúšobné napätie 500V. Nameraný izolačný odpor nesmie byť menší ako 1 MΩ. [7] 

 

7.4 Izolačný odpor / impedancia podláh a stien 
 

Meranie izolačného odporu / impedancie podláh a stien proti zemi alebo ochranným vodičom 
sa vykonáva VA metódou pri: [7] 

 
a) jednosmerných sieťach meracím prístrojom na meranie izolačného odporu, ktorý 

pracuje s jednosmerným skúšobným napätím 500V a použitím skúšobnej elektródy 1 
(trojnožka) alebo skúšobnej elektródy 2 (kovová doska 250 x 250 x 2 mm), 

b) striedavých sieťach meraním impedancie podláh a stien striedavým napätím 
rovnajúcim sa aspoň striedavému napätiu siete a použitím skúšobnej elektródy 1. 
 

Skúšobná elektróda 1 – kovová trojnožka, ktorej podstava je na podlahe, tvorí vrcholy 
rovnostranného trojuholníka. Každá nosná plocha je opatrená pružnou základňou, ktorá pri 
zaťažení zabezpečuje tesný kontakt s meraným povrchom o ploche 900 mm2 a prestavuje odpor 
menší než 5 000 Ω [4,5] 
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Skúšobná elektróda 2 – pozostáva zo štvorcovej kovovej dosky o dĺžke strán 250 mm 
a štvorcového navlhčeného savého papieru alebo navlhčeného kusu nasiakavej látky, z ktorej bol 
prebytok vody odstránený o stranách približne 270 mm. Papier sa položí medzi kovovú dosku 
a skúšaný povrch. [4,5] 

 Pri meraní izolačného odporu/impedancie podlahy pôsobíme na skúšobnú elektródu silou   
750 N (75 kg), pri meraní steny sa na skúšobnú elektródu pôsobí silou 250 N (25 kg). Aby sme 
preukázali požiadavky izolačného odporu/impedancie podláh a stien, musí sa vykonať meranie 
aspoň na troch miestach na každom povrchu v danom priestore. Meraním odporu/impedancie 
podláh a stien sa preukazujú podmienky ochrany nevodivým okolím alebo ochrany pred 
nebezpečnými účinkami statickej elektriny na špeciálnych pracoviskách. [4,5] 

 

7.5 Samočinné odpojenie napájania 
 

V novej norme STN (ČSN) 33 2000-6 došlo k zmene požiadaviek na kontrolu ochrany 
samočinným odpojením napájania. Meraním sa overujú podmienky, ktoré musia byť splnené na 
správnu funkciu samočinným odpojením napájania. Podmienky závisia od charakteru siete (TN, 
TT, IT),  v ktorej je táto ochrana uplatňovaná. V sieťach TN sa preverenie účinnosti opatrení na 
ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) samočinným odpojením napájania 
vykonáva nasledovne: [4,5] 

 

7.5.1 Meraním impedancie poruchovej slučky 
Overením podmienok na správnu funkciu ochrany samočinným odpojením napájania 

spočívajú v meraní impedancie poruchovej slučky. Meranie je overením podmienky : [4,5] 

 

      � ≤
��

��
		�Ω
         (7.1) 

           

Pričom:  U0 je efektívna hodnota striedavého sieťového napätia, 

Ia je poruchový prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie napájania predradeným 
istiacim prvkom za stanovený čas. Ia sa zistí z Ampér sekundovej charakteristiky 
predradného istiaceho prvku (poistka, istič). 

 

Meranie impedancie poruchovej slučky sa vykonáva na každom elektrickom zariadení triedy 
I. Začína sa vždy smerom od zdroja a postupne až k poslednému inštalovanému spotrebiču alebo 
zásuvky vhodným pravidelne kalibrovaným meracím prístrojom. V prípade, že merania 
impedancie poruchovej slučky sa vykonávajú v miestnosti pri obvyklej vnútornej teplote alebo 
vonku, pri vonkajšej teplote, treba vziať do úvahy, že rozdiel teplôt má vplyv na presnosť 
merania a je preto potrebné rešpektovať výrobcom udaný pracovný rozsah teplôt pre daný merací 
prístroj. Meranie impedancie poruchovej slučky sa vykonáva určitým prúdom (napr. 14A, 19A), 
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ale skutočný skratový prúd pri meraní nevieme dosiahnuť, preto oteplenie, ktoré by nastalo pri 
skutočnom skratovom prúde zohľadňuje koeficientom 2/3 t.j. 0,67.  

 

Pri prechode skratového prúdu v elektrickej inštalácii dochádza k výraznému otepleniu jadra 
vodičov, čím dochádza k zvýšeniu ohmického odporu. [4,5] 

Z tohto dôvodu nameraná hodnota impedancie poruchovej slučky musí vyhovovať vzťahu:  

 

��	�� ≤
�

�
.
��

��
        (7.2) 

                  

Kde:  Zs (m) je nameraná (vypočítaná) hodnota impedancie poruchovej slučky, ktorá sa 
začína aj končí v mieste poruchy [Ω], 

  U0 napätie [V] medzi krajným vodičom a uzemneným neutrálnym vodičom, 

 Ia prúd [A], ktorý spôsobí samočinné uvedenie do činnosti ochranný prístroj v 
čase 0,4s pre U0 = 230V, do 0,2 s pre Us = 400V  alebo do 5 s pre prípojky NN. 

 

Ak je nameraná hodnota impedancie poruchovej slučky väčšia ako 2/3 U0/3 Ia, môže sa hodnota 
impedancie vyjadriť presnejšie podľa tohto postupu: [4,5] 

- najprv sa odmeria impedancia poruchovej slučky Z0 medzi krajným vodičom 
a uzemneným vodičom PEN na začiatku inštalácie (v trafostanici – neutrálny bod 
alebo uzol transformátora), 

- potom sa odmeria odpor krajného vodiča a ochranného vodiča hlavného 
napájacieho obvodu Zh, 

- ďalej sa zmeria odpor krajného a ochranného vodiča koncového obvodu Zk, 
- hodnoty týchto nameraných impedancií sa zvýšia s nárastom teploty, z dôvodu 

pretekajúcich poruchových prúdov, 
- nakoniec sa tieto zvýšené namerané hodnoty impedancií navzájom spočítajú a tak sa 

zistí reálna (skutočná) hodnota impedancie poruchovej slučky Zs. 
 

                  �� = �� + �� + �� 		�Ω
                             (7.3) 

Meranie impedancie poruchovej slučky na začiatku inštalácie a všade tam, kde jej hodnota 
dosahuje veľmi nízkych hodnôt (pod 0,5 Ω) sa odporúča merať takými meracími prístrojmi, ktoré 
sú schopné tieto veľmi nízke hodnoty merať s dostatočnou presnosťou. [4,5] 

7.5.2 Preverením vlastností a účinnosti doplnkových ochranných prístrojov 
- Nadprúdové ochranné prístroje [7] 

Preverenie sa vykonáva vizuálnou prehliadkou (napr. skontroluje sa nastavená 
hodnota menovitého prúdu) 
 

- Prúdové chrániče (RCD) [7] 
Preverenie sa vykonáva vizuálnou prehliadkou a skúškou (vhodným meracím 
prístrojom) 
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7.6 Doplnková ochrana prúdovým chráničom 
 
Preverenie účinnosti opatrení použitých pri doplnkovej ochrane sa preukáže prehliadkou 

a skúškou. Ak sa na doplnkovú ochranu použijú prúdové chrániče (RCD), účinnosť samočinného 
odpojenia napájania prúdovým chráničom sa musí preveriť použitím vhodných meracích 
prístrojov. Na meracom prístroji sa pred meraním zvolí hodnota 30mA menovitého rozdielového 
vypínacieho (reziduálneho) prúdu meraného prúdového chrániča I∆n z rozsahu prístroja. Ďalej sa 
nastaví režim skúšania Postupne narastajúcim prúdom až do veľkosti I∆n. Meria sa hodnota 
vybavovacieho rozdielového prúdu (v miliampéroch), ktorý musí byť nižší, než je jeho 
nominálna hodnota I∆n. [7] 
Ďalšie meranie, ktoré sa u východiskovej revízie odporúča a pri periodickej požaduje, je meranie 
skutočného času odpojenia (vybavenia) prúdového chrániča. Tento čas nemá prekročiť hodnotu 
0,3s pri chráničoch obecného typu a chráničoch typu G, 0,4s pri selektívnych chráničoch typu S. 
[7] 

  

7.7 Skúška polarity 
Skúška polarity sa vykonáva na overenie, či všetky jednopólové spínacie prístroje sú 

zapojené len na krajnom vodiči a nie na neutrálnom vodiči. [4,5] 

 

7.8 Skúška sledu fáz 
 

Kontrola správnosti poradia (sledu) fáz sa robí pri trojfázových zásuvkách, trojfázových 
elektromotoroch a pod. [4,5] 

 

7.9 Funkčné a prevádzkové skúšky 
 

Funkčné skúšky (rozvádzačov, pohonov, riadiacich jednotiek, blokovacích jednotiek a pod.) 
sa musia vykonať, aby sa preukázalo, že sú správne namontované, nastavené a inštalované 
v súlade s príslušnými normami. Podobne ochranné prístroje sa musia podrobiť funkčnej skúške, 
v potrebnom rozsahu, aby sa skontrolovalo, či sú správne inštalované a nastavené. Dôležité je 
odskúšanie tlačidiel núdzového zastavenia a tlačidiel núdzového vypnutia v prevádzke, kontrola 
funkcie prúdových chráničov skúšobným tlačidlom, kontrola funkcie strážcov izolácie 
kontrolným tlačidlom a pod.  [7] 

 

7.10 Úbytok napätia 
 

Skúška na úbytok napätia sa vykonáva na preverenie splnenia príslušných požiadaviek, 
obyčajne meraním impedancie daného obvodu alebo z grafu na stanovenie úbytku napätia 
v prílohe D normy STN (ČSN) 33 2000-6. [4,5] 
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8 STANOVENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV 
 

Vonkajšie vplyvy sa delia podľa normy ČSN 33-2000-5-51 do troch stupňov: [8,9] 

- prvé písmeno označuje kategóriu vonkajšieho vplyvu,  
-  A – prostredie, vlastnosti okolia (teplota, vlhkosť, nadmorská výška, výskyt vody, 

nárazy, vibrácie, výskyt živočíchov, slnečné žiarenie, blesk ...), 
-  B – využitie (vlastnosti osôb, počet osôb, povaha a vlastnosti spracovávaných 

a skladovaných látok), 
-  C – konštrukcia budovy (súhrn vlastností stavby). 

- druhé písmeno označuje povahu vonkajšieho vplyvu, 
- tretie je číslica, ktorá označuje triedu vonkajšieho vplyvu (počet tried pri jednotlivých 

povahách vonkajších vplyvov je rôzny). 
 

Poriadne stanovenie vonkajších vplyvov je základným podkladom pre odpovedajúci návrh, 
zhotovenie a revíziu elektroinštalácie. Pri pravidelných a mimoriadnych revíziách sa vychádza 
z požiadavok na elektroinštaláciu vyplývajúcich z dokumentácie o určovaní vonkajších vplyvov. 
O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, musí byť vystavený písomný doklad „Protokol 
o určení vonkajších vplyvov“. Protokol je súčasťou dokumentácie, ktorá musí byť po dobu 
životnosti zariadenia, objektu či budovy archivovaná. Pri zmene využitia budovy sa musia 
nanovo určiť tie časti vonkajších vplyvov, ktoré boli zmenené. Vonkajšie vplyvy nieje nutné 
určovať v priestoroch, pre ktoré je to jednoznačne stanovené technickou normou alebo iným 
predpisom. V protokole sa pri týchto priestoroch uvedie len odkaz na normu alebo príslušný 
predpis, na základe ktorých boli vonkajšie predpisy stanovené. [8,9] 
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8.1 Stručný zoznam vonkajších vplyvov  
Tab. 8.1: Tabuľka vonkajších vplyvov časť 1  

A Podmienky prostredia AD7 zaplavenie 

AA Teplota okolia (°C) AD8 ponorenie (pod tlakom) 

AA1 -60 5 AE Výskyt cudzích pevných telies 

AA2 -40 5 AE1 zanedbateľný  

AA3 -25 5 AE2 malé predmety (2,5mm) 

AA4 -5 40 AE3 veľmi malé predmety (1mm) 

AA5 5 40 AE4 malá prašnosť 

AA6 5 60 AE5 mierna prašnosť 

AA7 -25 55 AE6 silná prašnosť 

AA8 -50 40 AF Výskyt korózie 

AB Atmosférická vlhkosť  AF1 zanedbateľný  

(relatívna a absolútna vlhkosť) AF2 atmosférický 

AB1 3 - 100% a 0,003 - 7 g/m3 AF3 občasný alebo náhodný 

AB2 10 - 100% a 0,1 - 7 g/m3 AF4 trvalý 

AB3 10 - 100% a 0,5 - 7 g/m3 AG Mechanické namáhanie - nárazy 

AB4 5 - 95% a 1,0 - 29 g/m3 AG1 mierne 

AB5 5 - 85% a 1,0 - 25 g/m3 AG2 stredné 

AB6 10 - 100% a 1,0 - 35 g/m3 AG3 silné 

AB7 10 - 100% a 0,5 - 29 g/m3 AH Mechanické namáhanie - vibrácie 

AB8 15 - 100% a 0,04 - 36 g/m3 AH1 slabé 
AC Nadmorská výška (m) AH2 stredné 

AC1 ≤ 2000m AH3 silné 

AC2 > 2000m AK Výskyt rastlinstva (flóra) 

AD Výskyt vody AK1 bez nebezpečenstva 

AD1 zanedbateľný  AK2 nebezpečný 

AD2 voľne padajúce kvapky AL Výskyt živočíchov (fauna) 

AD3 rozprašovanie AL1 bez nebezpečenstva 

AD4 striekanie AL2 nebezpečný 

AD5 prúd vody (pod tlakom) AM Elmag., elstat. alebo ion. vplyvy 

AD6 vlny AM4 ionizácia AM1 až AM41 
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Tab. 8.2: Tabuľka vonkajších vplyvov časť 2 

AN Slnečné žiarenie   
AN1 slabé (normálne) BA3 postihnutí (invalidi) 

AN2 stredné BA4 poučené osoby 

AN3 silné BA5 znalé osoby 
AP Seizmické účinky BC Dotyk osôb so zemou 

AP1 zanedbateľné BC1 žiadny 

AP2 slabé  BC2 zriedkavý 

AP3 stredné BC3 častý 

AP4 silné BC4 trvalý 
AQ Blesk BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva 

AQ1 zanedbateľný účinok BD1 malá hustota ľudí/ľahký únik 

AQ2 nepriamy účinok BD2 malá hustota ľudí/sťažený únik 

AQ3 priamy účinok BD3 veľká hustota/ľahký únik 

AR Pohyb vzduchu BD4 veľká hustota/sťažený únik 

AR1 slabý (rýchlosť ≤ 1m/s) BE Povaha spracúvaných/skladovaných látok 

AR2 stredný (rýchlosť 1 až 5m/s) BE1 bez významného nebezpečenstva 

AR3 silný (rýchlosť nad 5m/s) BE2 nebezpečenstvo požiaru 
AS Vietor BE2N1 nebezp. požiaru horľav. látok 

AS1 slabý (rýchlosť do 20m/s) BE2N2 nebezp. požiaru horľav. prachov 

AS2 stredný (rýchlosť 20 až 30m/s) BE2N3 nebezp. požiaru horľav. kvapalín 

AS3 silný (rýchlosť 30 až 50m/s) BE3 nebezpečenstvo výbuchu 
At Snehová prikrývka BE4 nebezpečenstvo kontaminácie 

AT1 zanedbateľná C Druh stavby 

AT2 mierna (do 40cm) CA Konštrukčné materiály 

AT3 významná (nad 40cm) CA1 stavebné materiály nehorľavé 

AU Námraza (nár. doplnok) CA2 stavebné materiály horľavé 

AU1 až AU9  CB Konštrukcia stavby 

B Využitie  CB1 zanedbateľné nebezpečenstvo 

BA Spôsobilosť osôb CB2 šírenie ohňa 

BA1 bežná (laici) CB3 pohyb/posuv konštrukcie 

BA2 deti CB4 pružná alebo nestabilná 
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9 MERACIE PRÍSTROJE NA VYKONÁVANIE REVÍZIÍ  
 

Elektrotechnik špecialista (revízny technik)  musí byť vybavený pre svoju činnost vhodnými 
meracími prístrojmi. V súčastnosti je na trhu veľký výber meracích prístrojov a testerov od 
rôznych výrobcov, úrovní a cenových relácií od jednoduchých až po profesionálne. Môže sa 
rozhodnúť pre združený merací prístroj umožňujúci vykonávať viaceré merania alebo pre viac 
meracích prístrojov, ktoré umožňujú meranie spravidla len jednej veličiny, ale v širšom rozmedzí. 
Pri výbere je okrem ceny dôležitá aj záruka, záručný a pozáručný servis, ako aj možnosť jeho 
kalibrácie. [10] 

Prehľad niektorých špeciálnych meracích prístrojov: [10] 

 

UNILAP 100 XE /LEM, NORMA/ 

 Ide o združený merací prístroj, vhodný pre revízie 
elektrických inštalácií, ktorý umožňuje vykonať všetky 
požadované merania, vrátane merania zemných 
prechodových odporov bez rozpojenia uzemňovacieho 
vodiča.  

Umožňuje merať prúdy, napätie a frekvenciu, prúdové 
chrániče, izolačné odpory, zemné prechodové odpory 
uzemňovačov, impedanciu vypínacej slučky, prechodové 
odpory, teplotu, intenzitu osvetlenia, určiť sled fáz a pod. 
Umožňuje prepojenie k PC cez interface RS 232. 

Integrovaná pamäť má kapacitu 255 meraní. IrDA – 
infračervený prenos dát na PC. 

Tester elektrických inštalácií CHAUVIN ARNOUX C.A. 6115  

Ide o združený merací prístroj so všetkými dôležitými 
funkciami sústredenými v jednom prístroji ( meranie 
izolačných odporov, uzemnenia, merania na 
prúdových chráničoch, impedancia vypínacej slučky, 
sledu fáz, únikových prúdov, napätí a pod.). Prístroj, 
s 3,5 miestnym LCD displejom s podsvietením, má 
jednoduchú obsluhu a jeho vnútorná pamäť je na 800 
meraní, umožňuje pripojenie k PC cez interface RS 
232.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.9.1: UNILAP 100 XE 

Obr. 9.9.2: Tester elektrických inštalácií 
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EUROTEST 61557 /METREL/  

Univerzálny merací prístroj pre revíznych technikov. 
Umožňuje merať prechodové odpory, zemné odpory 
viacerými metódami, rezistivitu pôdy, izolačné odpory 
napätím 50 až 1000 V, impedanciu vypínacej slučky, sled 
fáz, kompletné meranie prúdových chráničov. S použitím 
sond umožňuje merať osvetlenie, výkon a pod. Má pamäť 
až 3000 meraní, umožňujúcich prenos do PC.  

 

 

Skúšačka napätia a kontinuity T 140 /FLUKE/ 

Praktická dvojpólová skúšačka s odolnou konštrukciou a 
ergonomickým tvarom pre použitie na stavbách. Merací 
rozsah: 12 až 690V, 0 až 400 kΩ kontinuita 0 až 400 Hz, 
odpor do 1999 Ω.  

 

 

 

 

 

Elektrický inštalačný tester FLUKE 1653 

Ide o univerzálny merací prístroj na 
kontrolu elektrickej inštalácie, podľa 
požiadaviek noriem STN (ČSN) 33 2000-6-
61. Má jednoduché ovládanie s veľkým 
displejom, so širokým uhlom odčítania. 
Umožňuje meranie napätia a frekvencie, 
izolačného odporu, kontinuity ochranného 
vodiča, impedancie vypínacej slučky, 
skratového a chybového prúdu, kompletné 
meranie vlastností prúdových chráničov, 

meranie zemného odporu, poradie fáz a pod.  

  

 

 

 

 

 

Obr. 9.9.3: EUROTEST 61557  

Obr. 9.9.4: Skúšačka napätia a 
kontinuity 

Obr. 9.9.5: Elektrický inštalačný tester 
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C.A. 6470 Merač zemných odporov a rezistivity /CHAUVIN ARNOUX/ 

Digitálny merací prístroj na meranie zemného odporu, 
rezistivity pôdy Wennerovou a Schlumbergovou 
metodou, s automatickým výpočtom merného odporu. 
Možnosť merania s prepojením pomocou 4, 3 a 2 – 
vodičovej metódy. Robustné nárazuvzdorné púzdro 
s krytím IP 53 vhodné pre používanie v ťažkých 
podmienkach. Rozsah merania zemného odporu 0,1 až 
99,9 kΩ v piatich automatizovaných rozsahoch. 
Prístroj je vhodný aj pre meranie v obvodoch 
s parazitným napätím. Merací kmitočet v rozsahu 41 
až 512 Hz. Trvalé meranie napätia v obvode 0 až 65V. 
Pamäť pre 512 nameraných hodnôt. Automatická 
alebo manuálna prevádzka.  

 

 

 

SECUTEST 0701/0702SII /GOSSEN METRAWATT CAMILE BAUER/  

Komfortný merací prístroj na skúšanie 
elektrických spotrebičov a ručného elektrického 
náradia v prevádzke. Prístroj umožňuje meranie a 
testovanie:  

- test správneho pripojenia spotrebiča 
k skúšobnému prístroju, 

- overenie, či pripojený spotrebič nie je 
v skrate, 

- meranie elektrických veličín U, I, P, S, R 
a účinníka, 

- odpor ochranného vodiča prúdom 200mA 
a 10A, 

- odpor ochranného vodiča prúdom 10A 
pomocou kliešťového transformátora bez rozpájania a vypnutia,  

- unikajúci, náhradný unikajúci a rozdielový prúd, 

- meranie izolačního odporu, 

- meranie teploty snímačom Pt 100, 

- možnosť automatického nastavovania merania pri overovaní predlžovacích šnúr 
s viacnásobnýmí zásuvkami, 

- prístroj má pamäťový modul a integrovanú tlačiareň.  

 

  

Obr. 9.9.6: Merač zemných odporov a 
rezistivity 

Obr. 9.9.7: SECUTEST 0701/0702SII 
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10 PREHLAD NAJČASTEJŠÍCH NEDOSTATKOV PRI 

REVÍZNYCH SPRÁVÁCH 
Nedostatky, ktoré sa vyskytujú pri vykonávaní revízií môžeme rozdeliť na tri časti: 

a) Nedostatky pri príprave 
b) Nedostatky pri meraní a skúšaní 
c) Nedostatky pri vyhodnotení 

 

10.1 Nedostatky pri príprave 
- chýba dokumentácia skutkového vyhotovenia + prevedené zmeny na inštalácií, 
- chýba protokol o určení vonkajších vplyvov, 
- chýbajú certifikáty, vyhlásenia o zhode (ES vyhlásenie), protol o kusovej skúške, výrobný 

štítok, 
- chýba návod s predpismi pre správnu montáž, prevádzku a úudržbu rozvádzača. 

 

10.2 Nedostatky pri meraní a skúšaní 
- niektorí revízny technici vykonávajú meranie impedancie vypínacích slučiek priamo 

v rozvádzači, čo je hrubo proti predpisom, musí sa merať na koncovom bode,  
- neznalosť postupov meraní  revíznych technikov, vykonávajú meranie prechodových 

odporov na plastovom rozvádzači, 
- častokrát vykoná revízny technik len vizuálnu kontrolu, 
- zvodiče prepätia sa nemôžu odpojovať, izolačný odpor nemôžeme merať napätím 500V 

ale len 250V, 
- revízny technici si nedávajú kalibrovať meracie prístroje – nepresné namerané údaje, 
- pri bleskozvodoch musí mať každý objekt určenú mieru zásahu blesku, ktorú stanovuje 

príslušná norma podľa oblasti, v ktorej sa dané elektrické zariadenie nachádza, veľakrát 
toto chýba, na základe miery zásahu blesku určíme aký typ bleskozvodu použiť, 

- pri meraní zemných odporov používajú zlé metódy – rozpojiť a merať – ak je 1 zvod treba 
použiť Nipoldovu metódu, ak sú dva, môžeme použiť kliešťový ampérmeter, 

- treba odskúšať všetky funkcie ochrán, čo sa často nestáva (funkcie STOP tlačítok, 
núdzové zastavenia...).  

 

10.3 Nedostatky pri vyhodnotení 
- vo východiskovej revíznej správe sa nemôžu vyskytnúť nedostatky, 
- rezultát – výsledok revízie musí byť jasné: Je alebo nie je schopné bezpečnej prevádzky!, 
- častokrát chýba popis meracej metódy, ktorá bola použitá pri vykonaní merania, 
- častokrát sa stáva, že je revízna správa vydaná skôr ako je celé zariadenie hotové – rozpor 

so zákonom, 
- uvádzajú sa len nedostatky a rozpory s príslušnými aktuálnymi normami,  
- jednoznačné špecifikovanie nedostatkov a určenie závažnosti nedostatkov.  
- nedostatky treba rozdeliť na tri skupiny:  

- priamo ohrozujúce zdravie 
- nepriamo ohrozujúce zdravie 
- bežné závady 
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11 VYBRANÉ REVIDOVANÉ ZARIADENIE 

11.1 Technologický popis zariadenia  
 

Revíziu som vykonal na čerpacej stanici odpadových vôd, ktorá slúži v kanalizačnom 
systéme mesta Čadca na prečerpávanie odpadových vôd na ČOV Čadca.  

Zariadenie sa skladá z dvoch častí :  

a) časť elektrotechnologická  
 

Rozvádzač RMS  

Rozvádzač je spoločný pre stavebnú i technologickú časť, skriňového vyhotovenia. V 1.poli 
je prívod z elektromerového rozvádzača a vývody na čerpadlá M1 – M3, svetlo a zásuvky. V 2. 
poli sú zariadenia pre MaR s procesnou stanicou MSV 02 a rádiostanicou. Čerpadlá M1, M2 sú 
riadené cez frekvenčné meniče, v závislosti od hladiny v zbernej nádrži odpadových vôd. 
Čerpadlá M1, M2 sa využívajú striedavo a k nim sa pri náhlom stúpnutí hladiny zapne čerpadlo 
M3, ktoré sa zapína softštartérom.  

b) časť meranie a regulácia, ASRTP  
 

V druhom poli rozvádzača RMS je osadená rozšíriteľná procesná stanica MSV 02 firmy 
TRELLIS a.s., s príslušným prístrojovým vybavením, zdrojom a vysielačkou. Riadiaci systém 
zabezpečuje zber meraných analógových veličín a digitálnych stavov technologického procesu. 
Zaznamenané údaje sa posielajú rádiom na dispečing v Žiline, odkiaľ je možné automatické 
riadenie prevádzky. Riadiaci systém je realizovaný dvomi úrovňami – procesnou a dispečérskou. 
Celkovo sa v ČS riadi a monitoruje chod troch čerpadiel, signalizujú sa stavy náhradného zdroja, 
vstupu do objektu, meria sa hladina v zbernej nádrži, prietok odpadových vôd na výtlaku ČS a 
blokovacie hladiny min a max od plavákových snímačov. Blokovanie chodu čerpadiel je od 
preťažovania motorov a priesakov vody do olejovej náplne, monitorovacím relé MiniCas II. 
Prevádzka ČS je automatická s možnosťou ručného ovládania. Na paneli rozvádzača sú spínače 
na prepínanie režimu čerpadiel. Miestne, ručné ovládanie sa používa pri skúšaní zariadenia.   

11.2 Popis postupu vykonávania východiskovej revízie  
 

Zhromaždil som si podklady o predmetnom objekte (ČSOV Bukov):  

- Projekt skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie, 
- Protokol o určení vonkajších vplyvov.  
- Protokol kusovej skúšky rozvádzača, vyhlásenie o zhode rozvádzača a certifikáty 

použitých zariadení a prípojných vodičov.  
 

Preštudovanie technickej dokumentácie:   

- Druhy použitých ochrán,  
- Istenie obvodov,  
- Rozmiestenie svietidiel,  
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- Prevádzkové napätia a prúdy jednotlivých obvodov.  

 
Vykonanie samotnej revízie:  

- Najprv som vykonal vizuálnu kontrolu, pri ktorej som skontroloval pripojenie všetkých 
vodičov, značenie vodičov, spôsob ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.... 

- Po vykonaní prehliadky som pristúpil k samotnému meraniu kde som vykonal meranie 
izolačných odporov, zemný odpor hlavnej uzemňovacej svorky, impedanciu vypínacích 
okruhov, spojitosť ochranných vodičov, meranie na prúdovom chrániči, 

- Nakoniec som vykonal funkčnú skúšku celého zariadenia, kde som odskúšal všetky jeho 
funkcie, ovládacie prvky, ochranné prvky  

 

Vypracoval som východiskovú revíziu elektrického zariadenia, ktorá je priložená 
k bakalárskej práci v kapitole 12. Vyhodnotenie revidovaného zariadenia.  

11.3 Použitý merací prístroj pri revízií  
Pri vykonaní revízie som použil merací prístroj EUROTEST 61557 od firmy METREL.  

 

Obr. 11.1: EUROTEST 61557 

11.3.1 Všeobecný popis prístroja 
Eurotest 61557 je vysoko profesionálny multifunkčnú prenosný prístroj, určený predovšetkým 
pre vykonávanie revízií v elektrických sieťach 3 x 230/400 V. Parametre prístroja odpovedajú 
norme EN 61557.  

Prístroj je dodávaný s príslušenstvom, nutným pre pohodlné vykonávanie bežných revízií. 
Elektronika Eurotestu 61557 je prevedená technológiou SMD. Prehľadný maticový displej, 
s možnosťou podsvietenia, umožňuje ľahké čítanie ako výsledkov merania, tak rady ďalších 
parametrov, vedľajších výsledkov a hlásení. Ovládanie prístroja je jednoduché a logické. Použitie 
unikátneho systému ukladania výsledkov meraní do pamäte je významnou prednosťou prístroja. 
Profesionálny PC software umožňuje prenos výsledkov meraní a štruktúry inštalácie, ako aj 
ďalších parametrov obojstranne do i z PC, rovnako ako tvorbu revíznych správ.  
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11.3.2 Zoznam meraných veličín  
Parameter Poloha prepínača Popis 

Zemný odpor Re 
(štandardná 4-vodičová metóda) 

R,ρ EARTH - 4 meracie svorky 
- 2 kolíky 

Zemný odpor Re 
 (štandardná 4-vodičová metóda + 

1 kliešťový prístroj) 
R,ρ EARTH 

- 4 meracie svorky 
- 2 kolíky 

- 1 kliešťový prístroj 

Zemný odpor Re 
(2 kliešťové prístroje) 

R,ρ EARTH - 2 kliešťové prístroje 

Rezistivita pôdy ρ R,ρ EARTH - 4 meracie svorky 
- 4 meracie kolíky 

Prechodové odpory R ± 200mA 
- merací prúd >200mA 

- automatická zmena polarity mer. 
prúdu 

Vodivé spojenie Rx R ± 200mA - merací prúd <7mA 
- trvalé meranie 

Izolačný odpor Ri RINSULATION 
- menovité napätie 50, 100, 250, 

500, 1000V 
Osvetlenie SENSOR - pomocou sondy 

Meranie prierazného napätia 
varistoru Ub 

RINSULATION - narastajúce napätie -   0 – 1000V 
- prierazný prúd 1mA 

Unikajúci prúd IL CURRENT - kliešťový prístroj 

Prúd odoberaný spotrebičom I CURRENT - kliešťový prístroj 

Harmonická analýza napätia a 
prúdu 

HARMONICS 
-jednofázová sústava 
- kliešťový prístroj 
- meracie svorky 

Výkon P,Q,PA,cos φ POWER ENERGY - jednofázová sústava 
- prúdové kliešte, svorky 

Energia POWER ENERGY - jednofázová sústava 
- prúdové kliešte, svorky 

Hladanie poistiek, ističov 
Sled fází 

LOCATOR 

- v kombinácií s indikátorom 
,,Lokátor“ 

- možnosť použitia v inštalácií pod 
napätím aj bez napätia 

Prudové chrániče(FI) – dotykové 
napätie Uc 

RCD - s pomocou sondy alebo bez nej 

FI – vypínací čas t RCD - pri 0,5I∆N, I∆N, 2I∆N a 5I∆N 

FI – vybavovací prúd I∆ RCD - postuone narastajúci rozdielový 
prúd 

FI – zemný odpor Re RCD - s pomocnou sondou 
- bez vybavenia chrániča 

FI – impedancia smyčky RL RCD - bez vybavenia FI 

FI – automatický test RCD 
- meranie dotykového napätia 
- meranie vyínacieho času pri 

0,5I∆N, I∆N a 5I∆N 
Skutočná impedancia siete Zl-N,   

Zl-L 
ZLINE - medzi L – N alebo L - L 

Výpočet skratového prúdu IPSC ZLINE - medzi L – N alebo L – L 

Skutočná impedancia poruchovej 
smyčky Zl-PE 

ZLOOP - medzi L – PE 
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Parameter  Poloha prepínača Popis 
Výpočet skratového prúdu IPSC ZLOOP - medzi L – PE 

Dotykové napätie Uc při 
skratovom prúde IPSC 

ZLOOP - medzi L - PE 

Odpor smyčky N - PE RLOOP N-PE - vnútorný zdroj 

Výpočet skratového prúdu IPSC 
smyčky N-PE 

RLOOP N-PE - medzi N - PE 

Obr. 11.3: Zoznam meraných veličín  
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12 VYHODNOTENIE REVIDOVANÉHO ZARIADENIA  
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13 ZÁVER 
 

 Obsahom bakalárskej práce je komplexné zoznámenie sa s problematikou vykonávania 
odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia.  

Zoznámil som sa s dostupnými platnými predpismi a normami v Slovenskej republike a v 
Českej republike. Keďže sme boli kedysi jeden spoločný štát, pracovali sme so spoločnými 
normami a predpismi, rozdiely medzi nimi sú minimálne, poväčšine len vo výklade jednotlivých 
noriem.  

Popísal som postupy, ktoré by mal elektrotechnik špecialista na vykonávanie OPaOS 
dodržať, čo by mala obsahovať príprava na meranie, vykonanie OPaOS a záverečné 
vyhodnotenie správy o OPaOS.  

V ďalšom odseku som popísal vybrané merania používané pri OPaOS, druhy meracích 
prístrojov používaných pri OPaOS. V poslednom časti bakalárskej práce som sa venoval 
problematike určovania vonkajších vplyvov. Na záver som spomenul u koho a kde má byť správa 
o OPaOS uložená a komu má byť prístupná.  

V bakalárskej práci som sa venoval častým nedostatkom pri vykonávaní OPaOS, ktorých sa 
dopúšťajú revízny technici a vykonal som OPaOS na vybranom technickom zariadení, v ktorom 
som prakticky zužitkoval doposiaľ získané teoretické znalosti.  
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