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ABSTRAKT 
BakaláUská práce se zabývá problematikou projektování silových a datových instalací 

v polyfunkčním objektu. Tento objekt je složen ze dvou částí a to z kanceláUských prostor 
umístEných v prvním nadzemním podlaží a ze čtyU bytových jednotek umístEných ve druhém 
nadzemním podlaží. Teoretická část bakaláUské práce se vEnuje základním definicím a zásadám 
pro tvorbu projektové dokumentace, v závEru teoretické části je uveden návrh umElého osvEtlení 
a návrh nouzového osvEtlení únikových cest. 

V praktické části bakaláUské práce je kompletnE zpracovaný projekt elektroinstalace. Projekt 
je složen ze všech náležitostí potUebných pro realizaci stavby a obsahuje výkresy p]dorys] obou 
podlaží objektu, do kterých jsou zakresleny silové a datové rozvody, dále obsahuje schémata 
zapojení všech domovních rozvadEč] a elektromErového rozvadEče, schéma silového rozvodu, 
rozpočet a technickou zprávu. Návrh domovních rozvadEč] byl ovEUen pomocí výpočtového 
programu SICHR. 

 

KLÍČOVÁ SLOVů: elektroinstalace, technické normy, bezpečnost, projekt 
elektroinstalace, projektování 

  



 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the design of power and data installations in a multifunctional 
building. This building is composed of two parts - office space located on the first floor and four 
residential units located on the second floor. The theoretical part of the bachelor thesis deals with 
the basic definitions and principles for the creation of project documentation, at the end of the 
theoretical part is presented the proposal of artificial lighting and the design of emergency 
lighting of escape routes. 

In the practical part of the bachelor's thesis there is a completely processed project of 
electrical installation. The project consists of all the requisites necessary for the realization of the 
building and contains drawings of the floor plans of the two floors of the building, where the 
power and data wiring are drawn, also contains the diagrams of the connection of all the cabinets 
and the electricity meter cabinet, the power distribution diagram, the budget and the technical 
report. The design of the cabinets was verified using the SICHR calculation program. 

 

KEY WORDS:   elektrical, technical standards, safety, wiring project, designing 
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1 ÚVOD 
Od doby, kdy byla vynalezena elektUina, probEhla velká modernizace v oblasti 

elektrotechniky. Tato modernizace velice zvyšuje náš životní komfort. V dnešní dobE je už život 
bez elektUiny nepUedstavitelný. VnitUní elektrické rozvody a zaUízení patUí mezi nejd]ležitEjší 
součásti každé budovy. Pro jejich provedení je nutné vypracovat projektovou dokumentaci, která 
musí být provedena v souladu s platnými technickými normami, zákony a dále by mEla dbát na 
hospodárnost, provozní spolehlivost a pUedevším bezpečnost osob a vEcí. BakaláUská práce  
je rozdElena na dvE části a to na teoretickou a praktickou.  

První část bakaláUské práce je vEnována současným trend]m v provádEní elektroinstalací. Je 
zde provedeno srovnání klasické elektroinstalace s inteligentní. Další část je vEnována pUehledu 
nejd]ležitEjších technických norem využívaných pro elektroinstalace. PUi návrhu elektrického 
rozvodu se projektant musí Uídit platnými pUedpisy a také by mEl respektovat aktuální 
elektrotechnické normy. Dále jsou v práci uvedeny požadavky na elektrické rozvody, z hlediska 
bezpečnosti a požadavky na provedení silnoproudých a slaboproudých rozvod]. V závEru 
teoretické části je zpracován návrh umElého osvEtlení a nouzového osvEtlení únikových cest.  

Praktická část se zabývá návrhem elektroinstalace dvoupodlažního polyfunkčního objektu. 
Pro tento objekt byla zpracována kompletní projektová dokumentace pro realizaci stavby, která 
obsahuje výkresy p]dorys], výkresy rozvadEč], výkresy elektromErového rozvadEče, schéma 
silového rozvodu, rozpočet a technickou zprávu. V prvním nadzemním podlaží objektu se 
nacházejí kanceláUské prostory, které budou sloužit k administrativním účel]m. Pro tyto prostory 
bylo nutné zpracovat návrh umElého osvEtlení a nouzové osvEtlení únikových cest. Ve druhém 
podlaží se nacházejí čtyUi bytové jednotky. Návrh umElého osvEtlení a nouzového osvEtlení 
únikových cest byl zpracován také pro společné prostory ve druhém nadzemním podlaží, jako 
jsou chodby, schodištE a technická místnost. Projektová dokumentace slouží jako podklad pro 
realizační firmu, která provede elektroinstalační práce. Musí být tedy správnE navržena tak, aby 
pUi jejím provozu byla zajištEna bezpečnost osob a vEcí, spolehlivost, hospodárnost a ekologická 
nezávadnost. 
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2 SOUČůSNÉ TRENDY V TEŠENÍ ELEKTROINSTůLůCE 

2.1 Úvod 
V dnešní dobE je stále více populární systémem inteligentní elektroinstalace. Cílem 

inteligentní elektroinstalace je usnadnEní a ulehčení práce uživateli. Budovy s tímto systémem 
nazýváme inteligentní budovy. Inteligentní systém obsahuje napUíklad regulované vytápEní, 
automatické osvEtlení, zabezpečení domácností. Všechna elektronická zaUízení a jejich ovládání 
jsou pUipojena k centrálnímu počítači, který je Uídí v optimální konfiguraci pro naše pohodlí, 
bezpečí a úsporu. 

2.2 Historie inteligentních elektroinstalací  
První inteligentní d]m byl pUedstaven v Japonsku v 60. letech Ň0. století, v nEmž veškeré 

funkce Uídil počítač. Bohužel tento projekt nenašel uplatnEní v praxi. Další vývoj projekt] 
smEUujících ke snižování spotUeby energií v oblasti elektroinstalace odstartovala počátkem 70. let 
Ň0. století energetická krize, pUi níž došlo k prudkému nár]stu cen ropy. Rok 1řŘ7 lze považovat 
za počátek zrodu jednotné koncepce inteligentní elektroinstalační techniky, v nEmž založily firmy 
Berker, Gira, Marten a Simens společnost InstabusGermeinschaft. Jejich cílem bylo vyvinout 
systém pro mEUení, Uízení, regulaci a sledování provozních stav] v budovách. Obor inteligentních 
elektroinstalací prošel v pr]bEhu let velkým rozvojem. V posledních letech je také stále více 
kladen d]raz na zvyšování pohodlí, což znamená vybavení domu nejenom kvalitním nábytkem, 
ale také inteligentní elektrickou instalací [1]. 

2.3 Klasická elektroinstalace 
Klasická elektroinstalace patUí mezi nejpoužívanEjší v České republice, ale i celosvEtovE.  

Je realizována silovým vedením, které slouží jako zdroj elektrické energie a neumožnuje mEnit 
funkce systému bez zmEny zapojení. U tohoto druhu instalace lze pouze pUedávat informaci typu 
zapnuto/vypnuto. Každé tlačítko má pUesnE danou funkci, která je dána tím, k jakému spotUebiči 
vede kabelové vedení. Pokud bychom chtEli stejným tlačítkem ovládat jiný spotUebič, musel by 
být proveden zásah do elektroinstalace bu@ vložením dalšího kabelu, nebo provedením zásahu  
do budovy Ěvysekání nové drážky pro nový kabelě. PUi návrhu je elektroinstalace navrhována 
pouze pro jednotlivá zaUízení s jedním účelem. VEtšina systém] nedokáže navzájem 
komunikovat, což vede ke snížení komfortu uživatele. Klasická elektroinstalace je určena 
pUedevším pro ménE náročné uživatele [3]. 

 Nevýhody 
- neumožOuje žádné další funkce, 
- nemá žádný dálkový dohled na Uízení, 
- nic nelze zmEnit bez nutnosti stavebních prací, každý nový prvek znamená zvláš[ 

vedenou kabeláž, 
- r]st náklad] na realizaci s rostoucími požadavky na množství funkcí [3]. 

 Výhody 
- vhodná pro jednoduché instalace, 
- možnost výbEru ze spousty realizačních firem, 
- dobrá spolehlivost, 
- finanční nenáročnost [3]. 



Současné trendy v Uešení elektroinstalace 16 

 

 

Obr. 1: Schéma klasické elektroinstalace [2] 

2.4 Inteligentní elektroinstalace 
V dnešní dobE je na trhu mnoho výrobc] inteligentních systému. Jednotlivé systémy  

mezi sebou komunikují pomocí datové sbErnice a mohou se navzájem ovlivOovat. Koncový 
uživatel ovládá pouze jeden centrální systém, který dává impulsy ostatním. Jedná se o otevUený 
kompatibilní systém. SbErnicový systém je jednoduší z hlediska projektování než u klasické 
elektroinstalace. Instalace je jednoduchá, pUehledná a umožOuje jakoukoli zmEnu bez zásahu  
do stavební konstrukce. Všechny ovládací prvky systému jsou pUipojeny na dvojvodičové vedení 
nebo mezi sebou mohou komunikovat bezdrátovE, není tedy nutná kabeláž. Celý systém je Uízen 
pomocí programu a jakákoliv zmEna je možná bEhem provozu. Inteligentní elektroinstalace je 
určena pUedevším pro náročné uživatele nebo pro nemohoucí osoby [1], [4]. 

 Nevýhody 
- dražší než klasická elektroinstalace, 
- nedostatek výbEru realizačních firem [1]. 

 
 Výhody 

- komfort, 
- jednoduší instalace než u klasické elektroinstalace, 
- možnost bezdrátové elektroinstalace, 
- každý prvek má více funkcí, 
- úspora elektrické energie [1]. 
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Obr. 2 Schéma inteligentní elektroinstalace [2] 

2.4.1 Druhy inteligentních systém] 

 Centralizovaný systém 

Systém obsahuje centrální Uídící jednotku, která je propojena pomocí sbErnice 
s ostatními prvky. Všechny informace ze senzor] jsou posílány do centrální jednotky, 
která je zpracovává a posílá informace do aktor]. Každý senzor nebo spotUebič má své 
vlastní propojení s centrální jednotkou a m]že vzájemnE komunikovat pouze na této 
centrále. Tyto systémy mají obvykle levnEjší senzory a aktory, ale mají naopak složitEjší 
funkčnost centrální jednotky [2]. 

 

 

Obr. 3 Schéma centralizovaného systému [2] 
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 Decentralizovaný systém 

Jednotlivé prvky jsou propojené komunikační sbErnicí, po které pUijímají a posílají 
informace. Tento systém neobsahuje žádný centrální prvek, což znamená, že všechny 
prvky jsou si rovny. Každý prvek má vlastní mikroprocesor s pamEtí.  
Oproti centralizovanému systému jsou jednotlivé prvky dražší, ale výhodou je,  
že pUi poruše nedojde k výpadku celého systému [2]. 

 

 

 

 

Obr. 4 Schéma decentralizovaného systému [2] 

. 

2.4.2 Topologie sbErnicového systému 

 Liniová topologie  
Jednotlivé prvky se zapojují na sbErnici sériovE, jeden prvek za druhým. Centrální 

jednotka m]že být umístEna kdekoli v pr]bEhu sbErnice [2]. 

 

Obr. 5 Schéma liniové topologie [2] 

 

 Lineární topologie  
  Jednotlivé prvky jsou pUipojovány postupnE na pr]bEžnou sbErnici [2]. 
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Obr. 6 Schéma lineární topologie [2] 

 

 HvEzdicová topologie 

Ve stUedu je umístEna Uídící jednotka a z ní jsou propojovány jednotlivé prvky 
vlastním kabelem. Díky tomuto zapojení pUi výpadku jednoho zaUízení nedojde 
k pUerušení celého vedení. Nevýhodou je zvýšení ceny, z d]vodu vEtší spotUeby vodič] 
[2]. 

 

Obr. 7 Schéma hvEzdicové topologie [2] 

 Kruhová topologie  

Jednotlivé prvky jsou propojeny do kruhu, ve kterém si spolu vymEOují informace. 
Toto zapojení není doporučováno z d]vodu možných komunikačních chyb. ČastEji je 
používáno zapojení do tzv. neuzavUeného kruhu [2]. 

 

Obr. 8 Schéma kruhové topologie [2] 
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 Stromová topologie 

Jednotlivé prvky jsou rozmístEny do vEtví a tvoUí tzv. stromovou topologii.  
Dojde-li k výpadku jedné vEtve, není zp]soben výpadek celé soustavy. Komunikace m]že 
probíhat pouze v určitých vEtvích [2]. 

 

 

Obr. 9 Schéma stromové topologie [2] 

 

2.5 Porovnání klasické a inteligentní elektroinstalace 
Klasická elektroinstalace, která je provedena silovým vedením, nám neumožOuje bez zásahu 

zapojení mEnit funkce. Každý prvek ji má pUesnE danou tím, k jakému spotUebiči od nEj vede 
kabel. Pokud by bylo potUeba provést zmEnu, je nutné položit kabely nové, což znamená zásah  
do stEn a jejich následnou opravu, nebo zmEnit trasu kabelu. Proto je d]ležité už pUi návrhu 
pUesnE vEdEt, co který prvek bude ovládat. Z ekonomického pohledu je tato elektroinstalace 
cenovE nejlevnEjší, proto je v současné dobE nejpoužívanEjší. 

Inteligentní elektroinstalace má obrovskou výhodu v tom, že proti té klasické umožOuje 
snadné zmEny funkcí jednotlivých prvk] bez zásahu zapojení. Každé tlačítko a vypínač mohou 
ovládat jakýkoliv prvek v systému. PUi návrhu zapojení tedy není nutné určovat, které spotUebiče 
nebo svítidla mají být z daného místa ovládány. Nastavení ovládání se provádí až pUi samotném 
oživování elektroinstalace. PoUizovací nálady jsou ve srovnání s klasickou výraznE vyšší, ale 
pUíchodem mnoha r]zných konkurenčních systému na trh lze očekávat snížení cen. 

Pokud porovnáme inteligentní elektroinstalace s tEmi klasickými, tak mají spousty výhod, a[ 
už se jedná o komfort ovládání všech pUístroj] a zaUízení, bezpečnost, snadnou projekci, možnost 
doplnEní systému o další prvky, a v neposlední UadE jsou energeticky úspornEjší, což je v dnešní 
dobE jeden z nejsledovanEjších ukazatel] [2], [3]. 
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Obr. 10 Srovnání klasické a inteligentní elektroinstalace [5] 
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3 TECHNICKÉ NORMY 
Technická norma je podrobný pUedpis, který stanoví d]ležité parametry či vlastnosti 

materiálu, výrobku nebo pracovního postupu. Jsou to kvalifikované pUedpisy, které nejsou obecnE 
závazné, ale mohou se na nE odkazovat smluvní strany pUi specifikaci pUedmEtu smlouvy. 
Zlepšují hospodárnost výroby i bezpečnost výrobk]. PUispívají k ochranE spotUebitele [6]. 

3.1 RozdElení technických norem podle jejich úrovnE 
 Mezinárodní -ISO 
 Evropské -EN 
 Národní -ČSN Ěčeská technická normaě, STN Ěslovenská technická normaě a další 
 Podnikové -PN, PNJ, TN Ěplatné v rámci podnikuě [6] 

3.2 Mezinárodní normy – ISO 
ISO je zkratka mezinárodní organizace pro normalizaci. Všechny normy mají stejné znEní  

a platnost ve všech státech, jež se rozhodnou je akceptovat. PUispívají k efektivnEjšímu  
a bezpečnEjšímu rozvoji. Jejich zavedení pomáhá podnik]m proniknout na mezinárodní trh. 
Dalším d]ležitým faktorem proč se Uídit ISO je snaha o ochranu životního prostUední [6]. 

3.3 České technické normy – ČSN 
ČSN je označení českých technických norem. Tvorbou a jejich vydáváním se zabývá 

ÚNMZ, tedy ÚUad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Normy jsou 
seUazeny systematicky podle šestimístného znaku, ve kterém značí:  

 první dvojčíslí - tUídu norem, 
 druhé dvojčíslí - skupinu, 
 tUetí dvojčíslí - poUadové číslo ve skupinE [6]. 

3.3.1 PUehled vybraných elektrotechnických norem 
 ČSN ňň Ň000-5-51 ed. 3-Elektrické instalace nízkého napEtí - Část 5-51: VýbEr  

a stavba elektrických zaUízení - Všeobecné pUedpisy. 
 ČSN ňň Ň1ň0 ed. ň-Elektrické instalace nízkého napEtí - VnitUní elektrické rozvody. 
 ČSN ňň Ň000-7-701 ed. 2-Elektrické instalace nízkého napEtí - Část 7-701: ZaUízení 

jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou. 
 ČSN ňň Ň000-5-52 ed. 2-Elektrické instalace nízkého napEtí - Část 5-5Ň: VýbEr  

a stavba elektrických zaUízení - Elektrická vedení. 
 ČSN EN 500Řň-2 ed. 3-Kabelové sítE pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní 

služby - Část Ň: Elektromagnetická kompatibilita pro zaUízení. 
 ČSN EN 501ň1-1 ed. 2-Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísOové 

systémy - Část 1: Systémové požadavky. 
 ČSN EN 610ŘŇ-1 ed. 3- Zhotovování dokument] používaných v elektrotechnice  

- Část 1: Pravidla. 
 ČSN ISO 14617-SOUBOR- Grafické značky pro schémata. 
 ČSN EN 61175 ed. Ň- Pr]myslové systémy, instalace a zaUízení a pr]myslové 

produkty - Označování signál]. 
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 ČSN ňň Ň000-4-41 ed. 3- Elektrické instalace nízkého napEtí - Část 4-41: Ochranná 
opatUení pro zajištEní bezpečnosti - Ochrana pUed úrazem elektrickým proudem. 

 ČSN EN 6005ř- Normalizované hodnoty proud] IEC. 
 ČSN EN 605Ňř- StupnE ochrany krytem Ěkrytí - IP kódě. 
 ČSN EN 54-4- Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj. 
 ČSN EN 1Ň464-1- SvEtlo a osvEtlení - OsvEtlení pracovních prostor] - Část 1: 

VnitUní pracovní prostory. 
 ČSN EN 1Ň464-2- SvEtlo a osvEtlení - OsvEtlení pracovních prostor] - Část Ň: 

Venkovní pracovní prostory. 
 ČSN EN 1ŘňŘ- SvEtlo a osvEtlení - Nouzové osvEtlení. 
 ČSN EN 60598-2-22 ed. 2- Svítidla - Část Ň-ŇŇ: Zvláštní požadavky - Svítidla pro 

nouzové osvEtlení. 
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4 BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH INSTůLůCÍ 
Elektrická instalace musí být provedena a projektována tak, aby splOovala požadavky  

na bezpečnost osob, majetku a životního prostUedí. Bezpečnost patUí mezi nejd]ležitEjší 
požadavky, ale také vlastnosti elektrických instalací a nelze ji pUi návrzích zanedbat. NeodbornE 
navržená či provedená instalace m]že znamenat nebezpečí nejen v podobE vzniku požár],  
ale m]že zp]sobit i smrtelné úrazy. K úrazu elektrickým proudem často dochází  
pUi neopatrných manipulacích s elektrickým zaUízením, zásahem do rozvod] laiky apod. Proto je 
d]ležité tEmto úraz]m zabránit pomocí ochranných prostUedk]. Elektrická instalace se skládá 
z elektrických pUedmEt] Ězásuvky, spotUebiče, vypínače, svítidlaě, které musí být bezpečné. 
Vlastní technické provedení zaUízení a výrobk] musí odpovídat pUedepsaným technickým 
pUepis]m. Technickým pUedpisem bývají často technické normy. Instalace musí být podrobena 
výchozí revizi, pUi níž je: 

- prohlídkou potvrzeno, že vše je v souladu s projektovou dokumentací  
a s bezpečnostními požadavky pUedpis] a norem, 

- zkoušením prokázána funkčnost ochranných a signálních zaUízení, 
- mEUením zajištEny hodnoty nutné pro posouzení účinnosti ochranných 

zaUízení, které se nedají ovEUit zkoušením [7].  

4.1 Elektrotechnická kvalifikace pro obsluhu na EZ 
Kvalifikaci pracovník] v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1ř7Ř Sb. lze rozdElit do dvou 

základních kategorií: 

- pracovníci bez elektrotechnického vzdElání Ě§ň,§4ě, 
- pracovníci s elektrotechnickým vzdEláním Ě§5 až §10ě [7]. 

4.1.1 Pracovníci seznámení Ě§3 Vyhlášky 50/1ř7Řě 
Pracovníci seznámení mohou provádEt stejné činnosti jako osoby bez elektrotechnické 

kvalifikace, jsou to však zamEstnanci, kteUí musí být poučeni a seznámeni s bezpečnostními 
pUepisy [7]. 

4.1.2 Pracovníci poučení Ě§4 Vyhlášky 50/1ř7Řě 
Pracovníci poučení jsou ti, kteUí byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s pUedpisy 

pro činnost na elektrických zaUízeních, školeni v této činnosti, upozornEni na možné ohrožení 
elektrickým zaUízením a seznámeni s poskytováním první pomoci pUi úrazu elektrickým proudem 
[7]. 

4.1.3 Pracovníci znalí Ě§5 Vyhlášky 50/17řŘě 
Pracovníci znalí mohou samostatnE obsluhovat jednoduchá i složitá elektrická zaUízení všech 

napEtí. Mohou pracovat sami na částech elektrického zaUízení NN. PUi dodržení pUedepsaných 
pracovních a ochranných pom]cek a pUi dodržení pUedepsaných bezpečnostních opatUení mohou 
pracovat na částech elektrického zaUízení NN pod napEtím i pUi nepUíznivých podmínkách Ěvlhko, 
mokro, horko, venkovní prostUedíě, avšak pod dozorem pracovníka s vyšší kvalifikací [7]. 

4.1.4 Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací Ě§6 až §10 Vyhlášky 50/1ř7Řě 
Tito pracovníci smí vykonávat veškerou obsluhu a práci na elektrických zaUízeních [7]. 
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4.2 Požadavky na elektrický rozvod 
PUi návrhu elektrického rozvodu v objektu občanské výstavby nebo pr]myslového objektu se 

projektant musí Uídit platnými pUedpisy, a také by mEl respektovat aktuální elektrotechnické 
normy. Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splOovat požadavky na bezpečnost osob 
a vEcí za normálního stavu i pUi poruše, provozní spolehlivost, hospodárnost rozvodu 
Ěv investičních i provozních nákladechě, pUehlednosti a estetičnosti zapojení [7]. 

4.2.1 Bezpečnost osob a vEcí 
 Veškeré části elektrického rozvodu, které jsou pUipojeny na elektrickou sít, musí být 

schopny bezpečného a spolehlivého provozu a nesmEjí být zdrojem rizik pro své okolí. Dále je 
nutné zamezit náhodnému a neúmyslnému dotyku živých částí elektrického zaUízení. PUi poruše 
elektrického zaUízení nesmí dojít k úrazu elektrickým proudem, dále také nesmí dojít k výbuchu, 
požáru nebo k jakémukoliv ohrožení osob či majetku [7]. 

4.2.2 Provozní spolehlivost 
Rozumí se jí spolehlivost elektrického silnoproudého rozvodu dodat elektrickou energii 

v požadovaném množství, čase a kvalitE na místo spotUeby. Elektrický rozvod musí být tEmto 
požadavk]m pUizp]soben a proveden tak, aby zajistil dodávku energie d]ležitým spotUebič]m. 
Z toho hlediska rozlišujeme tzv. tUi stupnE d]ležitosti spotUeby [7]. 

 1. stupeO d]ležitosti spotUeby  
Takto jsou označovány takové spotUebiče nebo skupiny spotUebič], u kterých pUi 
výpadku napájení m]že dojít k ohrožení zdraví nebo dokonce života, nebo u kterých 
výpadek zp]sobí velké ekonomické ztráty.  U takovýchto spotUebič] je vyžadován 
rezervní zdroj, kterým m]že být napUíklad druhý transformátor Ěnapájený dalším 
vedením z nadUazené elektrizační sítEě, vlastní generátor, akumulátor nebo elektrárna 
nezávislá na vnEjší soustavE Ěvodní elektrárnaě. PUíkladem spotUebič] 1. stupnE 
d]ležitosti spotUeby jsou zdravotnická zaUízení, zaUízení pro pUenos a zpracování dat 
nebo elektrická tavící pec. Požadavky na rychlost pUipojení záložního zdroje jsou 
v pUípadE výpadku odlišné. Je logické, že pUi výpadku energie ve zdravotnických 
zaUízeních musí být zajištEno napájení s okamžitým záskokem bez pUerušení 
dodávky, zatímco u tavící pece stačí náhrady zdroje v Uádu nEkolika minut, protože 
teplená setrvačnost zaUízení je velká [8]. 
 

 2. stupeO d]ležitosti spotUeby 
PUi výpadku dodávky dojde k omezení nebo zastavení výroby, ale nedochází 
k ohrožení lidských život] ani velkým ekonomickým ztrátám. U toho druhu 
spotUebič] je dobré, pokud možno, dodávku zajistit, ale nevyžaduje se žádné zvláštní 
opatUení pro náhradní napájení ani záskokový zdroj elektrické energie. PUíkladem 
takového druhu jsou r]zné pr]myslové provozy. Pro zajištEní napájení se volí 
napájení spotUebiče ze dvou stran [8]. 
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 3. stupeO d]ležitosti spotUeby 
Do této kategorie spadají všichni ostatní odbEratelé, u kterých nemusí být dodávka 
energie zajištEna zvláštními opatUeními, jako jsou napUíklad domácnosti, školy, úUady 
a správní budovy [8]. 

4.2.3 Hospodárnost 
Všechna elektrická zaUízení mají být provozována tak, aby pracovala, s co nejmenšími 

ztrátami, to znamená s nejvEtší účinností. PUi navrhování rozvodných zaUízení je tedy d]ležité, 
aby zdroje elektrické energie a pr]Uezy vodič] byli navrženy na úroveO zatížení. Vodiče a kabely 
tedy není vhodné navrhovat s velkou rezervou zatížení z d]vodu nehospodárného využití. 
D]ležité je dbát na hospodárnost spotUeby elektrické energie, aby nebyla zbytečnE plýtvána  
a spotUebována bez účelného využití. Materiály, které jsou nejčastEji používané pro vodiče, jsou 
mE@, hliník a ocel. Protože barevných kov] nemáme nevyčerpatelné množství, je potUeba 
navrhovat pr]Uezy vodič] tak, aby odpovídaly stupni zatížení [7]. 

4.2.4 PUehlednost provozu 
Požadavek na pUehledné uspoUádání je d]ležitý pUedevším tam, kde bývá soustUedEno velké 

množství elektrických zaUízení, pUedmEt] a pUístroj], napUíklad v elektrických rozvodnách. 
V poslední dobE díky modernizaci a miniaturizaci rozvodných zaUízení se pro získání pUehledu 
využívá signalizačních, optických a akustických prvk], které jsou Uízeny počítačem. Tyto 
počítače jsou umístEny ve velínu [7]. 

4.2.5 Estetické požadavky 
Požadavky na uložení vodič], zásuvek, vypínač] a volba umístEní svítidel pro daný prostor 

mohou být r]zné. Tyto prvky musí být umístEny v souladu s celkovým Uešením interiéru a je 
tUeba, aby elektrotechnik spolupracoval s projektantem na daném Uešení. NapUíklad 
v kanceláUských prostorech, školních učebnách, výstavních síních a divadlech mohou hrát 
d]ležitou roli intenzita, smErovost, stínivost a barva svEtla [7].  

4.3 RozdElení elektrických rozvodných sítí 
Rozvodné sítE dElíme dle r]zných parametr] a typ] provedení [9]. 

4.3.1 Podle druhu proudu 
 PUenosové soustavy stUídavého proudu – v současné dobE jsou nejpoužívanEjší. 
 PUenosové soustavy stejnosmErného proudu – používají se na velké vzdálenosti  

pro pUenos velkých výkon] [9]. 

4.3.2 Podle velikosti jmenovitého napEtí 
 Nízké napEtí   NN   230/400 V 
 Vysoké napEtí   VN  3, 6, 10, 22, 35 kV 
 Velmi vysoké napEtí  VVN  110, 220 kV 
 Zvláš[ vysoké napEtí  ZVN 400, 750 kV, [9] 
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4.3.3 Podle účelu použití 
 Sekundární sítE  3 x 230/ 400 V   

- dodávka elektrické energie do domácností, 
 pr]myslové sítE 3, 6, 10kV  

-  dodávka elektrické energie ve velkých továrnách, 
 distribuční sítE 22, 35 kV     

- pUenášejí elektrickou energii z rozvoden do míst spotUeby, 
 pUenosové sítE 110, 220 kV  

- pUenášejí velké výkony z elektráren do nadUazené soustavy 
 nadUazené sítE  400 kV  

- slouží k pUenosu elektrické energie v celostátním mEUítku [9]. 

4.3.4 Podle uspoUádání sítí 
 Vedení napájené z jedné strany – nejlevnEjší a nejednoduší zp]sob provedení. 

Používá se pouze tam, kde nemusí být 100% jistota dodávky elektrické energie. 
 Vedení napájené ze dvou stran – jsou spolehlivEjší v dodávce elektrické energie  

než vedení napájené z jedné strany. 
 Paprskové sítE – jsou tvoUeny spojením nEkolika vedení napájených z jedné strany.  
 Okružní sítE – vedení je napájeno ze dvou stran. 
 MUížové sítE – mají vysokou spolehlivost dodávky elektrické energie. Používají se 

v hustE zastavEných místech s velkým odbErem elektrické energie. 
 Pr]bEžné sítE – používají se pUedevším pro pr]myslové rozvody [9]. 

4.3.5 Značení sítí 
Označení sítí je mezinárodnE stanoveno a je dvoupísmenové, napU. TN, TT a IT. U sítE TN 

rozlišujeme trojí provedení, a to: TN-S, TN-C, TN-C-S, z nichž nejpoužívanEjší je sít TN-C-S 
[7]. 

 1. písmeno – značí vztah sítE a uzemnEní. 

T – bezprostUední spojení jednoho bodu sítE se zemí, 

I – sí[ oddElená od zemE, pUípadné spojení jednoho bodu sítE se zemí pUes velkou 
impedanci. 

 2. písmeno – určuje zp]sob ochrany neživé části elektrických zaUízení. 

N – pUímé spojení neživých částí elektrických zaUízení s uzemnEným bodem sítE, 

T – nepUímé spojení neživých částí elektrických zaUízení s uzemnEným bodem sítE. 

 3. písmeno – určuje uspoUádání stUedního pracovního a ochranného vodiče. 

C – funkce ochranného a nulového vodiče je sloučena v jeden vodič ĚPENě, 

S – ochranný vodič ĚPEě a nulový vodič ĚNě jsou vedeny oddElenE [7]. 

4.3.6 Sí[ TN 
V české republice jsou sítE TN nejbEžnEjším provedením rozvodné soustavy. Neživé části 

elektrických zaUízení jsou spojeny pomocí ochranného vodiče s jedním uzlem sítE, který je 
uzemnEn. Podle uspoUádání ochranného a nulového vodiče dElíme sí[ TN na tUi druhy. 



Bezpečnost elektrických instalací 28 

 

 TN-S  
V této síti jsou vodiče PE a N v celé instalaci vedeny izolovanE, to znamená 
oddElenE, a v žádném pUípadE nesmí dojít k jejich spojení. 

 TN-C 
V pevných instalacích je funkce ochranného vodiče PE a nulového vodiče N sloučena 
v jeden vodič PEN. 

 TN-C-S 
V části sítE je funkce ochranného a nulového vodiče sloučena ĚPENě, v další části sítE 
jsou vodič ochranný a nulový vedeny samostatnE a již nemohou být vzájemnE 
spojeny [10]. 

4.3.7 Sí[ TT 
SítE TT jsou často nazývány jako sítE s uzemnEným nulovým uzlem. Jeden bod mají pUímo 

uzemnEný a neživé části všech elektrických zaUízení jsou spojeny se zemí zemniči, které jsou 
nezávislé na uzemnEní sítE. NejčastEji jsou používány u elektrických zaUízení VN a v omezené 
míUe i u elektrických zaUízení NN [10]. 

4.3.8 Sí[ IT 
V sítích IT jsou všechny živé části izolovány od zemE nebo mají jeden uzel spojený se zemí 

pUes velkou impedanci. Elektrická zaUízení mají všechny neživé části spojeny se zemí 
uzemnEním, a to bu@ jednotlivE, nebo po skupinách. Používají se u elektrických zaUízení NN 
a VN, napUíklad v dolech, v hutích a apod. [10]. 

4.4 VnEjší vlivy 
Základním pUedpokladem správného návrhu, revize a bezpečného provozu elektroinstalace je 

určení vliv] okolí na ni p]sobících a možné ovlivnEní tohoto okolí elektrickým zaUízením. 
Určené vnEjší vlivy jsou z hlediska návrhu, provedení revizí a používání elektroinstalace jedním 
z hlavních kritérií. VnEjší vlivy svojí pUítomností pUedurčují jednotlivé prostory z hlediska 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem, elektrickým či elektromagnetickým polem. VnEjší vlivy 
jsou napUíklad: vlhkost, prašnost, korozní látky v ovzduší [6]. 

4.4.1 TUídEní a značení vnEjších vliv] 
Každý stupeO vnEjšího vlivu je kódován dvEma písmeny velké abecedy a číslicí. 

 první písmeno vyjadUuje všeobecnou kategorii vnEjšího vlivu Ěů, B, Cě, 
- A =   prostUedí Ěteplota okolí, vlhkost, nadmoUská výška, atd.), 
- B = využití Ěčetnost osob v prostoru, stupeO elektrotechnických 

znalostí), 
- C = konstrukce budovy Ěsouhrn vlastností budovy vyplývajících 

z povahy užitého konstrukčního a dekorativního materiáluě, 
 druhé písmeno vyjadUuje povahu vnEjšího vlivu,  
 číslice určuje tUídu vnEjšího vlivu [6]. 

4.4.2 Určení prostor] podle vnEjších vliv] 
Prostory ve kterých je elektrické zaUízení umístEno se dElí podle stupnE vzniku úrazu 

elektrickým proudem. 
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 Prostory normální – prostory, ve kterých je provozování elektrického zaUízení 
považováno za bezpečné, protože p]sobením vnEjších vliv] nedochází ke zvýšení 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem ĚbEžné obytné prostoryě. 

 Prostory nebezpečné – prostory, kde p]sobení vnEjších vliv] je bu@ pUechodné, nebo kde 
je stálé nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 Prostory zvláš[ nebezpečné – prostory, ve kterých p]sobením zvláštních okolností 
vnEjších vliv] dochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

Prostory se z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem posuzují podle nejnebezpečnEjšího 
vnEjšího vlivu nebo podle kombinace vnEjších vliv] zvyšující riziko úrazu. PUi zmEnách využití 
objektu musí být znovu určeny alespoO ty části vnEjších vliv], u kterých nastávají zmEny [11]. 

4.5 Ochrany proti pUetížení a zkratu 
Velmi d]ležitou součástí elektrických instalací jsou prvky pro zabezpečení ochrany  

proti zkrat]m a účink]m pUetížení. Pr]Uez vedení je dimenzován na určitý jmenovitý proud, který 
vychází se součtu jmenovitých proud] pUipojených elektrických zaUízení. PUívodní vedení  
od hlavní domovní skUínE k elektromEru je dimenzováno na proud vypočtený pro celkový odbEr 
objektu. V objektu, ve kterém se nachází vyšší počet byt], vede z hlavní domovní skUínE hlavní 
domovní vedení, ke kterému jsou pUipojeny jednotlivé elektromErové rozvadEče. Velikost 
hodnoty pojistky nebo jističe v hlavní domovní skUíni je stanovena podle očekávaného celkového 
jmenovitého zatížení celého objektu [12].  

 Hlavní zásady pro volbu jistících prvk] 
- jádro jištEného vodiče nebo kabelu pUi nadproudech zp]sobených pUetížením nebo 

zkratem nesmí pUekročit dovolenou teplotu, 
- v prostUedích, kde je stanovena nejvyšší dovolená teplota povrchu, nesmí povrch 

vedení tuto teplotu pUekročit pUi pUetížení, a pokud je v pUíslušné normE výslovnE 
uvedeno, tak i pUi zkratu, 

- pUi normálním provozu nesmí nastat nežádoucí p]sobení jistících prvk], 
- jisticí prvky mají odpojit pUi svém p]sobení jen postiženou část vedení [12]. 

4.5.1 Ochrana proti pUetížení 
Ochrana proti pUetížení spočívá v použití jistících prvk], které pUeruší nadproud protékající 

obvodem v d]sledku pUetížení dUíve, než nadmErné oteplení kabel] a vedení vyvolá poškození 
jejich izolace, pUipojovacích a spojovacích míst, popUípadE okolních zaUízení. Funkční 
charakteristiky tEchto prvk] musí vyhovovat tEmto požadavk]m: 

IB ≤ In ≤ IZ 

In ≤  K*IZ  

kde: IB - je skutečné zatížení vedení 岷畦峅, 
  IZ - je dovolené proudové zatížení vodiče 岷畦峅, 
  In - je jmenovitý proud jistícího prvku nebo zvolené proudové nastavení  

  u nastavitelných prvk] 岷畦峅, 
  K  - je součinitel pUiUazení jistícího prvku proti pUetížení k vedení v prostUedí  

  o teplotE, pro kterou byl stanoven IZ. 
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K ≤
彫韮彫二 pUičemž platí K ≤ 1 

Pokud v prostorách nehrozí riziko požáru nebo výbuchu, je možné jistící pUístroj proti pUetížení 
vynechat: 

- na vodiči, kde není pravdEpodobné, že bude pUetížen, pokud je vodič chránEn pUed 
zkratem a nemá odbočky ani zásuvky, 

- na vedení pro telekomunikace, Uízení a signalizace, 
- z bezpečnostních d]vod] tam, kde by nečekané odpojení vyvolalo nebezpečí [12]. 

4.5.2 Ochrana proti zkratu 
 Zkrat nastává pUímým vodivým propojením pól] zdroje, napUíklad pUi poškození izolace 

pUívodních vodič] nebo vodič] uvnitU spotUebiče. PUi zkratu vznikají proudy, které mnohokrát 
pUekračují pUípustné proudy kabel] a vedení. Oproti pUetížení se pUi zkratu vyvíjí takové množství 
tepla, které nelze odvést, a které poškodí izolaci. Proto musí ochranný prvek odpojit vedení  
co nejrychleji. Zkratové ochrany musí pUi zkratu odpojit obvod dUíve, než je pUekročena mezní 
teplota izolací vodič]. Vypínací vlastnosti zkratové ochrany musí odpovídat minimálnE 
nejvEtšímu možnému zkratovému proudu. Vypínací čas ochrany nesmí pUekročit dobu, za kterou 
zahUeje zkratový proud vodič na mezní teplotu. Podmínkou správného jištEní proti zkratu  
pro dobu p]sobení ochranného pUístroje nepUesahující 0,1 sekundy tedy je, aby energie, kterou 
propustí ochranný pUístroj I2*t, nebyla vEtší než energie, kterou snese vodič k2*S2. Pro dobu 
odpojení do pEti sekund pak platí: 

t= 岾谷茅託瀧 峇態 岷嫌峅 

kde: t -je doba trvání zkratu 岷嫌峅, 
  S -je pr]Uez vodiče 岷兼兼態峅, 
  I - je efektivní hodnota účinného zkratového proudu 岷畦峅,  
  K -je součinitel respektující mErný odpor a tepelnou kapacitu materiálu [13].  

4.5.3 NejčastEji používané jistící pUístroje v obvodech NN 
Jistící pUístroje nám slouží k jištEní a ochranE, proto musí být ve své funkci spolehlivé. 

4.5.3.1 Pojistky 
 Pojistky se používají k jištEní proti zkratu i proti pUetížení. Podstatou jejich funkce je 

vytvoUení nejslabšího místa v chránEném obvodu. Jejich velkou výhodou je, že dokáží vypínat 
velice rychle zkratové proudy, vypínací časy jsou UádovE setiny sekundy, ale zároveO jsou málo 
citlivé na malé nadproudy, kde se vypínací časy pohybují v UádovE desítkách minut. Z toho 
d]vodu se využívá sériového Uazení pojistky a jističe, kde pojistka jistí proti zkratu a jistič proti 
pUetížení. K jištEní vedení a svEtelných obvod] využíváme rychlé pojistky a pro jištEní obvod] 
s asynchronními motory takzvané pomalé pojistky z d]vodu rozbEhu motoru, kdy motor m]že 
odebírat až osminásobek jmenovitého proudu. Mezi výhody pojistek patUí jejich cena  
a spolehlivost. Nevýhoda je, že jsou jen na jedno použití, je zakázáno je opravovat, pUepálená 
pojistka se musí vymEnit za novou. 
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 Druhy pojistek -    závitové keramické pojistky Ědomovní a pr]myslové instalaceě, 
- nožové pojistky Ě pUípojky nízkého napEtíě, 
- válcové pojistky Ěpr]myslové instalaceě, 
- pUístrojové sklenEné trubičkové pojistky [14]. 

4.5.3.2 Jističe 
V obvodu mají stejnou funkci jako pojistka, jsou tedy určeny ke spínání a ochranE 

elektrických obvod] a zaUízení proti nadproud]m. Nadproudem se rozumí zkratový proud  
a pUetížení proudem vyšším než je dovolený jmenovitý proud. Na rozdíl od pojistky pUi vybavení 
jističe a následnému odstranEní závady, je možné jistič znovu použít. Jistič je tvoUen teplenou  
a zkratovou spouští. Dále také m]že být vybaven pUídavným zaUízením podpE[ovou, 
podproudovou, nebo vypínací spouští. 

 
 Tepelná spouš[ 

Je tvoUena bimetalovým páskem, který je vložen do proudové dráhy. Tepelná spouš[ 
chrání zaUízení proti pUetížení proudem vEtším než je jmenovitý. Princip této spouštE je 
jednoduchý. Prochází-li obvodem vEtší proud než je dovolený, tak se bimetal zahUívá  
a vlivem rozdílné tepelné roztažnosti nastává jeho deformace, pásek se prohne a uvolní 
západku vypínacího mechanismu. Tím dochází k vybavení jističe. 

 Zkratová spouš[ 
Pokud dojde ke zkratu, je nutné chránEný obvod co nejrychleji odpojit. To zajiš[uje 
elektromagnetická zkratová spouš[, která je tvoUena cívkou Ěelektromagnetemě. Pokud 
dojde v obvodu ke zkratu, protéká cívkou zkratový proud, který vytvoUí 
elektromagnetické pole a cívka pUitáhne kotvu vypínající jistič [14]. 

 
 RozdElení jistič]  

 
o Podle počtu modul]:    

- trojfázové, 
    - jednofázové. 
 

o Podle vypínací charakteristiky: 

- A – jištEní polovodič],   

- B – jištEní vedení, 

- C – jištEní menších motor], 

- D – jištEní motor] s tEžkým rozbEhem a transformátor] 
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Obr. 11 Vypínací charakteristiky jistič] typu B, C a D [15] 

 

4.5.3.3 Nadproudové relé 
Je pUístroj s nadproudovou spouští, který nemá kontakty pro vypínání pracovního proudu. 

Má pouze pomocné kontakty, které jsou schopny spínat jen malé proudy. Nadproud tedy musí 
být vypnut jiným pUístrojem, nejčastEji stykačem [14]. 

4.6 Ochrany pUed úrazem elektrickým proudem 
Hlavním cílem této ochrany je v maximální možné míUe zabránit nebo omezit možnost úrazu 

elektrickým proudem. Ochrana pUed úrazem elektrickým proudem je souhrnem organizačních  
a technických opatUení, která zabraOují vzniku úrazu. Technická opatUení mají za úkol vyloučit 
nebo podstatnE snížit riziko úrazu zp]sobené elektrickým zaUízením. Organizační opatUení se 
týkají výbEru odbornE kvalifikovaných pracovník], provádEjících činnost na elektrickém 
zaUízení. 

 Účinky elektrického proudu na lidský organismus závisí na: 
- velikosti proudu, 
- frekvenci proudu, 
- druhu proudu, 
- impedanci lidského tEla, 
- dobE pr]chodu proudu. 
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P]sobení stejnosmErného proudu je ménE nebezpečné než p]sobení proudu stUídavého. Oba 
proudy zp]sobují rozklad krve i svalové kUeče. StUídavý proud však navíc ještE zp]sobuje 
fibrilaci srdce, což m]že zp]sobit zástavu srdce [7]. 

 TUídy ochran elektrických pUedmEt]  
- TUída 0 – Ochrana pUed úrazem elektrickým proudem je zajištEna pouze základní 

izolací. V České republice se se spotUebiči této tUídy nesetkáme, protože jejich 
používání je zakázáno. 

- TUída 夘 – Ochrana pUed úrazem elektrickým proudem je zajištEna základní izolací  
a spojením neživých částí spotUebiče s ochranným vodičem sítE. SpotUebiče této tUídy 
jsou vybaveny pUívodní šO]rou s ochranným vodičem, vidlice je opatUena svorkou 
ochranného vodiče. 

- TUída 卻 – Neživé části jsou pro pUípad jedné poruchy chránEny dvojitE nebo 
zesílenou izolací. Kryt je z elektricky nevodivého materiálu. SpotUebiče této tUídy 
jsou na trhu nejvíce zastoupeny. 

- TUída 卷 – Dotyk na živé ani neživé části elektrického zaUízení není nebezpečný. 
Používá se napájení ze zdroje bezpečného napEtí ĚSELV, PELV, baterieě. 

 Základní podmínky a principy ochran 
- Trvale zamezit pUístup k živým i neživým částem pUi provozu elektrického zaUízení 

s napEtím vyšším než je mezní hodnota bezpečného napEtí, 
- omezit proud protékající lidským tElem pUi dotyku s neživými částmi elektrických 

zaUízení na úroveO, která není nebezpečná, 
- omezit dobu, po kterou pUi dotyku s neživými částmi elektrických zaUízení protéká 

proud lidským tElem tak, aby nenastaly nebezpečné patofyziologické účinky  
u zasažených osob. 

 StupnE ochrany IP dle ČSN EN 60529 
StupeO ochrany IP udává odolnost elektrického zaUízení proti vniknutí cizího tElesa  
a vniknutí kapalin. Krytí se označuje mezinárodním kódem IP napU. IP ŇňCH, za kterým 
následuje dvojčíslí a pUípadnE pUídavná a doplOková písmena, kde:  

- 1. číslo udává stupeO ochrany pUed vniknutím cizího pUedmEtu, 
- 2. číslo udává stupeO ochrany pUed vniknutím vody, 
- 1. pUídavné písmeno Ěnepovinnéě specifikuje stupeO ochrany 

pUed nebezpečným dotykem částí Ěů-hUbetem ruky, B-prstem, 
C-nástrojem, D-drátemě, 

- Ň. PUídavné písmeno Ěnepovinnéě je využíváno pro doplOkové 
informace (H-zaUízení vysokého napEtí, M-pohyb bEhem 
zkoušky vodou, S-klid bEhem zkoušky vodou, W-povEtrnostní 
podmínkyě. 

PUístroje musí mít uvedeno označení stupnE ochrany na krytu nebo na štítku pUístroje [7]. 
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Tab. 1 StupnE ochrany krytím IP [7] 
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4.6.1 Ochranné prostUedky pUi poruše elektrického zaUízení 
Všechna elektrická zaUízení by mEla být chránEna pUed úrazem zp]sobeným elektrickým 

proudem. K tomu slouží jednotlivá technická Uešení ochran, která jsou označena jako ochranné 
prostUedky. Každé elektrické zaUízení musí mít základní ochranu, která slouží k ochranE pUed 
dotykem živých částí. Z d]vodu možného selhání základní ochrany se využívá ochrana pUi poruše 
bu@ samostatným ochranným prostUedkem, nebo prostUedkem zvýšené ochrany [7]. 

4.6.1.1 ProstUedky základní ochrany 
- Základní izolace – Živé části musí být úplnE pokryty izolací, kterou lze odstranit 

pouze jejím zničením. Izolace musí být provedena tak, aby vydržela všechna 
namáhání napU. Ěmechanická, tepelná a elektrickáě, kterým by mohla být v provozu 
vystavena. Barvy a laky nejsou dostatečnou ochranou pUed dotykem živých částí. 

- PUepážky a kryty – Součástí elektrického zaUízení jsou kryty a pUepážky, které mají 
za úkol zabránit dotyku s nebezpečnými částmi elektrického zaUízení. Kryty  
a pUepážky musí být dostatečnE pevné, zajištEné a musí odolávat vnEjším vliv]m. 
Tam kde je nutné kryt otevUít nebo odstranit, je k tomu tUeba použít klíče, nástroje, 
nebo zajistit samočinné odpojení živých částí za krytem nebo pUekážkou, než kryt 
otevUeme. Dále musí vyhovovat stupni krytí nejménE IP ŇX, tj. chránit  
pUed vniknutím pevných tEles vEtších než 1Ň mm dle ČSN EN 6005Ňř a současnE 
musí vodorovný horní povrch pUepážek a kryt] vyhovovat alespoO stupni krytí IP 4X. 

- Zábranou – je využívána pro ochranu pUed náhodným dotykem živých částí. 
Zábrany nejsou součástí elektrického zaUízení. Zábrany mohou být odstranEny  
bez použití klíče nebo nástroje, ale nesmí dojít k jejich neúmyslnému odstranEní. 
Zábrany musí odolávat vnEjším vliv]m prostUedí, dále musí být dostatečnE 
mechanicky pevné. 

- Ochrana polohou – je provedena umístEním živých částí elektrického zaUízení  
mimo dosah ruky a brání pouze nahodilému dotyku, napU. volné vedení. 

- Omezení napEtí – dotyk na živé a neživé části elektrického zaUízení není 
nebezpečný. Používá se napájení ze zdroje bezpečného napEtí ĚSELV, PELV, 
baterieě. Ochranu bezpečným napEtím využívají elektrická zaUízení s tUídou ochrany 
卷. 

- Omezení ustáleného dotykového proudu – Tato ochrana musí zajistit, aby byl 
proud protékající lidským tElem pUi dotyku živých částí elektrického zaUízení omezen 
na hodnotu, která není nebezpečná. Ustálený proud mezi částmi současnE 
pUístupnými dotyku tekoucí činným odporem Ň000 Ω, což je pUibližnE odpor lidského 
tEla, nesmí pUekročit ň.5 mů stUídavého nebo 10 mů stejnosmErného proudu [7]. 

4.6.1.2 ProstUedky ochrany pUi poruše 
- PUídavná izolace – Slouží k ochranE pUi poruše. Spolu se základní izolací tvoUí 

izolaci dvojitou. 
- Ochranné uzemnEní a pospojování – Tato ochrana zajiš[uje, že všechny 

pospojované části jsou pUipojeny na stejný potenciál. Provádí se pospojování všech 
neživých částí elektrických zaUízení a také všech vodivých tEles. Všechny 
pospojované části jsou spojeny s uzemnEním objektu. Každý objekt musí mít zUízeno 
ochranné pospojování dle normy ČSN ňň Ň000-5-54, které je realizováno ochrannou 
svorkou ĚpUípojnicíě, na níž jsou navzájem spojeny: ochranné vodiče, uzemOovací 
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pUívod, kovová potrubí, kovové pláštE kabel], kovové části budovy a jiné kovové 
hmoty. V nEkterých pUípadech je provedeno ještE doplOující pospojování,  
napU. koupelny.  

- ůutomatické odpojení od zdroje – Pro použití této ochrany je d]ležité, aby bylo 
správnE provedeno uzemnEní a pospojování. Používá se pUístroj, který v pUípadE 
poruchy samočinnE odpojí chránEný obvod od zdroje napájení. Reakce pUístroje, 
který odpojí chránEný obvod, musí být dostatečnE rychlá, aby dotykové napEtí 
nemElo nebezpečné fyziologické účinky. V sítích o napEtí Ňň0/400V je maximální 
doba odpojení 0.4 sekundy pro sí[ TN a 0.Ň sekundy pro sí[ TT. Jako ochranné 
pUístroje se používají pojistky, jističe, proudové chrániče. 

- Jednoduché oddElení obvod] – Tato ochrana galvanicky oddElí obvod od zemE  
a od ostatních obvod]. 

- Nevodivé okolí – ČlovEk je izolován od ostatního okolí, což má zabránit současnému 
dotyku s částmi, které mohou mít v d]sledku porušení základní izolace živých částí 
r]zný potenciál. Tento ochranný prostUedek je využíván jen ve speciálních pUípadech 
[7]. 

4.6.1.3 ProstUedky zvýšené ochrany 
- Zesílená izolace – SoučasnE plní úkol základní i pUídavné izolace. Využívá se jen  

na částech elektrického zaUízení, kde nem]že dojít zničení vadou zaUízení. 
- Ochranné oddElení obvod] – Toto ochranné opatUení je paralelou jednoduchého 

oddElení obvod]. Hlavním rozdílem mezi nimi je, že jednoduché oddElení slouží jako 
opatUení pUi poruše, zatímco ochranné oddElení zajištuje jak ochranu základní, tak  
i ochranu pUi poruše [7]. 

 

4.6.2 Ochranná opatUení pUed úrazem elektrickým proudem 
Ochranné opatUení je tvoUeno vhodnou kombinací ochranných prostUedk] pro zajištEní 

základní ochrany a nezávislého opatUení pro zajištEní ochrany pUi poruše. Kombinaci ochran 
volíme tak, aby funkce jedné ochrany neovlivOovala funkci druhé. 

 

Tab. 2 Organizace ochranných opatUení pUed úrazem elektrickým proudem [7] 
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PギWヮ=┥ﾆ┞が ﾆヴ┞デ┞が 
┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ｷ┣ﾗﾉ;IW 

A┌デﾗﾏ;デｷIﾆY ﾗSヮﾗﾃWﾐｹ  
; ﾗIｴヴ;ﾐﾐY ヮﾗゲヮﾗﾃﾗ┗=ﾐｹ 

Doヮﾉﾒﾆﾗ┗= ﾗIｴヴ;ﾐ; 
ヮヴﾗ┌Sﾗ┗┠ﾏ 
Iｴヴ=ﾐｷLWﾏ 

Ochrana dvojitou nebo 

┣WゲｹﾉWﾐﾗ┌ ｷ┣ﾗﾉ;Iｹ )=ﾆﾉ;Sﾐｹ ｷ┣ﾗﾉ;IW PギｹS;┗ﾐ= ｷ┣ﾗﾉ;IW )WゲｹﾉWﾐ= ｷ┣ﾗﾉ;IW 

Ochraﾐ; WﾉWﾆデヴｷIﾆ┠ﾏ 
ﾗSS[ﾉWﾐｹﾏ 

PギWヮ=┥ﾆ┞が ﾆヴ┞デ┞が 
┣=ﾆﾉ;Sﾐｹ ｷ┣ﾗﾉ;IW 

JWSﾐﾗS┌IｴY ﾗSS[ﾉWﾐｹ 
ﾗH┗ﾗS└ ; ﾐW┌┣Wﾏﾐ[ﾐY 
ﾗIｴヴ;ﾐﾐY ヮﾗゲヮﾗﾃﾗ┗=ﾐｹ 

 

Ochrana SELV a PELV 
OﾏW┣Wﾐｹ ﾐ;ヮ[デｹ 

ELV 

JWSﾐﾗS┌IｴY ﾗSS[ﾉWﾐｹ 
ﾗS ﾗゲデ;デﾐｹIｴ ﾗH┗ﾗS└ 

ELV, SELV 

OIｴヴ;ﾐﾐY ﾗSS[ﾉWﾐｹ 
ﾗH┗ﾗS└ ﾃｷﾐ┠Iｴ ﾐW┥ 

ELV, SELV 
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4.6.2.1 ůutomatické odpojení od zdroje v síti TN 
Tato práce se zabývá pouze automatickým odpojením od zdroje u sítí TN, ve které lze použít 

jako ochranné prvky nadproudové pUístroje a proudové chrániče. Je to nejbEžnEjší ochrana a jejím 
cílem je automatické vypnutí části instalace od zdroje, jakmile poruchový proud pUesáhne určitou 
mez. Proudové chrániče lze použít v sítích TN-S a nelze je použít v síti TN-C. U sítE TN-C-S, 
nelze použít vodič PEN za chráničem na stranE zátEže, ale musí být rozdElen na nulový vodič N  
a ochranný vodič PE pUed chráničem, tj. na stranE zdroje. Pokud použijeme proudový chránič 
jako ochranný prvek, musíme použít i nadproudový pUístroj, který zajištuje ochranu  
proti proudovému pUetížení a zkratovým proud]m.  ůutomatické odpojení od zdroje je tvoUeno 
základní ochranou Ězákladní izolace, pUepážky, kryty, zábrana, polohaě a ochranou pUi poruše, 
která je zajištEna ochranným pospojováním a automatickým odpojením pUi poruše. DoplOková 
ochrana proudovým chráničem s maximálním reziduálním proudem ň0 mů musí být provedena 
ve stUídavé síti u zásuvek se jmenovitým proudem do Ň0 ů, určených pro všeobecné použití  
a do 32 A, určených pro venkovní použití. SpotUebič], u kterých by vypnutí zp]sobilo škody, se 
toto opatUení netýká, napU. chladnička, kanceláUská technika. Ochranné pUístroje, by mEli být 
dimenzovány tak, aby byla dodržena selektivnost ochrany, tzn. vypnutí jen nejbližšího 
pUedUazeného ochranného pUístroje [7]. 

 Podmínky pro ochranu v sítích TN 
- Ochranné uzemnEní – neživé části současnE pUístupné dotyku musí být 

prostUednictvím ochranného vodiče spojeny se stejným uzemnEním. 
- Ochranné pospojování – vzájemnE jsou spojeny ochranný vodič s uzemOovacím 

pUívodem a kovová potrubí vstupující do objektu Ěplyn, voda, kanalizaceě, kovové 
konstrukční části Ětopení, klimatizaceě a kovová výztuž betonu Ěpokud je pUístupnáě. 

- Odpojení v pUípadE poruchy ochranným prvkem v pUedepsané dobE  

Tab. 3 Maximální doby odpojení v obvodech jištEných do 32 A [7] 

 

- Vodiče PEN a PE se nesmEjí jistit. 
- Vodič zastávající funkci ochranného vodiče musí mít barvu zelenožlutou. 
- Ochranný vodič musí minimální pUedepsaný pr]Uez -10 mm2Cu nebo 16 mm2 Al. 
- Jako náhodný ochranný vodič se nesmí použít plynové potrubí, žebUíky, ploty 

nebo napUíklad nosné napínací dráty. 
- Impedance ochranné vypínací smyčky musí odpovídat vztahu -  U0≥ Zs * Ia, 

kde  : U0 – je efektivní hodnota jmenovitého stUídavého 
  fázového napEtí岷V峅, 

  Ia – je poruchový proud, vyvolávající p]sobení 

       jistících prvk] v pUedepsané dobE岷A峅, 
  Zs – je impedance poruchové smyčky 岷ツ峅[7]. 
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 Princip činnosti proudového chrániče 
Proudový chránič je elektrický pUístroj, který chrání človEka a živé organismy pUed 
nebezpečným dotykovým napEtím na neživé, pUípadnE živé části. Jeho základemje 
součtový transformátor. Proudovým chráničem prochází všechny pracovní vodiče ĚL1, 
LŇ, Lň a Ně, které vedou od sítE k elektrickému zaUízení. Tyto vodiče pUedstavují primární 
stranu transformátoru. Pokud v obvodu není porucha, je vektorový součet proud]  
ve všech pracovních vodičích roven nule a v sekundárním vinutí se neindukuje žádné 
napEtí. Pokud dojde k úniku proudu za chráničem z fázového vodiče, vnikne rozdíl mezi 
porovnanými proudy. Tento rozdílový proud indukuje v sekundárním vinutí 
transformátoru napEtí, které vyvolá proud a pomocí vybavovacího relé uvede v činnost 
spínací mechanizmus a dojde k odpojení porušené části elektrického zaUízení. Proudový 
chránič bez nadproudové ochrany nejistí pUed pUetížením a zkratem. Mezi jeho základní 
parametry patUí:  

- počet pól] – jednofázové, trojfázové. 
- jmenovitý proud IN岷A峅, 
- jmenovitý reziduální proud I〉N岷mA峅, 
- jmenovité napEtí UN 岷V峅, 
- sí[ový kmitočet f 岷Hz峅[7]. 

 

4.6.2.2 Ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací 
Ochrana izolováním živých částí spočívá v zabezpečení živých části takovou izolací, která 

znemožní jakýkoli dotyk s živou částí zaUízení. Základní ochrana je zajištEna základní izolací, 
ochrana pUi poruše pUídavnou izolací. Základní ochrana i ochrana pUi poruše jsou zajištEny 
zesílenou izolací mezi nebezpečnými živými částmi a pUístupnými částmi. Dvojitá izolace 
obsahuje základní a pUídavnou izolaci, která musí zajistit, aby nedošlo k jejímu porušení. Zesílená 
izolace musí být navržena tak, aby byla schopna odolávat elektrickému, tepelnému  
a mechanickému namáhání se stejnou spolehlivostí ochrany jako dvojitá izolace [7]. 

4.6.2.3 Ochrana elektrickým oddElením 
Hlavním cílem této ochrany je zabránit pr]chodu proudu, který by v pUípadE výskytu 

poruchového napEtí na neživé části zaUízení mohl pUi dotyku zp]sobit úraz. Elektricky oddElený 
obvod musí být napájen pUes oddElovací zdroj ĚoddElovací transformátorě. NapEtí elektricky 
oddEleného obvodu nesmí pUekročit hodnotu 500 V. Základní ochrana je tvoUena pUepážkami, 
kryty nebo základní izolací a ochranu pUi poruše zajiš[uje jednoduché oddElení obvodu  
od ostatních obvod] nebo částí zemE. Obecné podmínky elektrického oddElení: 

- živé částí se nesmí spojit se zemí ani s jiným obvodem, 
- neživé části se nesmEjí úmyslnE pUipojit k ochrannému vodiči 

nebo k zemnímu vodiči. 

NejčastEji je využívána u ručního elektrotechnického náUadí, které je provedeno v izolační 
tUídE 夘 Ěvrtačky, brusky apod.ě, nebo pUi pracích probíhajících ve vlhkém prostUedí, pUípadE  
u lékaUských pUístroj]. Součin jmenovitého napEtí a délky rozvodu nesmí pUesáhnout  
100 000 Vm, z d]vodu nebezpečného kapacitního proudu [7]. 



Bezpečnost elektrických instalací 39 

 

4.6.2.4 Ochrana malým napEtím SELV a PELV 
Jedná se o nejdokonalejší ochranu pUed nebezpečným dotykem. Ochrana se používá hlavnE  

u elektrických zaUízení ve zvláš[ nebezpečných prostorech, ve zdravotnictví a u elektrických 
hraček. ObecnE se používá pro elektrotechnická zaUízení tUídy ochrany 卷. Základní ochrana je 
zajištEna bezpečným malým napEtím a ochrana pUi poruše je provedena jednoduchým oddElením 
od ostatních obvod] SELV a PELV. Zdrojem bezpečného malého napEtí SELV a PELV m]že 
být: 

- bezpečnostní oddElovací transformátor, 
- motorgenerátor, 
- generátor pohánEný neelektrickým zaUízením, 
- generátor pohánEný elektrickým zaUízením [7]. 

 

 SELV  
Je obvod s bezpečným malým napEtím úplnE izolovaný od zemE. Mezi základní 
požadavky na obvody SELV patUí: 
- žádný vodič se nesmí zámErnE spojit s ochranným vodičem, neživou částí nebo  

se zemí, 
- je-li napEtí obvodu SELV vEtší než Ň5 V ůC, musí být chránEny jeho živé části  

proti dotyku (kryt, izolace), 
- obvody SELV se nesmí používat ve spínacích obvodech, kde hrozí nežádoucí 

sepnutí, 
- v nEkterých pUípadech m]že snížit kvalitu ochrany indukční nebo kapacitní vazba, 
- zásuvky a vidlice obvod] SELV nesmEjí mít kontakt pro pUipojení ochranného vodiče 

a musí být nezámEnné s jinými vidlicemi a zásuvkami jiných obvod] [7]. 
 

 PELV 
Na rozdíl od obvodu SELV je zde kostra spojená s ochranným vodičem, což znamená 
uzemnEní zdroje. UzemnEní obvodu PELV je možné dosáhnout vhodným pUipojením  
na ochranný vodič primárního obvodu elektrické instalace. Vidlice PELV se nesmí dát 
zasunout do zásuvek SELV a do zásuvek s jiným napEtím. PELV se používá pro ovládací 
a regulační obvody s polovodiči [7]. 

 

4.6.2.5 PoUadí ochran podle jejich účinnosti 
- ochrana malým bezpečným napEtím SELV ĚPELVě, 
- ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací Ěnechrání pUi mechanickém poškození  

a v mokru), 
- ochrana elektrickým oddElením, 
- ochrana samočinným odpojením s použitím doplOkové ochrany proudovým 

chráničem [7]. 
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5 PTIPOJENÍ OBJEKTU K DISTRIBUČNÍ SÍTI 
Každý objekt využívající elektrickou energii je nutné pUipojit ke zdroji. Zdrojem elektrické 

energie je distribuční sít. Na území České republiky p]sobí nEkolik distributor] elektrické 
energie, mezi tUi nejznámEjší patUí ČEZ, E.ON a PRE z nichž nejvEtší území zabírá ČEZ.  Každý 
žadatel o pUipojení musí splnit pUipojovací podmínky konkrétního provozovatele distribuční 
soustavy na základE platného energetického zákona a v souladu s platnou technickou normou 
[16],[17]. 

 

Obr. 12 Mapa distributor] elektrické energie [18] 

 

5.1 Elektrická pUípojka 
Elektrická pUípojka je zaUízení, které pUipojuje zákazníka k síti nízkého napEtí. Elektrická 

pUípojka začíná odbočkou rozvodného zaUízení k odbErateli a je ukončena v pUípojkové skUíni 
nebo kabelové skUíni podle druhu pUípojky. Pro každý objekt je zUízena pouze jedna. Je-li 
provedeno více pUípojek pro jeden objekt, musí být tato skutečnost vyznačena v každé pUípojkové 
skUíni tohoto objektu. Náklady na zUízení hradí ten, v jehož prospEch byla zUízena a musí být 
provedena a provozována v souladu se smlouvou a pravidly provozování pUíslušné distribuční 
soustavy [16],[17]. 

5.1.1 RozdElení elektrických pUípojek podle zp]sobu zhotovení 
 pUípojky zhotovené venkovním vedením, 
 pUípojky zhotovené kabelovým vedením, 
 pUípojky zhotovené kombinací obou zp]sob] [16],[17]. 

5.1.2 RozdElení elektrických pUípojek podle napEtí 
 pUípojky nízkého napEtí NN, 
 pUípojky vysokého napEtí VN, 
 pUípojky velmi vysokého napEtí VVN, 
 pUípojky zvláš[ vysokého napEtí ZVN [16], [17]. 
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PUípojková skUíO pro pUipojení objektu k distribuční síti je zajištEna distributorem a je jeho 
majetkem. PUístup do pUípojkové skUínE májí pouze povEUení pracovníci, kteUí s ní mohou 
manipulovat nebo v ní provádEt kontroly. Vlastní pUípojkové skUínE nejsou povoleny. Tato práce 
se zabývá pouze pUípojkami nízkého napEtí [16], [17]. 

5.2 PUípojky nízkého napEtí provedené venkovním vedením 
PUípojka má být provedena plným počtem vodič] rozvodného zaUízení. Minimální pr]Uezy  

u holých vodič] jsou 16 mm2AlFe a 16 mm2 ůl u závEsných kabel]. Část pUípojky od posledního 
podpErného bodu do pUípojkové skUínE se provádí kabelem a má být co nejkratší. PUi uložení 
kabel] do stEny musí být použita opatUení proti vniknutí vody. PUípojková skUíO je součástí 
pUípojky. Umis[uje se zpravidla na objektu odbEratele nebo na hranci pozemku tak, aby k ní byl 
umožnEn pUístup i bez jeho pUítomnosti. Pokud je poslední podpErný bod pUípojky umístEn  
na objektu odbEratele, má být spodní okraj pUípojkové skUínE ve výšce Ň,5m až ň m  
nad upraveným terénem. JištEní v pUípojkové skUíni musí být o jeden stupeO vyšší, než jištEní 
pUed elektromErem. Pojistky v pUípojkové skUíni se volí z Uady jmenovitých proudu podle ČSN 
EN 60059. K jištEní lze použít pojistky závitové, nožové apod. PUi rekonstrukci stávající pUípojky 
musí být zajištEna opatUení proti neoprávnEnému odbEru pomocí dostupných technických 
opatUení [19]. 

5.3 PUípojky nízkého napEtí provedené kabelem 
PUípojka má být provedena plným počtem vodič] rozvodného zaUízení. Kabelové pUípojka 

m]že být provedena následujícími zp]soby. 

 Odbočením v rozpínací skUíni kabelového vedení z jedné samostatné sady pojistek  
- musí být provedeno kabelem s minimálním pr]Uezem ůl 16 mm2 

 Odbočením z kabelového vedení tzv. T spojkou musí - být provedeno kabelem 
s minimálním pr]Uezem ůl Ň5 mm2 

Použijeme-li kabel s mEdEnými vodiči, je minimální pr]Uez o stupeO nižší. PUípojková kabelová 
skUíO je součástí pUípojky. Umis[uje se zpravidla na objektu odbEratele a to bu@ na oplocení, 
nebo na stEnE budovy či na jiném vhodném místE. PUed pUípojkovou kabelovou skUíní musí být 
volný prostor o šíUce minimálnE 0,Ř m z d]vodu bezpečné obsluhy. UmístEní nesmí zasahovat  
do evakuační cesty. Spodní okraj má být 0,6 m nad upraveným terénem. S ohledem na místní 
podmínky jako jsou napUíklad časté záplavy, snEhová pokrývka atd. lze skUíO umístit i výše. 
JištEní v pUípojkové skUíni musí být o jeden stupeO vyšší, než jištEní pUed elektromErem. Pojistky 
se volí z Uady jmenovitých proudu podle ČSN EN 6005ř. K jištEní lze použít pojistky závitové, 
nožové apod. PUi rekonstrukci stávající pUípojky musí být zajištEna opatUení proti neoprávnEnému 
odbEru pomocí dostupných technických opatUení. Odbočuje-li kabelová pUípojka z venkovního 
vedení, musí být kabel uložen v ochranné trubce a to do výše minimálnE Ň,5 m nad zemí, která ho 
chrání proti mechanickému poškození. Uložení kabelové pUípojky musí být v souladu s  
ČSN ňň Ň000-5-52 ed. 2 [19]. 

5.4 PUípojky nízkého napEtí provedené kombinací obou zp]sob] 
PUípojka je provedena kombinací obou zp]sob]. Pro část pUípojky provedené venkovním 

vedením platí podmínky pUípojek venkovního vedení. Pro část pUípojky provedené kabelem platí 
podmínky pro pUípojku kabelovým vedením [19]. 
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5.5 Hlavní domovní vedení HDV 
HDV je vedení od pUípojkové skUínE až k odbočce k poslednímu elektromEru. Začíná  

na výstupních svorkách pUípojkové skUínE a jeho majitelem je odbEratel. Hlavní domovní vedení 
je jištEno pojistkami v pUípojkové skUíni. Celé vedení musí být provedeno v soustavE TN-C, a to 
co nejkratší cestou vodiči se stejným pr]Uezem po celé délce vedení bez pUerušení s výjimkou 
odbočení k elektromEr]m. Musí být provedeno v ochranných trubkách. Pr]Uez se volí  
dle očekávaného zatížení, avšak minimální hodnoty jsou Cu 10 mm2 nebo Al 16 mm2. HDV je 
ukončeno jističi [16], [17]. 

5.6 Odbočky k elektromEr]m 
Odbočky k elektromEr]m jsou vedení, která odbočují z hlavního domovního vedení  

pro pUipojení elektromEr] nebo elektromErových rozvodnic. V bytových domech, ve kterých jsou 
elektromEry umístEny v bytech nebo pUed vstupem do bytu, musí být zUízena pro každého 
odbEratele samostatná odbočka z hlavního domovního vedení nebo od pUípojkové skUínE. 
Odbočky jsou provedeny bu@ jednofázovE, nebo trojfázovE. Jednofázové odbočky lze provádEt  
u zaUízení s maximálním soudobým pUíkonem 5,5 kW, v ostatních pUípadech musí být odbočky 
provedeny tUífázovE. Odbočka k elektromEr]m musí být provedena tak, aby bylo zamezeno 
nedovolenému odbEru a aby bylo možné poškozené vodiče vymEnit. MEla by být provedena 
z celistvých vodič], to znamená bez krabic a zbytečných ohyb]. JištEna musí být u hlavního 
domovního vedení ve stejném podlaží, kde je elektromEr. Odbočky kratší než ň m je možné jistit 
jističem pUed elektromErem.  Minimální pr]Uez mEdEných vodič] pro byty se stupnEm elektrizace 
A je 6 mm2, pro byty se stupnEm B je 10 mm2. Pro bytové účely jsou zUizovány zásadnE tUífázové 
odbočky [16], [17]. 

5.6.1 TUídEní byt] dle stupnE elektrizace 
 StupeO ů – byty, v nichž se elektrická energie používá k osvEtlení a pro domácí 

elektrické spotUebiče pUipojené k elektrickému rozvodu pohyblivým pUívodem 
Ězásuvkaě nebo pevnE pUipojené, pUičemž pUíkon žádného spotUebiče nepUesahuje  
3,5 kVA. 

 StupeO B – byty s elektrickým vybavením jako mají byty ů, a v nichž se k vaUení  
a pečení používají elektrické spotUebiče o pUíkonu nad ň,5 kVů. 

 StupeO C – byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupnE ů nebo B, a v nichž 
se pro vytápEní nebo klimatizaci používají elektrické spotUebiče [20]. 

5.7 ElektromErový rozvadEč 
ElektromErový rozvadEč je elektrické rozvodné zaUízení, které je investicí odbEratele,  

do kterého distribuční společnost umis[uje své mEUící zaUízení ĚelektromErě pro fakturační mEUení 
spotUeby elektrické energie. Každé odbErné místo musí mít sv]j vlastní elektromEr. PUed každý 
elektromEr je umístEn hlavní jistič s vypínací charakteristikou B a jmenovitou vypínací zkratovou 
schopností 10 ků. Normované hodnoty jmenovitých proud] jistič] jsou: 6, 10, 1ň, 16, Ň0, Ň5, ňŇ, 
40, 50, 63, 80, 100 a 125 A. V pUípadech, kdy je v odbErném místE zapojen spotUebič s velkým 
rozbEhovým proudem, je možné použít jistič s vypínací charakteristikou C. U rodinných dom] je 
elektromErový rozvadEč vEtšinou umístEn na hranici pozemku vedle pUípojkové skUínE  
do tzv. kombinovaných pilíU]. ElektromEr musí být dostatečnE chránEn pUed vnEjšími vlivy 
prostUedí dle ČSN ňň 2000-5-51 ed.3. ElektromErové rozvadEče, které jsou určeny pro venkovní 
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použití, mají pUedepsanou minimální hodnotu krytí, a to IP43 pUi zavUených dveUích a IP20  
pUi otevUených dveUích. StUed elektromEru by mEl být ve výšce 1000-1700 mm od upravené 
plochy. V bytových domech jsou nejčastEji umis[ovány na chodbách. ZajištEní proti neoprávnEné 
manipulaci je provedeno tzv. plombováním, které provede pUíslušný pracovník distributora [16], 
[17]. 
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6 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTůLůCE 
Silnoproudé obvody jsou pUedevším určeny k napájení elektrických spotUebič].  

V domovních a bytových instalacích jsou nejčastEji tvoUeny zásuvkovými a svEtelnými obvody. 

6.1 Zásuvkové obvody 
Zásuvkové obvody jsou pUevážnE určené pro pUipojení pUenosných elektrických spotUebič] 

k rozvodné síti. Požadavky na zásuvkové obvody jsou normalizovány z toho d]vodu, že nelze 
pUedem stanovit, který spotUebič bude do zásuvky pUipojen. Jednoúčelové spotUebiče  
pro krátkodobé použití lze na zásuvkové obvody pUipojit do pUíkonu Ň kVů. Volba zásuvek závisí 
na velikosti napEtí a proudové soustavy. PUi použití jiných napE[ových soustav musí být zásuvky 
vždy nezámEnné. Domovní zásuvky se v obytných místnostech umis[ují minimálnE Ň0 cm  
nad podlahou ĚmEUeno od stUedu zásuvkyě. V občanských stavbách, kanceláUích, WC,  
a na schodišti ň0 cm nad podlahou a v místnostech pro domácí práce ĚkuchyOě 110 cm  
nad podlahou. Do podlahy je možné zásuvky umístit jen tehdy, pokud je dostatečnE odolná  
proti mechanickému poškození a mokrému čištEní podlah. Na jeden zásuvkový obvod lze pUipojit 
maximálnE deset zásuvkových vývod], dvojzásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod,  
a současnE celkový instalovaný pUíkon nesmí pUekročit ň6Ř0 Vů pUi jištEní 16 ů jističem a Ňň00 
Vů pUi jištEní 10 ů jističem. Dvojzásuvka je určená pro pUipojení na jeden obvod a je zakázáno ji 
pUipojit na dva r]zné obvody, vEtšinou to není ani konstrukčnE možné. Jednofázové zásuvky se 
pUipojují tak, že ochranný kolík ĚnahoUeě je pUipojený na ochranný vodič a stUední (nulový) vodič 
je pUipojen na pravou dutinku pUi pohledu zepUedu. Pro pevnE pUipojené jednofázové spotUebiče o 
pUíkonu nad Ň kVů se zUizují samostatnE jištEné obvody. SpotUebič, u kterého pUíkon nepUesahuje 
Ň kVů, je možné pUipojit na společný obvod s jiným zaUízením. Trojfázové zásuvky o r]zném 
jmenovitém proudu se nesmEjí zapojovat do stejného obvodu. Na jeden trojfázový obvod lze 
pUipojit nEkolik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud. Trojfázové spotUebiče mohou 
být pUipojeny na jeden společný obvod, pokud jejich celkový výkon nepUesáhne 15 kVů. 
Zásuvkové obvody se jistí jističi, pojistkami nebo jiným jistícím prvkem se jmenovitým proudem 
odpovídajícím nejvýše jmenovitému proudu zásuvky. Vedení musí mít takový pr]Uez, aby bylo 
pUedUazeným jistícím prvkem jištEno proti pUetížení i zkratu. Elektrický rozvod se v bytových 
instalacích provádí v síti TN-S [21]. 

Tab. 4 Jmenovité hodnoty jistič] a pr]Uezy Cu vodič] [21] 
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Všechny zásuvkové obvody do Ň0 ů a trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším  
než Ň0 ů až do ňŇ ů musí byt vybaveny doplOkovou ochranou, která je tvoUena proudovým 
chráničem s vybavovacím reziduálním proudem nepUekračujícím ň0 mů.  Zásuvky pUipojené  
na obvod s jištEním ňŇ ů a více musí být vybaveny doplOkovou ochranou tvoUenou proudovým 
chráničem s vybavovacím reziduálním proudem 100 mů. Již pUi návrhu elektrických rozvod] 
v objektu je tUeba zvážit vhodný počet zásuvek. Pokud pUi návrhu známe budoucí uspoUádání 
nábytku, tak je pro projektanta snadné vhodnE uspoUádat zásuvky pro pUipojení veškerých 
spotUebič]. ČastEjší variantou ale je, že neznáme budoucí rozmístEní nábytku, a proto se bohužel 
mnohé zásuvky ocitnou za nábytkem. Tento nedostatek je často Uešen rozbočovacími zásuvkami 
nebo využitím prodlužovacích pUívod].  Z tEchto d]vod] je vhodné v každé místnosti instalovat 
takový počet zásuvek, aby byl dostačující i pUi jejich částečném zakrytí [21]. 

Tab. 5 Doporučené minimální počty zásuvek v jednotlivých místnostech [22] 

 

6.2 SvEtelné obvody 
SvEtelné obvody jsou určeny k umElému osvEtlení prostor objekt]. Mezi základní požadavky  

na svEtelné obvody patUí to, že na jeden svEtelný obvod v domE ĚbytEě lze pUipojit pouze tolik 
svítidel, aby součet jejich jmenovitých proud] nepUekročil jmenovitou hodnotu proudu jističe 
v obvodu. Jmenovitý proud svítidel se stanoví z maximálního pUíkonu, pro který jsou svítidla 
typována. Vedení svEtelných obvod] se jistí jističi nebo pojistkami se jmenovitým proudem 
nejvýše Ň5 ů a vedení musí mít takový pr]Uez, aby bylo jistícím pUístrojem jištEno proti pUetížení 
i zkratu. NejčastEji se pro jištEní používají jističe se jmenovitým proudem 10 ů, a pr]Uez vodiče 
1,5 mm2 Cu. V prostorách s vEtším počtem svEtelných zdroj] se svEtelné obvody člení na více 
samostatnE ovládaných skupin z d]vodu dosažení optimální regulace osvEtlení. Tam, kde to je 
z provozních d]vod] žádoucí, zUizují se alespoO dva svEtelné obvody, aby pUi poruše jednoho 
z nich bylo možné zabezpečit orientační osvEtlení. Spínače pro ovládání se nejčastEji umis[ují 
u vchodových dveUí v místnosti ovládaného svEtelného obvodu na té stranE, kde se dveUe 
otevírají, a to ve výšce 1,Ň až 1,4 m nad podlahou. Kolébkové spínače se osazují tak, aby  
do polohy zapnuto bylo nutné stlačit kolébku nahoUe, a páčkové spínače se osazují tak, aby se 
zapnuly pohybem páčky nahoru. SchodištE musí být osvEtleno tak, aby zabezpečovalo bezpečnou 
ch]zi. Každý úsek má být osvEtlen proti smEru sestupu neoslOujícím svítidlem. VhodnEjší jsou 
svEtla nástEnná [21]. 
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Tab. 6 Doporučené minimální počty svítidel v jednotlivých místnostech [22] 

 

6.2.1 Nouzové osvEtlení 
Nouzové osvEtlení se zUizuje z d]vodu možného selhání normálního osvEtlení. D]vodem 

selhání m]že být napUíklad selhání napájení ze sítE, porucha na pUívodním vedení, porucha 
svítidel nebo zap]sobení prvku ochrany. Z tEchto d]vodu je nutné nouzové osvEtlení napájet 
z nezávislého zdroje na síti, napUíklad z baterie nebo agregátu. Z hlediska funkce rozdElujeme 
nouzové osvEtlení na náhradní osvEtlení a nouzové únikové osvEtlení, které se dále člení  
na nouzové osvEtlení únikových cest, nouzové osvEtlení prostor] s velkým rizikem a protipanické 
osvEtlení. 

 Náhradní osvEtlení – Funguje jako náhrada normálního osvEtlení a umožnuje nám 
pokračovat v bEžné činnosti bez omezení. 

 Nouzové osvEtlení únikových cest – Hlavním cílem tohoto osvEtlení je pUítomným 
umožnit bezpečný odchod z prostoru, pUi výpadku normálního napájení z jakéhokoli 
d]vodu. Poskytuje dostatečnou osvEtlenost k určení smEru na únikových cestách  
a zajistí označení protipožárních a bezpečnostních zaUízení. 

 Protipanické osvEtlení – Účelem je zamezit nebezpečí paniky ve veUejných 
prostorech a umožnit pUítomným bezpečný pohyb smErem k únikovým cestám. 

 Nouzové osvEtlení prostor] s velkým rizikem – Cílem toho osvEtlení je zajistit 
bezpečnost lidí, kteUí vykonávají nebezpečnou činnost a umožní jim ji UádnE  
a bezpečnE ukončit [23]. 

6.2.1.1 Požadavky na nouzové osvEtlení 
Pro nouzové osvEtlení je nezbytné použít svítidla k tomu určená, která splOují jak obecné 

normativní požadavky, tak i požadavky normy pro svítidla nouzového osvEtlení  
ČSN EN 60598-2-22. Místa, která musí být zd]raznEna: 

- každé dveUe určené pro nouzový východ, 
- v blízkosti schodištE, 
- v blízkosti každé jiné zmEny úrovnE, 
- naUízené únikové východy a bezpečnostní značky, 
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- pUi každé zmEnE smEru, 
- pUi každém kUížení chodeb, 
- vnE a v blízkosti každého konečného východu, 
- v blízkosti každého místa první pomoci, 
- v blízkosti každého hasícího prostUedku. 
- Pozn.: V blízkosti se rozumí namEUená vodorovná 

vzdálenost menší než 2 m. 

Nouzové únikové osvEtlení musí zajistit, aby osvEtlení bylo poskytnuto automaticky a včas, 
v dobE, kdy normální osvEtlení není v provozu. Nouzové osvEtlení se musí aktivovat i v pUípadE, 
že se jedná o omezenou poruchu. Instalace musí zajistit, aby nouzové únikové osvEtlení 
splOovalo tyto podmínky: 

- osvEtlovalo označení únikové cesty, 
- zajištovalo osvEtlení na tEchto cestách, tak aby byl umožnEn 

bezpečný pohyb smErem k východ]m, 
- umožOovalo provádEt činnost související s bezpečnostními 

opatUeními.  

Pro únikové cesty do šíUky Ň m nesmí být horizontální osvEtlenost na podlaze podél osy únikové 
cesty menší než 1 lx. Minimální doba svícení únikového osvEtlení musí být 1 hodina. Nouzové 
osvEtlení únikových cest musí dosáhnout 50 % požadované osvEtlenosti do 5 sekund a plné 
požadované osvEtlenosti do 60 sekund [23]. 

6.2.2 Návrh umElého osvEtlení 
UmElé osvEtlení je nedílnou součástí každodenního života, které ale není schopné úplnE 

nahradit denní osvEtlení. UmElé osvEtlení je nutné použít tam, kde nejsou splnEny požadavky  
na osvEtlení denním svEtlem. Požadavky na osvEtlení vnitUních prostor] stanovuje norma  
ČSN EN 1Ň 464-1. Hlavním cílem návrhu je: 

- stanovit výkon a potUebný počet svEtelných zdroj], svítidel  
a určit instalovaný pUíkon pro osvEtlení daného prostoru, 

- v navržené soustavE ovEUit dodržení hlavních parametr] 
osvEtlení. 

K výpočtu umElého osvEtlení se používají dvE základní metody, a to metoda toková a bodová. 
ObE metody se liší svým principem, ale také svými možnostmi. Tokové metody se používají 
k výpočtu pr]mErného osvEtlení srovnávací roviny. Jejich použití je oproti bodové metodE časovE 
i technicky ménE náročné. Bodová metoda se používá k výpočtu osvEtlení v konkrétních bodech 
prostoru. Na zjištEní počtu svítidel v prostoru se využívá toková metoda, ale pokud potUebujeme 
znát hodnoty osvEtlení v určitých bodech, tak použijeme metodu bodovou. Pro návrh je 
nejvhodnEjší použít kombinaci obou metod. V dnešní dobE se nejčastEji k výpočtu umElého 
osvEtlení využívá výpočetních program], napUíklad: Wils 7.0, RELUX, DIůLux. Mezi hlavní 
parametry určující svEtelné prostUedí patUí: 

- rozložení jasu, 
- osvEtlenost, 
- oslnEní, 
- smErovost svEtla, 
- podání barev a barevný tón svEtla, 
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- míhání svEtla, 
- denní svEtlo [24]. 

Tab. 7 Minimální hodnoty umElého osvEtlení pro r]zné typy místností [24] 

 

6.3 Provedení vnitUních elektrických rozvod] 
Provedení elektrických rozvod] musí splOovat normativní požadavky uvedené v pUíslušných 

normách. Zejména se jedná o soubor norem ČSN ňň Ň000. VnitUní elektrické rozvody mají být 
provedeny tak, aby jejich uložení bylo pUehledné s minimálním počtem kUížení. Uložení by mElo 
být co nejkratší a vedeno vodorovnE či svisle. 

6.3.1 ZapuštEné elektrické rozvody 
V zapuštEném elektrickém rozvodu je vedení skryto ve stavebních konstrukcích. Mezi hlavní 

výhody zapuštEného vedení patUí: 

- dobrá mechanická odolnost pUed poškozením, 
- nenarušení estetického vzhledu interiéru, 
- dlouhá doba života, 
- minimální nároky na údržbu. 

Hlavní nevýhodou je, že není možné rozvod vymEnit, či rozšíUit bez nutnosti zásahu  
do stavebních konstrukcí. Dále také drážky a jiné stavební úpravy potUebné k uložení rozvod] 
zeslabují části stavby. Zp]soby ukládání zapuštEných rozvod] jsou následující: 

- v omítce, 
- pod omítkou, 
- v dutých stEnách, 
- do betonu, 
- do stropních dutin a podlah [25]. 

6.3.1.1 Instalace v omítce 
Využívají se ploché nebo m]stkové vodiče. Elektrické rozvody v omítce nejsou variabilní. 

Tento typ uložení se využívá hlavnE tam, kde se nevyžaduje vymEnitelnost vedení  
a nepUedpokládá se v budoucnu zmEna rozvodu. K uložení plochých vodič] se vyžaduje 
minimálnE Ň mm tlustá vrstva omítky a k uložení m]stkových vodič] minimálnE 15 mm. Použití 
instalace v omítce je omezeno pr]Uezem vodič] [25]. 

6.3.1.2 Instalace pod omítkou 
Elektrické rozvody jsou uloženy do pUipravených vysekaných, vyfrézovaných drážek  

a otvor] v hrubé stavbE a pUi omítání jsou zakryty vrstvou omítky [25]. 
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6.3.1.3 Instalace v dutých stEnách 
Duté stEny jsou tvoUeny nosnou konstrukcí, která je obložena sádrokartonem. Montáž 

elektrických rozvodu je provádEna současnE s montáží dutých stEn. Nosná konstrukce má pUedem 
pUipravené otvory pro uložení elektrického vedení [25]. 

6.3.1.4 Instalace do betonu 
Elektrické rozvody je tUeba zabudovat už pUi výrobE betonových konstrukcí.  

Elektroinstalační materiál, který je určený pro instalaci do betonu musí splOovat následující: 

- mechanickou odolnost,  
- tEsnost, 
- spolehlivé upevnEní [25]. 

6.3.1.5 Instalace do stropních dutin a podlah 
Tento zp]sob uložení se používal u bytových panelových dom], kde byly použity plné 

stropní panely nebo kde se používalo monolitické konstrukce stropu. Tento zp]sob uložení je 
nevhodné využít z d]vodu jeho neopravitelnosti, proto se v dnešní dobE témEU nevyužívá [25]. 

6.3.2 Povrchové elektrické rozvody 
Elektrické rozvody jsou umístEny viditelnE na konstrukcích stavby. Mezi výhody tohoto 

uložení patUí dobrá pUehlednost, snadná montáž oproti zapuštEným rozvod]m, minimální stavební 
úpravy. Hlavní nevýhodou je, že vedení je zranitelnEjší na poškození a v nEkterých pUípadech 
neestetický vzhled. Vedení se instalují: 

- v nástEnných a stropních lištách, 
- v podlahových lištách, 
- v trubkách, 
- uložením na povrch, 
- v kabelových žlabech, 
- v podhledech [25]. 

6.3.2.1 Instalace v nástEnných a stropních lištách 
Uložením kabel] do lišt dosáhneme podstatnE lepšího vzhledu než u instalace v trubkách. 

Lišty jsou dodávány jako stavebnice, u kterých je zaručena návaznost. Tento typ uložení se hodí 
pro kanceláUe a dílny s lehčím provozem [25]. 

6.3.2.2 Instalace v podlahových lištách  
NEkteré podlahové lišty jsou uzp]sobeny pro nasazení podlahové krytiny, díky tomu 

dosáhneme lepší estetičnosti provedení. Lištové systémy jsou bEžnE vybaveny tvarovkami  
pro montáž zásuvek i spínač]. BEžnE jsou požívány lišty, na které lze uchytit kobercové 
podlahové krytiny [25]. 

6.3.2.3 Instalace v trubkách 
Elektroinstalační trubky složí k uložení vodič] a jejich ochranE. Ochranné trubky mohou být 

pevné nebo flexibilní. Trubky mohou být vyrobeny z r]zných materiál], jako jsou plast nebo 
železo. NejpoužívanEjší jsou plastové trubky [25]. 
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6.3.2.4 Uložení na povrch 
Kabely jsou pUichyceny pomocí speciálních kabelových úchyt] nebo pUíchytek, ke kterým 

jsou pUipevnEny pomocí zdrhovacích pásek [25]. 

6.3.2.5 Instalace v kabelových žlabech 
Kabelové žlaby jsou určeny pUedevším pro výstavbu kabelových tras pro elektrické vodiče 

v silnoproudých i slaboproudých oborech. Je vhodné je požívat v pr]myslových provozech  
a administrativních budovách. Výhodou drátEných kabelových žlab] je lepší chlazení kabel]  
a snadné ohnutí žlabu pUi odbočování, ale nevýhoda je znečištEní kabel] prachem. U plechových 
žlab] je mnohem obtížnEjší odbočení, pUi kterém je nutné použít další prvky Ěrohy, T-kusy), ale 
kabely jsou chránEny pUed znečištEním a poskytují kvalitní stínEní [25]. 

6.3.2.6 Instalace kabel] v podhledech 
V podhledech ze sádrokartonu nebo z minerálních desek se ukládají pUedevším pUívody  

ke svítidl]m. Kabely se kladou volnE na nosnou konstrukci stropu nebo se chrání ohebnými 
plastovými trubkami [25]. 

6.3.3 Elektroinstalační zóny pro uložení elektrického vedení 
Elektroinstalační zóny jsou určeny pro kladení elektroinstalace pod omítkou. Uložení vodič] 

se provádí ve vymezených instalačních zónách, z d]vodu nechtEného poškození vodič]  
pUi opravách či montáži jiných zaUízení. 

 Vodorovné instalační zóny o šíUce ň00 mm 
o horní ZV-h od 150 mm do 450 mm pod dokončeným stropem, 
o dolní ZV-d od 150 mm do 450 mm nad dokončenou podlahou, 
o stUední ZV-s od ř00 mm do 1Ň00 mm nad dokončenou podlahou. 

 Svislé instalační zóny o šíUce Ň00 mm 
o dveUní ZS-d od 100 mm do ň00 mm vedle dveUního otvoru, 
o okenní ZS-o od 100 mm do ň00 mm vedle okenního otvoru, 
o rohová ZS-r od 100 do ň00 mm vedle rohu místnosti. 

Pro podlahy a stropy se instalační zóny neurčují, ale pro jejich uložení platí norma  
ČSN ňň Ň000-5-5Ň ed.Ň. Spínače, zásuvky a vývody se pUednostnE umis[ují do instalačních zón. 
Uložení vedení mimo instalační zóny je možné, pokud je vedení uloženo v trubkách, jejichž krycí 
vrstva je alespoO 60 mm, nebo je-li vedení uloženo v prefabrikovaných stEnových dílcích 
chránících proti poškození [26]. 
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Obr. 13 Instalační zóny pro uložení elektrického vedení v pokojích [26] 

 

 

 

Obr. 14 Instalační zóny pro uložení elektrického vedení v kuchyni, pracovnE [26] 
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7 POŽůDůVKY NOREM Nů JEDNOTLIVÉ TYPY MÍSTNOSTÍ 
Pro elektrické rozvody v prostorech s vanami, sprchami, v umývacích prostorech apod. platí 

zvláštní požadavky vyplývající z ČSN ňň Ň000-7-701 ed.2. 

7.1 Prostory s vanou nebo sprchou 
Prostor s vanou nebo sprchou je obvykle chápan jako koupelna a je specifikovaný dle ČSN 

čtyUmi zónami: zóna 0, zóna 1, zóna Ň, zóna ň. Pro každou zónu platí r]zné podmínky  
pro umístEní rozvodných elektrických zaUízení. RozmEry se mEUí s ohledem na stEny, dveUe, 
pevné pUíčky, stropy a výklenky, které vymezují rozsah zóny. Tímto prostorem nemusí být jen 
koupelna, ale jakákoliv jiná místnost s instalovanou sprchou nebo vanou. Ve všech prostorech, 
kde je sprcha nebo vana instalována, musíme respektovat zvláštní bezpečností opatUení [27]. 

 Zóna 0 – je vnitUní prostor koupací nebo sprchové vany. V prostorách se sprchou  
bez vany je zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 0,05 m nad podlahou. 
Pokud je sprchová hlavice snímatelná, je šíUka dána svislými rovinami prostoru  
pro sprchování osoby. V pUípadE, že sprchová hlavice je nesnímatelná, je zóna 0 
ohraničena svislou plochou s polomErem 0,6 m od sprchové hlavice. Do této zóny se 
smí umístit pouze zaUízení s minimálním stupnEm ochrany IPX7, které současnE 
nem]že být umístEno jinde. V této zónE je dovolena ochrana pouze malým napEtím 
12V AC, 30V DC a nesmí zde být žádné spínací pUístroje nebo pUíslušenství. Ochrana 
zábranou, nevodivým okolím, polohou a neuzemnEným pospojováním nejsou 
poveleny. V zónE 0 m]že být instalováno pouze elektrické zaUízení, které současnE 
splOuje tyto požadavky:  

- vyhovuje odpovídajícím normám, je určeno pro umístEní 
v této zónE, 

- jedná se upevnEné zaUízení s pevným elektrickým 
pUipojením, 

- je chránEno s použitím malého napEtí [27]. 
 

 Zóna 1 – je ohraničena rovinou zóny 0 a vodorovnou rovinou ve výšce Ň,Ň5 m  
nad podlahou a svislou plochou, zahrnuje prostor i pod vanou. V této zónE se smí 
nacházet pouze zaUízení s minimálním stupnEm ochrany IPX4. V prostorech, kde se 
mohou vyskytovat proudy vody k čištEní, pak IPX5. V zónE 1 se nesmí instalovat 
žádný spínač, Uídící zaUízení a zásuvky, s výjimkou obvod] napájených 1ŇV ůC  
a 30V DC. V zónE 1 mohou být pouze elektrická zaUízení, která jsou upevnEná  
a s pevným elektrickým pUipojením. ZaUízení musí být určeno pro umístEní v zónE 
výrobcem. Všechna do toho prostoru umístEná zaUízení musí být chránEna 
proudovým chráničem s citlivostí ň0 mA [27]. 

 Zóna 2 – prostor nad vanou vyšší než Ň,5 m nad podlahou a dále sousedící prostor 
s okraji vany do vzdálenosti 0,6 m až do výšky Ň,Ň5 m nad podlahou. Do této zóny 
lze umístit zaUízení vyhovující pro zóny 0 a 1 a dále všechna zaUízení vyhovující této 
zónE. Všechna zaUízení v této zónE musí být chránEna proudovým chráničem 
s reziduálním proudem ň0 mů. Minimální stupeO ochrany je IPX4. Pokud je zaUízení 
nad úrovní nesnímatelné sprchové hlavice, m]že být použito IPXŇ. Elektrické topné 
jednotky uložené do podlahy, které jsou určené pro vytápEní místnosti, mohou být 
instalovány pod zóny 1, Ň a ň za pUedpokladu, že jsou zakryty kovovou mUíží, která je 
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spojena s místním doplOujícím pospojováním. Do této zóny je možné umístit 
napUíklad ohUívač vody, ventilátor, svítidla, jednotky pro víUivé vany [27]. 

 Zóna 3 – prostor sousedící se zónou Ň, jeho vzdálenost od vnEjší hrany vany je  
0,6 až Ň,4 m ve vodorovném smEru a do výšky Ň,Ň5 m nad podlahou. Všechny 
obvody zásuvek v této zónE musí být chránEny proudovým chráničem s reziduálním 
proudem ň0 mů. Jakákoliv zásuvka, která je umístEna mimo zónu ň, ale nachází se 
ve stejné místnosti, musí být opatUena ochranou jako zóna ň. Ostatní zaUízení nejsou 
nijak omezena [27]. 

 

Obr. 15 RozmístEní instalačních zón v koupelnE [29] 

 

7.2 Umývací prostory 
V blízkosti umyvadel a také kuchyOských dUez] je zapotUebí mít možnost zajistit provoz 

r]zných elektrických spotUebič]. Proto zde platí jiná pravidla než pro prostory s vanami nebo 
sprchami. Umývací prostor je ohraničen:  

- svislou plochou procházející obrysy dUezu nebo 
umyvadla a zahrnuje prostor pod i nad dUezem nebo 
umyvadlem, 

- podlahou a stropem. 

Umývací prostor je vymezen pouze šíUkou umyvadla nebo dUezu. Zásuvky a vypínače, které 
jsou umístEny pod úrovní umyvadla, dUezu nebo jsou níže než 1,Ň m nad podlahou, musí být 
vzdáleny nejménE 0,Ň m od umývacího prostoru. Pokud jsou ve výše více než 1,Ň m nad 
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podlahou, pak mohou být umístEny tEsnE u hranice umývacího prostoru. Zásuvky a spínače 
mohou být umístEny v umývacím prostoru, jsou-li součástí skUíOky. Ve školních učebnách se 
zásuvky u umyvadel musí umis[ovat dále než 1,5m od umývacího prostoru. Svítidlo m]že být 
umístEno tak, aby jeho spodní okraj byl nejménE 1,8 m nad podlahou. Pod umyvadlo a dUez lze 
umístit elektrický pr]tokový ohUívač vody, který je bu@ pevnE pUipojený, nebo je pUipojený 
k zásuvce, která je vzdálená 0,Ň m od hranice umývacího prostoru. 

 

Obr. 16 Umývací prostor [27] 
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8 SLůBOPROUDÁ ELEKTROINSTůLůCE 
Slaboproudá zaUízení lze rozdElit do dvou základních skupin: 

 informační zaUízení, 
 bezpečnostní zaUízení. 

Do informačních systém] lze zahrnout: 

- datové ĚDě a telefonní rozvody (TEL), 
- společnou televizní anténu ĚSTůě, 
- domovní telefon ĚDTELě. 

Do bezpečnostních systém] lze zahrnout: 

- elektrickou požární signalizaci ĚEPSě, 
- elektrickou zabezpečovací signalizaci (EZS). 

VnitUní rozvody slaboproudé elektroinstalace lze provést tEmito zp]soby: 

 strukturovanou kabeláží, 
 vnitUním optickým vedením, 
 izolovanými vodiči nebo kabely v elektroinstalačních trubkách nebo lištách apod., 
 izolovanými Ěplochými, m]stkovými, jednožilovými nebo vícežilovými vodiči). 

Vedení EZS, EPS musí být vedeno v samostatných trubkách.  

8.1 Datové (D) a telefonní rozvody (TEL) 
Pro telefonní zásuvky se používá čtyUpólový konektor RJ-11 nebo šestipólový konektor  

RJ-1Ň. Datové zásuvky pro pUipojení počítač] k internetu nebo do informační sítE využívají 
konektor osmipólový RJ-45. Pro telefonní sítE se tedy využívají zásuvky kategorie ň a pro datové 
zásuvky je nutné požít zásuvky nejménE kategorie 5. Tyto zásuvky mohou být umístEny 
k silovým zásuvkám do společného rámečku. 

Tab. 8 Vlastnosti jednotlivých kategorií [28] 

 

 

V zásadE jsou definovány dva základní typy zapojení datové zásuvky, a to T568A a T568B. 
Pokud využijeme jednoho typu zapojení, je nutné použít tento typ zapojení v celé elektroinstalaci 
[28]. 

 

 

 

 



Slaboproudá elektroinstalace 56 

 

 Zapojení T56Řů: 
o Zeleno – bílá 
o Zelená 
o Oranžovo – bílá 
o Modrá 
o Modro – bílá 
o Oranžová 
o HnEdo – bílá 
o HnEdá 

 
 
 
 

 Zapojení T56ŘB 
o Oranžovo – bílá 
o Oranžová 
o Zeleno – bílá 
o Modrá 
o Modro – bílá 
o Zelená 
o HnEdo – bílá 
o HnEdá 

 

 

8.2 Společná televizní anténa (STA) 
STů je zkratka pro společnou televizní anténu, jenž je základem distribuce TV signálu 

pUedevším v obytných objektech s více bytovými jednotkami. Cílem STů je zajistit kvalitní 
signál televizního, radiového nebo satelitního vysílání všem domácnostem s použitím 
minimálního počtu antén. STů je systém, který se skládá z kabelových rozvod], centrální stanice, 
zesilovač] a soustavy pozemních či satelitních antén. PUedepsaná hodnota zakončovací 
impedance v TV rozvodech je 75 Ω a platí pro všechny komponenty Ěantény, zesilovače, 
rozbočovače, odbočovače, kabely a zásuvkyě. Systémy STů musí splOovat všechny požadavky 
normy ČSN EN 500Řň-2 ed.3. 

8.3 Domovní telefon ĚDTELě 
Domácí audio telefony slouží ke komunikaci mezi domácí stanicí a venkovním modulem, 

který bývá umístEn napU. u vchodových dveUí nebo u vjezdové brány. SoučasnE také umožOují 
ovládání elektrických zámk] dveUí, vrat atd. Videotelefony mají stejné uplatnEní jako domácí 
audio telefony s tím rozdílem, že uživateli poskytují obraz nacházející se u venkovního modulu. 
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8.4 Elektrická požární signalizace ĚEPSě 
Elektrická požární signalizace je vyhrazené požárnE bezpečnostní zaUízení, které pomocí 

hlásič] detekuje požár a upozorOuje osoby v daném objektu na nebezpečí. Mezi její hlavní úkoly 
patUí: 

- včasná detekce požáru, 
- optické a akustické varování, 
- ovládání technologických zaUízení Ěpožární uzávEry, hasicí 

zaUízeníě. 

ÚstUednu EPS smí obsluhovat jen proškolená osoba, která pUivolá hasiče v pUípadE detekce 
požáru. Pokud obsluha není zajištEna po dobu Ň4 h, musí být systém EPS pUipojen zaUízením 
dálkového pUenosu na centrální dohledový pult hasičského záchranného sboru, a objekt musí být 
vybaven klíčovým trezorem, ve kterém je umístEn centrální klíč objektu. Z d]vodu lepší 
orientace je nad klíčovým trezorem umístEn červený maják. ObecnE lze Uíci, že existují tUi 
základní systémy EPS, které jsou dány typem ústUedny EPS a hlásič] požáru. 

 Základní rozdElení systému EPS: 
o Konvenční Ěneadresovatelnéě 
o ůdresovatelné 
o ůnalogové 

ÚstUedna EPS je hlavním prvkem požární signalizace, která napájí všechny komponenty EPS 
energií a používá se napUíklad pro:  

- pUíjem signálu z pUipojených hlásič], 
- k indikaci místa nebezpečí, 
- ke sledování správné činnosti celého systému, 
- k pUedání poplachového signálu do místa trvalé obsluhy. 

K podání informací o požáru slouží hlásiče, které lze rozdElit podle druhu vyhodnocovaného 
fyzikálního či chemického jevu. Pro napájení systému EPS se používají následující zdroje 
napájení: 

- základní napájecí zdroj ĚveUejná distribuční sí[ě, 
- náhradní napájecí zdroj Ěakumulátorě, 
- záložní zdroj napájení Ěmotorgenerátorě. 

Každý napájecí zdroj musí splOovat výstupní specifikace výrobce napájecího zdroje. Dle normy 
ČSN EN 54-4  u zaUízení EPS musí být využito nejménE dvou napájecích zdroj], a to základní 
napájecí zdroj a náhradní napájecí zdroj. Náhradní napájecí zdroj musí být konstruován tak, aby 
zabezpečoval dvaceti čtyU hodinový provoz a z toho alespoO patnáct minut ve stavu signalizace 
požárního poplachu [29], [30]. 
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8.5 Elektrická zabezpečovací signalizace ĚEZSě 
Požadavky na EZS pUesnE definuje norma ČSN EN 501ň1-1 ed.2. Elektrická zabezpečovací 

signalizace je zaUízení, které slouží k signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí  
do stUeženého prostoru nebo jakékoli nežádoucí činnosti narušitele. Základem zabezpečovacího 
systému je ústUedna EZS, mezi jejíž hlavní úkoly patUí: 

- pUijímat a vyhodnocovat signály od komponent] EZS, 
- napájet čidla a ostatní prvky EZS elektrickou energií, 
- ovládat signalizační, pUenosová a jiná zaUízení indikující 

narušení, 
- pomocí klávesnice, elektromechanických a kódových zámk] 

umožnit uvedení celého systému EZS do stavu stUežení nebo  
do stavu klidu. 

Detektory EZS slouží k detekci narušeného objektu, prostoru nebo manipulaci se stUeženým 
pUedmEtem. Klávesnice je nezbytnou součástí EZS a slouží pro uvedení zaUízení do stavu stUežení 
nebo stavu klidu. Další částí EZS je akustická signalizace, která je tvoUena sirénami. Lze ji použít 
jak pro vnitUní, tak pro venkovní prostory. Sirény se nejčastEji umis[ují tak, aby nebyly dostupné 
bez použití žebUíku. ÚstUedna bývá vybavena komunikátory Ětelefonní, GSM, LůNě, které slouží 
pro ovládání, nastavení a monitorování EZS v dobE, kdy je uživatel nepUítomen. 

 Technická ochrana objekt] se rozdEluje z hlediska prostorového zamEUení  
na následující. 

o Obvodová ochrana – signalizuje narušení obvodu objektu Ěplotě. 
o Pláš[ová ochrana – slouží k hlídání otevUení nebo destrukci prostup] budovy 

Ěokna, dveUe, vrataě. 
o Prostorová ochrana – slouží k detekci pohybu uvnitU objektu. 
o PUedmEtová ochrana – slouží k detekci napadení či manipulaci chránEného 

pUedmEtu. 
 RozdElení dle stupnE zabezpečení: 

o StupeO 1 Ěnízké rizikoě 
o StupeO Ň Ěnízké až stUední riziko) 
o StupeO ň ĚstUení až vysoké rizikoě 
o StupeO 4 Ěvysoké rizikoě [30]. 
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9 PROJEKTOVÁ DOKUMENTůCE 
Projektová dokumentace je soubor veškerých dokument] souvisejících s projektem. Obvykle 

se skládá ze dvou částí, a to písemné a výkresové. Každý projektant se musí Uídit technickými 
pUedpisy a normami. Technické pUedpisy jsou závazné a jsou tvoUeny zákony, vyhláškami nebo 
naUízením vlády. Norma je sama o sobE nezávazná, ale její dodržení m]že být vyžádáno 
technickým pUedpisem. Rozsah projektové dokumentace je pUesnE definován ve vyhlášce  
č. 4řř/Ň006 Sb. ve znEní novely č.6Ň/Ň01ň Sb. o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace 
obsahuje výkresy, diagramy, schémata, dokumenty a p]vodní zprávy, soupisy materiál], 
rozpočty, výkazy, výmEry a jiné dokumenty. Projektant odpovídá za správnost, celistvost  
a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jeho zpracované projektové dokumentace. Je 
nucen dodržet právní pUedpisy a obecné požadavky na výstavbu konkrétního stavebního zámEru. 

9.1 Písemná dokumentace 
Mezi hlavní části písemné dokumentace patUí výpis použitého materiálu, rozpočet  

a technická zpráva. Písemná dokumentace obsahuje veškeré požadované údaje, které jakýmkoliv 
zp]sobem vstupují do projektu, na jejichž základE byl projekt vypracován.  Nejd]ležitEjší částí 
písemné dokumentace je technická zpráva, ve které se rekapituluje celý projekt a jeho provedení. 
Její osnova je dána vyhláškou č. 4řř/Ň006 Sb. o dokumentaci staveb. Do úvodu technické zprávy 
se uvádí, o jaký projekt se jedná, co projekt Ueší a neUeší, a jaké jsou vstupní podklady projektu. 
Poté jsou vypsány základní technické informace, jako je napE[ová soustava, rozvodná soustava, 
stupeO d]ležitosti dodávky elektrické energie a energetická náročnost objektu, ze které se určí 
velikost hlavního jističe pUed elektromErem. V technické zprávE nesmí chybEt protokol o vnEjších 
vlivech, který je dán normou ČSN ňň Ň000-5-51 ed.3. Také zde musí být popsaná ochrana  
pUed úrazem elektrickým proudem, která je složena z ochrany živých i neživých částí 
elektrických zaUízení. Dále musí být uvedeno, jak a kdo provede pUipojení k distribuční síti,  
a jakým zp]sobem bude provedeno mEUení odbEru elektrické energie. Do technické zprávy se 
také uvádí zp]sob provedení silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a hromosvodu.  
V technické zprávE jsou shrnuty pUedpisy o bezpečnosti práce, obsluze elektrických zaUízení  
a v jejím závEru jsou vypsány související normy, povinnosti investora a doporučení pro uživatele 
elektroinstalace. Výpis použitého materiálu nám slouží k soupisu veškerých prvk], které jsou 
součástí elektroinstalace Ěsvítidla, ústUedny atd.ě. Uvádí se zde všechny typy použitého materiálu, 
prvk] elektroinstalace a jejich počet. Výpis materiálu nám slouží ke tvorbE rozpočtu, ve kterém 
jsou uvedeny ceny všech použitých komponent] a montážních prací. Výsledkem rozpočtu je 
celková pUedpokládaná cena projektu. 

9.2 Výkresová dokumentace 
PUi tvorbE výkresové dokumentace je nutné, aby projektant dodržel normy, mezi které patUí 

hlavnE tyto: 

- ČSN EN 610ŘŇ-1 ed.3 – soubor – Zhotovení dokument] 
používaných v elektrotechnice, 

- ČSN ISO 14617 – soubor – Grafické značky  
pro schémata, 

- ČSN EN 61175 ed. Ň Ě01 ňňŘ1ě Pr]myslové systémy, instalace  
a zaUízení a pr]myslové produkty – Označování signál], 

- IEC 60617 DB Grafické značky pro schémata. 
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Silnoproudé rozvody a zaUízení se zakreslují do p]dorys], ve kterých jsou pUehlednE vypracovány 
v doporučeném mEUítku 1 : 100 nebo 1 : 50. Výkresová část silnoproudé elektroinstalace se 
doporučuje rozdElit do p]dorys] na část svEtelných rozvod] a na část napájecích rozvod] 
elektrických spotUebič], stroj], včetnE zásuvkových obvod]. To není nutné u jednoduchých 
projekt]. Dále výkresová část silnoproudé elektroinstalace musí obsahovat schémata rozvadEč] 
v jednopólovém provedení a celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvod] zpracované 
pUehlednE a doplnEné o základní technické údaje. Slaboproudé rozvody a zaUízení se zakreslí  
do p]dorys], ve kterých jsou pUehlednE vypracovány v doporučeném mEUítku 1 : 100. Zahrnují 
celková bloková schémata pUehlednE zpracovaná, která obsahují počet a logickou polohu 
jednotlivých prvk]. Všechny výkresy zobrazující schéma silového či slaboproudého rozvodu 
musí obsahovat popis jednotlivých kabel], propojených prvk] a razítko, ve kterém jsou uvedeny 
informace o daném objektu, informace o projektantovi, mEUítko a označení výkresu. Dále musí 
výkresy obsahovat legendu místností a legendu elektroinstalace. Všechny prvky se zakreslují 
normovanými značkami a náležitE se označují [31].  
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10  PRůKTICKÝ NÁVRH UMDLÉHO OSVDTLENÍ 
V dnešní dobE je vEtšina návrh] umElého osvEtlení zpracována pomocí výpočtových 

program], kterých je na trhu nEkolik. V mém pUípadE jsem zvolil výpočetní program WILS 7.0.  
Program umožOuje výpočty tokovou a bodovou metodou, výpočty činitele oslnEní UGR, výpočet 
normálové osvEtlenosti, výpočet nouzového osvEtlení a dalších veličin. Svítidla je možné 
rozmístit manuálnE zadáním souUadnic x, y, z nebo automaticky dle počtu roztečí svítidel. 
Svítidla je možné v prostoru umis[ovat i pod libovolným úhlem natočení. Program umožOuje 
využívat zobrazení ve ŇD Ěplošnéě a ňD Ěprostorovéě. Všechny výpočty odpovídají požadavk]m 
norem ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1Ň464-2. Výpočet umElého osvEtlení je zpracován pro 1.NP, 
které je určeno pro administrativní účely a také pro společné prostory Ň.NP, ve kterém se 
nacházejí 4 bytové jednotky. V tomto projektu je také Uešen návrh nouzového osvEtlení 
únikových cest, jehož hlavním cílem je pUítomným umožnit bezpečný odchod z prostoru pUi 
výpadku normálního napájení z jakéhokoli d]vodu. Nouzové osvEtlení nám poskytuje 
dostatečnou osvEtlenost k určení smEru na únikových cestách. Cílem návrhu osvEtlení je vytvoUit 
prostUedí, které zajistí dostatečnou kvalitu osvEtlení pro r]zné úkony. Pro každý druh místnosti je 
zvolen konkrétní typ svítidla a jeho umístEní. Výsledné Uešení návrhu osvEtlení pro vybrané typy 
místností je uvedeno v následujících kapitolách. 

10.1 Návrh umElého osvEtlení 1.NP 
Pro 1.NP byl zpracován návrh umElého osvEtlení všech místností. Níže budou uvedeny 

všechny výpočty a typy požitých svítidel, a také ukázka výpočtu vybraných místností, které se 
liší svými požadavky hodnot normálové osvEtlenosti a činitele oslnEní UGR. 

 
Obr. 17 Návrh osvEtlení 1.NP administrativní část 

10.1.1 KanceláU 1.05 
Doporučené hodnoty osvEtlenosti pro kanceláUské prostory se pohybují od 300 lx do 750 lx. 

Hodnoty osvEtlenosti závisí na druhu vykonávané činnosti. Pro tento projekt je zvolena 
minimální hodnota osvEtlenosti 500 lx, která odpovídá činnosti psaní, čtení a zpracování dat. 
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Srovnávací rovina pro normálovou osvEtlenost je umístEna ve výšce 0,Ř5 m nad zemí  
a srovnávací rovina pro určení činitele oslnEní je umístEna ve výšce 1,ň m nad podlahou, což 
odpovídá výšce očí sedícího pr]mErného človEka. Výsledky výpočt] a typ použitých svítidel jsou 
v pUiložené tabulce. 

 

Obr. 18 Srovnávací roviny normálové osvEtlenosti a činitele oslnEní UGR 

 

Obr. 19 Nasimulovaný graf izolux v částech místnosti 
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Tab. 9 PUehled použitých svítidel a výpočt] 

 

 

Obr. 20 Charakteristika svítidla MODUS QN_A_/700 

 

10.1.2 Chodba 1.01 
Pro výpočet byly zvoleny komunikační prostory a chodby. Na chodbE se nachází celkem 

deset svítidel, která zajištují minimální hodnotu osvEtlenosti, jenž je pro tento typ místnosti 
stanovena na 100 lx. Srovnávací rovina pro mEUení normálové osvEtlenosti je umístEna  
na podlaze a činitel oslnEní UGR je mEUen ve výšce očí pr]mErného človEka 1,7 m nad podlahou. 
Výsledky výpočt] a typ použitých svítidel jsou v pUiložené tabulce. 

 

 

Obr. 21 Srovnávací roviny normálové osvEtlenosti a činitele oslnEní UGR 
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Tab. 10 PUehled použitých svítidel a výpočt] 

 

 

 

 

Obr. 22 Charakteristika svítidla MODUS BRSB_KO375V2 
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10.1.3 Souhrn výpočt] a použitých svítidel v 1.NP 
V uvedených tabulkách jsou uvedeny výpočty normálového osvEtlení a činitele oslnEní UGR 

pro jednotlivé místnosti. Dále jsou zde uvedeny použité typy svítidel a jejich označení ve výkresu 
č. E-2. 

 

Tab. 11 Použitá svítidla v 1.NP 
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Tab. 12 PUehled výpočt] normálové osvEtlenosti a činitele oslnEní UGR pro 1.NP 
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10.2 Návrh umElého osvEtlení 2.NP 
Návrh umElého osvEtlení Ň.NP byl zpracován jen pro společné prostory, jenž je chodba Ň.Ňň, 

chodba Ň.06 a technická místnost Ň.ŇŇ. V technické zprávE jsou uvedeny doporučené hodnoty 
svEtelných zdroj] určených pro bytové jednotky. V podkapitole je uveden návrh osvEtlení  
v technické místnosti a dále pUehled všech výpočt] a použitých svítidel ve Ň.NP. 

10.2.1 Technická místnost 
Pro výpočet byly zvoleny provozní místnosti a rozvodny. Na stropE jsou umístEna celkem 

čtyUi svítidla, která zaručují minimální osvEtlenost, která je pro tento typ místnosti stanovena na 
hodnotu Ň00 lx. Srovnávací rovina k určení normálové osvEtlenosti je umístEna  
na podlaze a činitel oslnEní UGR je mEUen ve výšce očí pr]mErného človEka 1,7 m nad podlahou. 

 

 

Obr. 23 Srovnávací roviny normálové osvEtlenosti a činitele oslnEní UGR 

 

Tab. 13 PUehled použitých svítidel a výpočt] 
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Obr. 24Charakteristika svítidla MODUS BRSB_KO480V3 

 

10.2.2 Souhrn výpočt] a použitých svítidel v 2.NP 
V uvedených tabulkách jsou uvedeny výpočty normálového osvEtlení a činitele oslnEní UGR 

pro jednotlivé místnosti. Dále jsou zde uvedeny použité typy svítidel a jejich označení ve výkresu 
č. E-4. 

Tab. 14 Použitá svítidla ve 2.NP 

 

 

Tab. 15 PUehled výpočt] normálové osvEtlenosti a činitele oslnEní UGR pro 2.NP 

 

10.3 Návrh umElého osvEtlení na schodiš[ovém prostoru  
Program WILS 7.0 neumí pUímo vytvoUit schodiš[ový prostor, z toho d]vodu jsem využil 

geometrických útvar] a schodiš[ový prostor nasimuloval. Každý geometrický útvar má svoji 
soustavu hodnocených bod] jak k určení normálové osvEtlenosti, tak i k určení činitele oslnEní 
UGR. Pro výpočet byl zvolen typ místnosti schodištE, na kterém musí být minimální hodnota 
normálové osvEtlenosti 100 lx. Všechny výpočty jsou uvedeny v tabulce a je zde stanovena 
pr]mErná hodnota normálové osvEtlenosti a činitele oslnEní UGR ze všech soustav hodnocených 
bod], která by mEla odpovídat pUibližnE pr]mErné osvEtlenosti a činitele oslnEní UGR celého 
schodiš[ového prostoru. Soustava hodnocených bod] k určení normálové osvEtlenosti je 
umístEna pUímo na schodišti a činitel oslnEní UGR je mEUen ve výše očí pr]mErného človEka  
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1,7 m nad podlahou. Dále jsou v tabulce uvedeny použité typy svítidel a jejich označení 
ve výkresu č. E-4 a č. E-2. 

 

 

 

Obr. 25 Nasimulovaný schodiš[ový prostor 
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Obr. 26 Očíslované srovnávací roviny normálového osvEtlení a činitele oslnEní UGR 

 

Tab. 16 PUehled výpočt] normálového osvEtlení a činitele oslnEní UGR schodiš[ového prostoru 
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Tab. 17 Použitá svítidla na schodiš[ovém prostoru 

 

10.4 Návrh nouzového osvEtlení únikových cest  
Nouzové únikové osvEtlení musí zajistit, aby osvEtlení bylo poskytnuto automaticky a včas, 

v dobE, kdy normální osvEtlení není v provozu. Pro únikové cesty do šíUky Ň m nesmí být 
horizontální osvEtlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx a stUedový pás široký 
alespoO polovinu šíUe cesty musí být osvEtlen minimálnE na padesát procent této hodnoty. 
Minimální doba svícení únikového osvEtlení musí být 1 hodina. V podkapitolách bude uveden 
pUehled výpočt] nouzového osvEtlení a typ použitých svítidel ve výkresech č. E-Ň a č. E-4. 

10.4.1 Chodba 1.01 
Chodba 1.01 se nachází v 1. NP. Požadované hodnoty nouzového osvEtlení únikové cesty 

zajištují celkem ň stropní nouzová svítidla a jedno pUísazné nouzové svítidlo s piktogramem 
EXIT. Všechna svítidla mají samostatnou baterii, jsou vybavena testovacím tlačítkem a zaručují 
minimální dobu svícení pUi výpadku 1h. 

 

 

Obr. 27 Nouzového osvEtlení únikové cesty 
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MODUS BRSB_KO480V3 F 5 175

MODUS LLX254ALDP I 1 108

MODUS BRSB_KO375V2 G 2 54
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Tab. 18 PUehled použitých svítidel a výpočt] 

 

 

 

 

Obr. 28 Charakteristika svítidel AXPR/6W a ETE/1W-exit 

 

10.4.2 Chodba 2.22 
Chodba Ň.ŇŇ se nachází ve Ň.NP. Požadované hodnoty nouzového osvEtlení únikové cesty 

zajištují celkem Ň stropní nouzová svítidla a jedno pUísazné nouzové svítidlo s piktogramem 
únikový východ. Všechna svítidla mají samostatnou baterii, jsou vybavena testovacím tlačítkem  
a zaručují minimální dobu svícení pUi výpadku 1h. 
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Obr. 29Nouzového osvEtlení únikové cesty 

Tab. 19 PUehled použitých svítidel a výpočt] 

 

 

 

Obr. 30 Charakteristika svítidel AXPR/6W a ETE/1W-exit 
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10.4.3 Schodiš[ový prostor  
Požadované hodnoty nouzového osvEtlení únikové cesty zajištují celkem 4 pUísazná nouzová 

svítidla s piktogramem únikový východ. Všechna svítidla mají samostatnou baterii, jsou 
vybavena testovacím tlačítkem a zaručují minimální dobu svícení pUi výpadku po jednu hodinu.  

 

Obr. 31 Nouzové osvEtlení únikové cesty 

 

Tab. 20 PUehled použitých svítidel a výpočt] 
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Obr. 32 Charakteristika svítidel ETE/1W-exit, IF2BWS/1W a HHP/6x1W 

10.5 Zhodnocení 
Návrh umElého osvEtlení je pro každý objekt specifický. UmElé osvEtlení nám má zajistit 

komfortní podmínky pro činnosti i pUi minimálním denním osvEtlení. D]ležité je najít kompromis 
mezi kvalitou osvEtlení, cenou a požadavky investora. Na každou místnost jsou kladeny jiné 
nároky, které se často odvíjí od druhu vykonávané činnosti. Mimo splnEní požadavk] daných 
legislativou a normou jsou na osvEtlení kladeny nároky estetické, ekologické a ekonomické. 
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11 ZÁVDR 
Cílem bakaláUské práce bylo seznámit se s problematikou projektování elektroinstalací 

v kanceláUských a bytových jednotkách, dále definovat zásady tvorby projektové dokumentace 
pro elektrické instalace a na závEr realizovat projekt elektroinstalace pro polyfunkční objekt 
včetnE výkresové a textové části. 

BakaláUská práce má dvE části – teoretickou, která popisuje, jakým zp]sobem se realizují 
elektroinstalace a co musí být pUi tvorbE dodrženo a praktickou, která obsahuje navrženou 
projektovou dokumentaci pro realizaci polyfunkčního objektu. 

Teoretická část je rozložena na dva úseky. První úsek se zabývá současnými trendy v Uešení 
elektroinstalací. Je zde uvedeno srovnání klasické a inteligentní elektroinstalace. Dále jsou 
shrnuty nejd]ležitEjší technické normy, které je nutné pUi projektování elektroinstalací dodržovat. 
NáslednE je v této práci rozebrána bezpečnost elektrických instalací, kde jsou popsány požadavky 
na elektrické rozvody, mezi které patUí bezpečnost osob a vEcí, provozní spolehlivost, 
hospodárnost, pUehlednost provozu a estetičnost. V části, která se zabývá bezpečnosti 
elektrických instalací, jsou uvedeny nejčastEji používané jistící pUístroje v obvodech nízkého 
napEtí. Dále jsou v práci rozebrány pUípojky nízkého napEtí, které jsou d]ležité z hlediska 
pUipojení objektu k distribuční síti. Ve druhém úseku je práce zamEUena na silnoproudé  
a slaboproudé rozvody. Jsou zde uvedeny metody o provedení, dimenzování a jištEni svEtelných  
a zásuvkových obvod], minimální počty zásuvek a svEtel v r]zných typech místností, zp]soby 
jejich montáže, uložení zapuštEných a povrchových elektrických rozvod] a instalační zóny  
pro kladení elektrických vedení včetnE jejich popisu. V části, které se vEnuje slaboproudé 
elektroinstalaci, jsou uvedeny informace o prvcích, které se vyskytují v praktické části. V závEru 
teoretické části je uveden návrh umElého osvEtlení a nouzového osvEtlení únikových cest. Návrh 
byl proveden pomocí programu Wils 7.0 od firmy ůstra MS Software. 

Praktická část obsahuje kompletní projektovou dokumentaci pro realizaci polyfunkční 
objektu. Projektovou dokumentaci jsem zpracoval pomocí programu BricsCůD s nástavbou 
ElProCůD, program] Verox a Sichr. Tyto programy mi byly poskytnuty od pUíslušných firem se 
studentskou licencí. Na základE pUedložených stavebních výkres] a požadavk] investora byla 
zpracována výkresová část, která obsahuje návrh silnoproudých rozvod], slaboproudých rozvod], 
schéma zapojení domovních rozvadEč] a elektromErového rozvadEče. Návrh domovních 
rozvadEč] byl ovEUen pomocí výpočtového programu Sichr od firmy OEZ. Na závEr byla 
vytvoUena technická zpráva a rozpočet. Veškerá dokumentace byla zpracována dle pUíslušných 
technických norem. 
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