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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem a zpracováním realizačního projektu 

elektroinstalace pro rodinný dům. V první části nalezneme výpis potřebné legislativy, která je 

určena k řádnému zhotovení daného projektu. Následují praktičtější ukázky týkající se způsobu 

připojení objektu k distribuční síti, základní vybavení bytu elektrickými rozvody a jejich jištění,  

provedení elektrických rozvodů a zóny umístění vedení. Pokračováním této části je zabezpečení 

objektu vnější a vnitřní ochranou před bleskem. Tato kapitola čtenáře seznámí s postupem při 

návrhu jímací soustavy, svodů čí uzemnění. Dále popisuje použití vnitřní ochrany před bleskem, 

tedy svodičů přepětí. Druhá část této bakalářské práci se zamýšlí nad využitím a vlastnostmi 

instalace s aktivními prvky, které mohou člověku dopřát určitý nadstandard. Ve třetí praktické 

části autor zpracoval realizační projekt elektroinstalace konkrétního domu, který obsahuje 

zakreslení obvodů, přístrojů a zařízení do půdorysu domu, dále výkresový návrh vnější ochrany 

před bleskem a jeho rozmístění, schéma domovního a elektroměrového rozvaděče a nechybí ani 

potřebná technická dokumentace s ekonomickým zhodnocením vytvořeného objektu. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Elektroinstalace, elektrické obvody, ochrana, jističe, chrániče, 

jímací zařízení, svody, uzemnění, svodiče přepětí, aktivní prvky, 

projektová dokumentace. 
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ABSTRACT 

The thesis deals with the design and process implementation project for house's electrical 

installation. The first section contains a statement of the necessary legislation, which is intended 

for the proper construction of the project. The following are practical examples on how to 

connect the object to the distribution network, basic furnishing and electrical wiring protection, 

design of electrical distribution lines and zone location. Continuing this part of the object is to 

provide external and internal lightning protection. This chapter introduces the reader how to 

design a receiver system, whose ground leads. It also describes the use of internal lightning 

protection, surge protection devices. The second part of this thesis examines the use and 

installation characteristics of the active elements, which may afford some extras to man. In the 

third practical part author compiled project of realization of wiring a house, which includes 

drawing circuits, devices and equipment into the house floor plan, electrometer housing scheme 

and also includes design drawing external lightning protection and its deployment. There are also 

necessary technical documentation with the economic evaluation of the created object. 

 

 

KEY WORDS: 

Electrical installation, electrical wiring, electrical protection, circuit 

breakers, electrical protectors, lightning rod, wire, ground rod, over-

voltage protection, active elements, project documentation. 
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1 ÚVOD 
Při projektování elektrických obvodů, ať už novostavby, přístavby, přestavby či celkové 

rekonstrukci, projektant akceptuje požadavky investora a vychází z příslušných zákonů, 

technických norem a dalších požadavků k celkové dokumentaci. Tyto znalosti a zkušenosti se 

značně podílejí na vytvoření kvalitního projektu. 

Je hodně věcí, které projektant musí znát a umět, z částí legislativy. Určitou část představuje 

i praktická zkušenost s montáží, případně s opravou nebo údržbami. Samozřejmostí je schopnost 

jeho logického uvažování a technické představivosti. Za těchto předpokladů a zkušeností může 

projektant zkompletovat projekt daleko přesněji a s co nejmenšími náklady. Ovšem není vždy 

pravda, že se projekt podaří navrhnout úplně přesně. Praxe je taková, že nepodstatné změny se 

tolerují, mohou být změněny, ale musejí být zaznamenány do projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace (písemná a/nebo grafická) slouží jako podklad pro realizační firmu, 

která elektroinstalace provádí. Musí být tedy správně navržena tak, aby při jejím provozu 

zajišťovala bezpečnost, spolehlivost, energetickou náročnost, ekologickou nezávadnost a další. 

V této práci naleznete nejen soubor platných předpisů, norem a zákonů, které navedou 

projektanta ke snadnější orientaci pro zpracování realizačního projektu elektroinstalace rodinného 

domu, ale také samotný projekt. 
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2 LEGISLATIVA 
Při projektování, musí každý projektant (bez ohledu na obor) vycházet z platných zákonů, 

technických norem a publikací. Povinností projektanta je vyhledávat a využívat nové či změněné 

legislativní předpisy, ale i technické normy, které jsou revidovány, rušeny nebo nahrazovány 

novými[1][2]. 

V této kapitole naleznete souhrn těch nejdůležitějších platných zákonů, technických norem a 

publikací. Dále je připojen stručný komentář[1][2]. 

2.1 Legislativní předpisy 

 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (základní zákonné požadavky na výstavbu, postavení a 

vztah ke stavbě a stavebnímu úřadu, osoby, které se jí účastní a výrobky, které se mají použít; 

v zákoně jsou i základní hranice pro zásahy so stávajících objektů, kdy je možno provádět zásahy 

bez vědomí stavebního úřadu)[1]. 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (která stanoví 

rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlašované stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) 

až d) stavebního zákona, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro 

provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. Dále stanoví náležitosti 

dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o 

stavbě a způsob jejich vedení)[1]. 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

(která stanoví technické požadavky na stavby, jež náleží do působnosti obecných stavebních 

úřadů; §34 – Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní 

rozvody do sítí elektronických komunikací; §36 – ochrana před bleskem)[1]. 

 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (tento zákon postavil původně osoby 

autorizované vedle osob majících tzv. zvláštní způsobilost dle dříve platného znění příslušného 

paragrafu stavebního zákona; v současné době byl tento zákon novelizován a nadále mohou 

„vybrané činnosti ve výstavbě“ vykonávat pouze autorizované osoby)[1]. 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o znění některých zákonů (Energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. (základní 

zákonný předpis stanovující vztahy mezi jednotlivými subjekty při výrobě, transportu, dodávce a 

odběru elektřiny; na tento zákon navazují vyhlášky, které stanoví podrobnosti, jako kvalita 

dodávky atd.)[1]. 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací (upravuje na základě práva Evropských 

společenství podmínky podnikání a výkon státní správy včetně regulace trhu v oblasti 

elektronických komunikací)[1]. 

 Vyhláška č. 327/2006 Sb., přiměřené požadavky na připojení k veřejné telefonní síti[1]. 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů (základní zákon zavádějící harmonizaci tuzemských předpisů 

a předpisy Evropské unie; tento zákon zavádí pojem harmonizované normy – převzaté evropské 

normy či harmonizační dokumenty - a jim naroveň postavené vybrané normy - tuzemské ČSN; 

splněním požadavků těchto norem je splněn požadavek tohoto zákona)[1]. 
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 Soubor nařízení vlády navazující na zákon č. 22/1997 Sb., který vymezuje oblasti sledované 

tímto zákonem. Mezi tyto oblasti patří: 

 Technické požadavky na zařízení nízkého napětí (především se jedná o výrobky 

elektrotechnického průmyslu), 

 Technické požadavky na výrobky z jejich elektromagnetické kompatibility, 

 Technické požadavky na strojní zařízení, 

 Technické požadavky na stavební výrobky, 

 Technické požadavky na výtahy, 

Na základě těchto nařízení vlády jsou vydány ve Věstníku ÚNMZ seznamy harmonizovaných a 

vybraných norem. (Splněním požadavků těchto norem je automaticky plněn požadavek zákona č. 

22/1997 Sb.)[1].  

 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (základní zákonný předpis pro zajištění hospodárné 

výroby a využití energie a provádění energetických auditů auditory, kteří je mohou provádět; 

zavádí rovněž povinnost štítkování vybraných elektrických spotřebičů; věnuje se rámcově i 

energetické koncepci území)[1]. 

 Soubor vyhlášek navazujících na zákon č. 406/2000 Sb., (tyto vyhlášky specifikují požadavky na 

energetickou koncepci území, energetiku budov, výrobu a přepravu energie, provedení a průběh 

energetického auditu; věnují se rovněž podrobnému popisu štítku pro vybrané elektrické 

spotřebiče)[1]. 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů (tento zákon definuje 

kromě jiného i elektrotechnické výrobky, které spadají po dožití do režimu likvidace 

předepsaného tímto zákonem; tento zákon stanoví i povinnosti zpětného odběru těchto výrobků 

prodejci)[1]. 

 Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (ČÚBP dnes SÚIP) i ve 

svých dalších vyhláškách stanoví též kritéria pro elektrická zařízení z hlediska zajištění 

bezpečnosti – jedná se především o vyhlášky, které definují vyhrazená elektrická zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti; dále o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních prací, případně o povinnostech organizací k zajištění bezpečnosti práce a 

dovážených technických zařízení)[1]. 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických zařízení (stanoví vyhrazená elektrická 

technická zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti)[1].  

2.2 České technické normy 

 Kreslení v elektrotechnice – jedná se o ČSN s třídícím znakem 01 33XX a databázi IEC 60617 DB. 

Do této třídy jsou v současné době zařazovány i evropské normy značek pro všeobecné využití 

připravované ve spolupráci IEC a ISO[1]. 

 Základní klimatologické normy – jedná se o ČSN s třídícím znakem 03 8900. Jde o základní a 

podrobné klimatologické normy, z nichž vychází i kapitola 512.2 ČSN 33 2000-5-41 ed. 3 pro 

určování vnějších vlivů[1]. 

 Elektrotechnické předpisy – jedná se o ČSN s třídícím znakem 33 XXXX. Orientace 

elektrotechnika v této třídě je základem jeho znalostí – pro projektanta ze všech těchto norem 

vystupuje do popředí soubor ČSN 33 2000[1]. 

 ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: stanovení základních 

charakteristik[2]. 

 ČSN 33 2000-51 ed.2 elektrická instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Všeobecné předpisy[2]. 
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 ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodnách[2]. 

 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem[2]. 

 ČSN 33 2000-4-42 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. 

Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla[2]. 

 ČSN 33 2000-4-43 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: Bezpečnost – Kapitola 

43: Ochrana proti nadproudům[2]. 

 ČSN 33 2000-4-433 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. 

Kapitola 44: Ochrana před přepětím – Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo 

spínacím přepětím[2]. 

 ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. 

Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 482: Ochrana proti 

požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím[2]. 

 ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení[2]. 

 ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje – Oddíl 537: Přístroje pro 

odpojování a spínání[2]. 

 ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče[2]. 

 ČSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Ostatní zařízení – Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace[2]. 

 ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize[2]. 

 ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrická instalace budov – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a 

ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou[2]. 

 ČSN 33 2000-7-707 ed. 2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení 

jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích 

zařízení pro zpracování dat[2]. 

 ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody[2]. 

 Elektrotechnické výrobky – jedná se o ČSN s třídicím znakem 34 XXXX a 35 XXXX. Ve třídě 34 se 

vyskytují i některé předpisové normy, například pro dopravní prostředky[1]. 

 Osvětlování – jedná se o ČSN s třídicím znakem 36 XXXX, kde jsou normy určující způsob návrhu 

umělého i sdruženého osvětlení budov, komunikací a dalších prostor a rovněž základní norma 

pro měření osvětlenosti umělým světlem. V této části jsou i normy pro svítidla, světelné zdroje a 

jejich části a dále normy vyjadřující požadavky na bezpečnost spotřebičů[1]. 

 Hodnocení spotřeby elektřiny pro osvětlení – v současnosti se jedná o ČSN EN 15193 a 

TNI 73 0327[1]. 

 Energetika a požární bezpečnost je obsažena v ČSN s třídicím znakem 37 XXXX a 38 XXXX [1]. 

 Navrhování a provádění staveb obsahují ČSN s třídicím znakem 73 XXXX. Upozornit je nutné 

zvláště na normy s třídicím procesem 73 08XX, které se zabývají požární bezpečnosti staveb. 

Z nich vyplývá především povinnost na vybavení v těchto normách určených objektů specifickým 

elektrickým zařízením – nouzovým osvětlením, EPS atd [1]. 

 

 



  3 Připojení objektu k distribuční síti 15 

3 PŘIPOJENÍ OBJEKTU K DISTRIBUČNÍ SÍTI 
Připojení odběrného zařízení (rodinný dům, bytový dům, chalupa atd.) se připojují 

k distribuční síti přípojkou. Jedná se o elektrické vedení, které odbočuje od zařízení pro veřejný 

rozvod elektřiny (distribuční sítě) až do přípojkové skříně (nazývaná též hlavní domovní skříň - 

HDS). V případě je-li objekt připojen pomocí smyčky v distribuční síti, která vede přímo do 

hlavní domovní skříně, ze které již odbočuje hlavní domovní vedení, nejedná se o přípojku (např. 

řadová zástavba).[1][2][3] 

Členění elektrických přípojek: 

a) Venkovním vedením (vedené holými vodiči, ale i závěsnými kabely zavěšenými na 

sloupech). viz Obr.3-1 

b) Kabelovým vedením (vedené v zemi) viz. Obr.3-2 

c) Kombinací obou způsobů (část přípojky je vedená venkovním vedením a část 

přípojky kabelovým vedením[1][2][3]. 

 

Obr. 3-1Připojení objektu k distribuční síti venkovním vedením [11] 

 

 

Obr. 3-2Připojení objektu k distribuční síti kabelovým vedením [12] 
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Každý dodavatel elektrické energie je povinen připojit daný objekt k distribuční síti za 

předpokladu, že splní kritéria daná Pravidly provozování distribuční soustavy:[3]  

a) Má zřízenou elektrickou přípojku a odběrné elektrické zařízení je v souladu 

s technickými normami a právními předpisy. 

b) Splňuje podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené 

dodavatelem. 

c) Není-li odběratel totožný s vlastníkem objektu, musí mít souhlas vlastníka dotčené 

nemovitosti[2][3]. 

(tyto vztahy upravuje zákon č. 458/2000Sb. energetický zákon a ČSN 33 3320 

Elektrotechnické předpisy – elektrické přípojky)[3] 

 

3.1 Přípojková skříň 

Přípojková skříň neboli hlavní domovní skříň (HDS) je 

místo, které rozděluje distribuční síť od odběrového objektu 

pomocí hlavních pojistek. Tento jistící prvek je důležitý 

z hlediska jištění celého odběrného zařízení. Zabraňuje 

přenesení zkratových proudů z odběrového zařízení do sítě 

dodavatele, v některých případech i naopak. Jištění v přípojkové 

skříni se volí vždy alespoň o jeden stupeň vyšší než je jištění 

před elektroměrem[2][3][4].  

         Obr. 3-3 Přípojková skříň[13] 

Základní pravidla, která každá přípojková skříň musí: 

 být usazena tak, aby umožňovala mechanické odpojení odběrového objektu od distribuční 

sítě (při opravách objektu, hašení požáru, zatopení objektu) i bez přítomnosti odběratele; 

 být označena bezpečnostní značkou  

 mít závěr na klíč pro rozvodná zařízení 

 být opatřena plombou znemožňující nelegální odběr proudu[1][2][3][4]. 

 

Přípojkové skříně dělíme dle provedení přípojek: 

a) Přípojková skříň pro přípojky provedená venkovním vedením (holými vodiči, izolovanými 

vodiči nebo závěsným kabelem). V tomto případě se skříň umisťuje zpravidla na objekt ve 

výšce 2,5 až 3m nad definitivně upraveným terénem. Je-li posledním podpěrným bodem 

přípojky sloup na odběratelově pozemku, lze skříň umístit i na tento sloup ve výšce 2.5 až 

3m nad terénem[1][2][3]. viz. Obr. 3-1 

b) Přípojková skříň pro přípojky vedené kabelem (kabelové vedení v zemi). Skříň se zpravidla 

umisťuje v obvodovém zdivu objektu nebo do sloupku v oplocení nemovitosti. Spodní okraj 

skříně v minimální výšce 0,6m nad definitivně upraveným povrchem. Při projektování 

bereme ohled na místní podmínky (sněhová pokrývka, záplavy atd.) a můžeme skříň 

posadit výše, maximálně do 1,5 m nad povrchem, viz.Obr 3-2. Před přípojkovou skříní musí 

být volný prostor o šířce minimálně 0,8m a nesmí zasahovat do evakuační cesty[1][2][3]. 
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V blízkosti přípojkové skříně je nutno instalovat svorkovnici hlavního pospojování 

(ekvipotenciální svorka; EPS). Vodiče ochranného pospojování mají vyrovnat potenciál na všech 

dosažitelných kovových předmětech.[2][3]  

 

Obr. 3-4Svorkovnice hlavního pospojování[14] 

Vodič hlavního pospojování musí mít průřez odpovídající jedné polovině průřezu největšího 

vodiče v instalaci, minimálně 6mm
2
 Cu a nemusí být větší jak 25 mm

2
 Cu. U nově postavených 

domů se svorkovnice spojí rovněž se sítí vytvořenou zemnícími pásky v základech domu, popř. 

s hlavními kovovými armaturami železobetonu, pokud je to možné[2][3]. 

 

3.2 Elektrické vedení od přípojky k podružné rozvodnici 

Elektrické vedení pokračuje od přípojkové skříně k 

elektroměrům, které musí být osazeny v prostorách přístupných 

veřejností. U rodinných domů či chalup je možné umístění do 

stejných skříní, kde jsou přípojky nebo přímo do elektroměrové 

skříně. V budovách s více než třemi odběrateli se zřizuje hlavní 

domovní vedení, z kterého jsou instalovány odbočky 

k elektroměrovým skříním pro každého odběratele.  

Pro jištění elektroměru a tím i celého objektu se v současné době 

používá výhradně jistič s charakteristikou B. V prostorách, kde se 

nalézá jistič, je možné instalovat i HDO (hromadné dálkové ovládání) 

s příslušnými stykači a jištěním. Vše musí být nainstalováno tak, aby 

nedocházelo k černým odběrům[2][4][9].  

                      Obr. 3-5 Vedení od přípojky k elektroměru [13] 

 

Obr. 3-6Schéma zapojení měření s třífázový,m dvou-sazbovým elektroměrem a jedno-povelovým 

přijímačem HDO [15] 
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Provedení odboček k elektroměrům 

 Jednofázové odbočky k elektroměrům lze instalovat pouze u objektu, jehož soudobý příkon 

nepřesahuje 5,5 kW. 

 V ostatních případech navrhujeme odbočky k elektroměrům trojfázové se všemi vodiči 

proudové soustavy dle příslušné stupni elektrizace[2][4]. 

Stupeň elektrizace A - byty, v nichž se elektřiny používá k osvětlení a pro domácí elektrické 

spotřebiče připojované k elektrickému rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně 

připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA. 

Stupeň elektrizace B - byty s elektrickým vybavením jako byty stupně A, v nichž se navíc k 

vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA[1][2][4][9]. 

Stupeň elektrizace C - byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně elektrizace A 

nebo B, v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci užívají elektrické spotřebiče, jejichž spotřeba je 

měřena u jednotlivých odběratelů[1][2][4][9]. 

 

Průřezy vodičů pro odbočky k elektroměru a jeho jištění 

Tab. 3-1Minimální průřezy vodičů odboček k elektroměrům bytů, respektive k bytovým 

rozvodnicím, a jmenovitý proud jističe před elektroměrem bytů stupně elektrizace A a B[2] 

Stupeň elektrizace A B 

Maximální soudobý příkon bytu PB[kW] 7 11 

Trojfázová odbočka k elektroměru, bytové rozvodnici 

Průřez jader vodičů [mm
2
] 

Al Cu Al Cu 

10 6 16 10 

Jmenovitá hodnota jističe před elektroměrem [A] 25 25 25 25 

 

3.3 Podružné rozvodnice 

Jsou to normalizované skříně, ve kterých se nachází elektrická zařízení pro rozdělení 

přívodního vedení do několika samostatných obvodů. Podle provedení a materiálu rozvaděče 

rozlišujeme na plastové, kovové, zapuštěné nebo na povrchu.  

Na přívodu do rozvaděče je hlavní vypínač, za kterým jsou jednotlivé obvody jištěny 

příslušnými prvky. Ty jsou dimenzovány na nižší zatížení, než je přívodní vedení. Ovšem součet 

všech zatížení obvodů může být větší než přívodní, neboť počítáme s tím, že celková zátěž 

obvodů nebude používána soudobně.  

V rozvaděčích můžeme nalézt přístroje pro bezpečnou elektrickou instalaci, jako jsou jističe, 

proudové chrániče, přepěťové ochrany nebo přístroje zajišťující určitý komfort připojených 

zařízení jako jsou stykače, časové spínače, impulsní relé, přístroje pro systémové instalace, akční 

členy, pomocné napájecí zdroje a další. Tyto přístroje jsou v rozvaděči připevněny na din lištu. 
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Bytová rozvodnice je posledním místem, kde se může rozdělit ochranný a střední vodič 

(PEN) na samostatné vodiče (PE- ochranný) a (N- střední). Z toho plyne, že všechny nové 

obvody v bytě musí být vedeny v soustavě TN-S[2][3][4]. 

 

 

4 VYBAVENÍ BYTU ELEKTRICKÝMI ROZVODY A JEHO 

JIŠTĚNÍ 
Nové elektrické rozvody vedené z bytové rozvodnice jsou v soustavě TN-S. Při jejich 

navrhování, vycházíme z požadavků pro elektrotechnické předpisy ČSN 33 2000[1][2]. 

V každé obytné místnosti mají být alespoň dva různé obvody, které jsou samostatně jištěny 

(nejzákladnější – zásuvkové a světelné). Pro tyto a další obvody musíme uvažovat s dovoleným 

maximálním úbytkem napětí ve vedení, který je vyjádřen v procentech. Pro více informací [1][2]. 

 

Tab. 4-1Maximální délky vedení s jádry Cu bytových obvodů v závislosti na úbytku napětí a jeho 

jištění.[1] 

Průřez 

[mm
2
] 

Úbytek napětí 

[%] 

Jištění 

[A] 

Délka vedení 

[m] 

Poznámka 

1,5 2 6 ~27 
světelné obvody 

1,5 2 10 ~16 

1,5 3 10 ~25 chladničky, mrazničky 

2,5 2 16 ~17 bytová jádra atd. 

2,5 3 16 ~26 automatické pračky, sušičky atd. 

2,5 5 16 ~45 obecně zásuvky 

4 2 16 ~28 bytová jádra 

4 3 16 ~44 automatické pračky, sušičky atd. 

4 5 16 ~75 obecné zásuvky 

 

 

4.1 Základní obvody v bytě 

V této kapitole se zabývám zásadními požadavky na elektrické obvody. Především 

základními obvody, které jsou světelné a zásuvkové. Další obvody můžeme nazvat dle jejich 

charakteru; (obvod pro myčku, bezpečnostní obvody, komunikační obvody atd.)[2]. 
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4.1.1 Světelné obvody 

U těchto obvodů jsou pevně zapojená svítidla ovládána spínači (vypínač, relé, pohybové 

čidlo, stmívač atd.) nebo zásuvky, které jsou výhradně pro zapojení svítidla, ovládány 

spínači[2][3][4].  

 

Požadavky: 

 Na jeden světelný obvod můžeme zapojit jen tolik svítidel, aby jejich jmenovitý proud 

nepřekročil hodnotu jmenovitého proudu jistícího přístroje. Ovšem musíme počítat 

s induktivní zátěží některých svítidel, kde může dojít k poškození spínače. (obvykle 

navrhujeme 10 svítidel na jeden obvod).   

 Jsou-li do světelného obvodu zařazeny zásuvky ovládané spínači, nesmí být předřadný jistič 

na větší jmenovitý proud, než je jmenovitý proud spínače a jim ovládané zásuvky. 

 Každý spínač musí být dimenzován na jmenovitý proud jističe příslušného obvodu[2][9][4]. 

Při navrhování počtu svítidel do jednotlivých místností, vycházíme z 

doporučených minimálních standardů. Viz Tab. 4-1. 

 

Tab. 4-2Minimální doporučené počty svítidel v jednotlivých místnostech[4] 

Místnost ČSN 33 2130 Evropský standard 
Vyšší evropský 

standard 

Obývací pokoj do 20m
2
 1 2 3 

Obývací pokoj nad 20m
2
 2 3 4 

Ložnice do 20m2 1 2 3 

Ložnice nad 20m2 2 3 4 

Kuchyně 2 2 2 

Koupelna 2 3 3 

WC 1 1 2 

Domácí dílna, pracovna 1 2 2 

Chodba 1 2 3 

Místnost pro domácí práce 1 2 3 

Sklípek, komora 1 1 1 

Terasa 1 1 2 

Obytné lodžie, atrium 1 1 2 

 

Každému svítidlu či soustavě svítidel, předřadíme spínač. Jelikož chceme navrhnout určitou 

funkčnost spínání (ze dvou míst, přepínání, schodišťové spínání atd.), využijeme spínače, které 

danou funkci umožňují nebo jejich kombinací[2][3][4]. 
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Tab. 4-3Přehled základních řazení spínačů v elektrických instalacích[2] 

Číslo řazení Funkce spínače Popis 

1 jednopólový vypínač 
standardní vypínače, které ovládáme z jednoho 

místa. 

1/0,0/1,6/0 

zapínací, vypínací a 

přepínací tlačítkové 

ovladače 

tlačítkové ovladače, které jsou vybaveny vratnými 

pružinami. Jsou určeny pro vytváření krátkých 

pulsů po dobu stisknutí. Využívají se pro ovládání 

dalších el. přístrojů (relé, stykače,..). 

2 dvoupólový vypínač určen k sepnutí fázového a středního vodiče 

3 trojpólový vypínač k sepnutí třífázového obvodu obvodu 

4 skupinový přepínač 

určen pro přepínání režimů činnosti osvětlení 

(např. v chodbách, schodištích; funkce např. 

přepínání: den-večer-noc). 

5 lustrový přepínač 
je určen pro ovládání dvou částí svítidla nebo dvou 

svítidel z jednoho místa. 

6 střídavý přepínač 

slouží ke spínání svítidla (svítidel) ze dvou míst. 

Nejčastější použiti na schodištích, chodbách, 

místnosti s více vchody apod. 

7 křížový přepínač 

chceme-li spínat osvětlení z více míst, na začátek a 

konec zapojíme střídavé přepínače (6) a mezi ně 

potřebný počet křížových přepínačů. Další 

možnost je využití ovládání ze dvou míst 

osvětlení, které je rozděleného do dvou větví. 

 

Další možnosti můžeme provézt kombinací výše jmenovaných spínačů (např. 1+1, 6+6, 

1/0+1/0, 6/0+6/0)[2]. 

Schéma zapojení svítidel a spínačů naleznete v použité literatuře: [4][2]. 

 

4.1.2 Zásuvkové obvody 

Slouží k připojení el. spotřebičů do jednotlivých zásuvek. Jelikož předem nevíme, do jaké 

zásuvky bude daný spotřebič připojován, musí být všechny zásuvky normalizované. Jejích počet 

navrhujeme tak, abychom jsme nemuseli používat prodlužovací šňůry či rozdvojky. U domů, 

chalup, používáme nejen zásuvky jednofázové ale také třífázové[2][3][4]. 
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Požadavky: 

 Vedení zásuvkových obvodů jistíme příslušným jistícím prvkem (jistič, pojistka, proudový 

chránič, …) a musí mít takový průřez, aby bylo předřadným jistícím prvkem jištěno před 

přetížením a zkratem. 

 Všechny svorky, kterými vedení zásuvkových obvodů prochází, musí být dimenzovány aspoň 

na jmenovitý proud jistícího prvku, kterým je obvod jištěn. 

 Zásuvkové obvody (jednofázové i třífázové) do 20A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou 

proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA. Výjimkou jsou zásuvky nepřístupné 

laické veřejnosti a zásuvky pro speciální druh zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být 

příčinou značných škod (např. výpočetní technika, chladničky). 

 V jednotlivých částí bytu, provádíme elektrické rozvody v systému TN-S.[2][4]. 

Jednofázové zásuvky: 

o Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše 10 zásuvek nebo dvojzásuvek do jmenovitého 

proudu jistícího prvku (do 3520VA použijeme 16A jistič a do 2200VA použijeme 10A jistič). 

o Pro zařízení s příkonem do 2kVA se spíše navrhují samotné obvody[2][3][9]. 

 

Při navrhování počtu zásuvek do jednotlivých místností, můžeme vycházet z 

doporučených minimálních standardů viz Tab. 4-4. 

 

Tab. 4-4Doporučené minimální počty zásuvek v jednotlivých místnostech:[4] 

Místnost ČSN 33 2130 Evropský standard 
Vyšší evropský 

standard 

Obývací pokoj do 20m
2
 4 7 9 

Obývací pokoj nad 20m
2
 5 9 11 

Ložnice do 12m2 3 5 7 

Ložnice do 20m2 4 7 9 

Ložnice nad 20m2 5 9 11 

Kuchyně 3 7 8 

Koupelna 2 4 9 

WC 1 2 2 

Domácí dílna, pracovna 3 5 7 

Chodba 1 2 3 

Místnost pro domácí práce 3 7 9 

Sklípek, komora 0 2 2 

Terasa 1 1 3 

Obytné lodžie, atrium 1 1 3 
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Trojfázové zásuvky: 

o Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý 

proud.  

o Používají se u chalup, domů, kde se předpokládá připojení elektrických spotřebičů 

s příkonem vyšším než cca 3kW (cirkulárka, myčka, sporák…). [2][3][4] 

 

4.1.3 Doplňující obvody 

Dalšími obvody v bytě, které zvyšují bezpečnost, komfort a kvalitu bydlení mohou být: 

Komunikační obvody - pro telefonní zásuvky, počítačové sítě, anténní zásuvky a další. 

Bezpečnostní obvody – systémy zabezpečení objektu před vnikem nežádoucích osob, 

požární signalizace, ochrana před nepříznivými povětrnostními vlivy, ochrana před zaplavením, 

systémy pro signalizaci stavu okenních klik a další. 

Obvody pro zvýšení komfortu - rozhlasový poslech po celém bytě, řízení audio a video 

vybavení, monitorování objektu, systémová instalace[4]. 

Více informací, použitá literatura [4]. 

 

4.2 Vybavení jednotlivých místností 

Pro návrh elektroinstalace v jednotlivých místnostech, musíme mít alespoň přibližnou 

představu o počtu spotřebičů, požadované svítivosti a dalších požadavcích investora. Z těchto 

informací vycházíme ke konečnému návrhu, který je upřesněn minimálním počtem jednotlivých 

obvodů dle českých a evropských standardů[2]. 

 

4.2.1 Obývací pokoj 

Pro splnění požadavků minimálního vybavení pro dva světelné vývody je možno použít 

svítidlo ovládané alespoň ze dvou částí[2].  

Zásuvky pro televizor, počítač a další drahá zařízení navrhujeme nejlépe společně 

s přepěťovou ochranou.[2] 

Základní vybavení obývacího pokoje – viz. Příloha A. Tab. A  1 

 

4.2.2 Ložnice 

Zásuvkový vývod u hlavy je vhodný osadit alespoň dvojnásobnou zásuvkou[2]. 

Základní vybavení ložnice – viz. Příloha A. Tab. A  2 
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4.2.3 Kuchyně a kuchyňský kout 

Při návrhu elektroinstalace v kuchyni, vycházíme především ze spotřebičů. 

 Elektrický sporák (400V) musí být zvlášť jištěn jistícím prvkem a snadno přístupným 

vypínačem.  

 Myčka nádobí vyžaduje vlastní zásuvku zapojenou přes proudový chránič.  

 Další spotřebiče jako průtokový ohřívač, mikrovlnná trouba jsou vhodné zapojit na 

samostatné okruhy s proudovým chráničem. Ostatní zásuvkové vývody pro běžné spotřebiče 

(mixér, topinkovač a další) mohou být v jednom obvodě, nejlépe připojené přes proudový 

chránič. [2][3][4] 

Základní vybavení kuchyně – viz. Příloha A. Tab. A  3 

 

4.2.4 Koupelna a umývací prostory 

Při návrhu elektroinstalace v koupelnách a umývacích prostorech, je nutné postupovat 

v souladu s ČSN a rozdělit prostor do zón 0,1,2,3. Následně v těchto zónách, můžeme navrhovat 

umístění spotřebičů podle jejich krytí IP XX. 

 Zóna 0 - minimálně IP X7 (napájení nízkým napětím – např. 12 V) 

 Zóna 1 - minimálně IP X4 (napájení nízkým napětím – např. 12 V) 

 Zóna 2 - minimálně IP X4 

 Zóna 3 - minimálně IP X1 [333] 

Základní vybavení koupelny – viz. Příloha A. Tab. A  4 

Instalační zóny v koupelnách, viz. kapitola 5.2.2 Instalační zóny v koupelnách. 

 

4.2.5 Venkovní prostory 

Při návrhu venkovní elektroinstalace musíme dbát na místní podmínky (vítr, sluneční záření, 

déšť, sníh, záplavy), neboť negativně ovlivňují elektrická vedení a zařízení. Venkovní zásuvky 

navrhujeme s víčkem a jako svítidla musí splňovat správný index krytí IP XX (min. IP 44). 

Kabel, který zásuvky napájí, musí být připojen z proudového chrániče s vybavovacím proudem 

30mA[3]. 

Při napájení objektů mimo dům (např. altánek), uložíme přívodní kabel do země 

předepsaným způsobem.[3] 
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5 PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 
Důležitým faktorem při provedení elektrických rozvodů je navrhovaný objekt či místnost. 

Pokud navrhujeme novou elektroinstalace nebo kompletní rekonstrukci, ve většině případů 

provádíme zapuštěné elektrické rozvody, neboť rozvody jsou skryté a nenarušují vzhled objektu. 

V případě zesílení osvětlení nebo počtu zásuvek v místech, kde nám nezáleží na estetičnosti, nebo 

nechceme zasahovat do zdiva, použijeme povrchové rozvody. V obou těchto případech záleží na 

možnosti provedení a investorovi[1][2][3]. 

5.1 Provedení rozvodů 

V této kapitole naleznete způsob uložení rozvodů elektroinstalace. 

 

5.1.1 Zapuštěné elektrické rozvody 

Při zapuštěném elektrickém rozvodu jsou vodiče skryty ve stavebních konstrukcích. Na 

povrchu stěn jdou vidět jen víčka zapuštěných krabic či elektroinstalační přístroje, které mohou 

být polozapuštěné[1][2][3][4]. 

V domovních elektroinstalacích, pokud je možné, navrhujeme vždy zapuštěné elektrické 

rozvody řádně uloženy v instalačních zónách[1][2][3][4]. 

Výhody: 

 dobře chráněny před mechanickým poškozením 

 nenarušují estetický vzhled interiéru 

 dlouhá doba života a minimální nároky na údržbu 

 při instalaci v trubkách, jsou při správné montáži vyměnitelná[1][2][3][4]. 

Nevýhody: 

 nutnost vytváření drážek ve zdivu (v některých případech se musí zvážit zda-li nepoužijeme 

některé ze způsobu povrchových el. rozvodů, vůči narušení statiky domu) 

 Vedení vyžaduje k zapuštění určitou hloubku, dle druhu a dimenze použitého materiálu od 

15 do 60 mm. 

 Málo variabilní, bez zásahu do stavebních konstrukcí je nelze dále rozšířit[1][2][3][4]. 

Při návrhu vedení je důležité dodržovat tyto zásady: 

o Trasu vést co nejkratší ve vymezených instalačních zónách (dle Obr. 5-1). 

o Použít vhodné protahovací nebo odbočkové krabice v závislosti na vymezených 

vzdálenostech.  Mezi dvěma krabici smí být vedení dvakrát ohnuté (např. v rozích místnosti), 

při průřezu do 4mm2 až třikrát[1][2][3][4]. 

Zapuštěné elektrické rozvody můžeme rozlišit podle způsobu uložení na: 

 Instalace pod omítkou 

 Instalace v omítce 

 Instalace v dutých stěnách 

 Instalace pro zalití do betonu 

 Instalace ve stropních dutinách a podlahách[2]. 
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5.1.2 Povrchové elektrické rozvody 

Při povrchovém elektrickém rozvodu jsou vodiče usazeny viditelně na konstrukcích stavby. 

Využívá se především v částech domu, kde nejsou vidět (např. za skříní, nábytkem) nebo 

v místnostech, kde neklademe důraz na estetičnost (např. sklep, garáž, dílna atd.) [1][2][3][4]. 

Výhody: 

 Minimální nároky na stavební úpravy 

 Dobrá přehlednost a snadná rozšiřitelnost 

 Snadná montáž v jedné etapě, nenáročná oprava a údržba[2][3]. 

Nevýhody: 

 Rušivý estetický vzhled 

 Vyšší možnost mechanickým poškozením 

 Obtížné čištění povrchu[2][3]. 

K instalaci na povrchu obvykle používáme elektroinstalační lišty, kanály, trubky a kabely, 

které mohou být dále rozšířeny o tvarové díly jako spojky, kolena, ohyby, vývodky a další[2][4]. 

Povrchové elektrické obvody můžeme také rozlišit podle způsobu uložení na: 

 Instalace v trubkách 

 Instalace v nástěnných a stropních lištách a kanálech 

 Instalace v podlahových lištách a kanálech 

 Instalace kabely uloženými na povrchu[2][4] 

Pro více informací o provedení elektrických rozvodů, viz. použitá literatura [1][2][3][4]. 

 

5.2 Zóny umístění vedení 

Uložení zapuštěných vodičů do konstrukce stavby provádíme ve vymezených instalačních 

zónách, aby při montážích či opravách jiných zařízení, nedošlo k poškození těchto rozvodů[2]. 

 

Obr. 5-1Instalační zóny v místnostech [2] 
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Vodorovné instalační zóny o šířce 300mm: 

 ZV-h (horní) – od 150 do 450 mm pod dokončeným stropem 

 ZV-d (dolní) – od 150 do 450 mm nad dokončenou podlahou 

 ZV-s (střední) – od 900 do 1200 mm nad dokončenou podlahou[2]. 

Svislé instalační zóny o šířce 200mm: 

 ZS-d (dveřní) – od 100 do 300 mm vedle dveřního otvoru (hrubé stavby) 

 ZS-o (okenní) – od 100 do 300 mm vedle okenního otvoru (hrubé stavby) 

 ZS-r (rohová) – od 100 do 300 mm vedle rohu místnosti (hrubé stavby)[2]. 

Pro okna a dvoukřídlové dveře se využívají svislé instalační zóny po obou stranách. U 

jednokřídlových je svislá instalační zóna pouze na straně zámku[2]. 

V místnostech se šikmými stěnami (shora dolů souběžně s rohy), považujeme za svislé[2]. 

Pro podlahy a stropy se instalační zóny neurčují. Vycházíme z ČSN 37 5245. 

 

Mimo instalační zóny lze vedení ukládat za těchto předpokladů: 

 Vedení je uloženo ve zdi v trubkách a krycí vrstva trubky je minimálně 60mm 

 Vedení je uloženo v prefabrikovaných stěnových dílcích a je chráněno před poškozením[2]. 

 

5.2.1 Instalační zóny v místnosti s pracovní plochou u zdi (kuchyně) 

V těchto místnostech využíváme navíc střední vodorovnou instalační zónu (ZV-s). Použití 

v kuchyni, v domácí dílně, pracovně)[2]. 

 

Obr. 5-2Instalační zóny v místnosti s pracovní plochou [2] 

 

  



  6 Blesk a přepětí 28 

5.2.2 Instalační zóny v koupelnách 

Návrh elektrického vedení v koupelnách, provádíme v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. 

Rozdělíme prostor koupelny do zón 0,1,2,3, ve kterých instalujeme příslušná zařízení[2][4]. 

 

 

Obr. 5-3Instalační zóny v koupelně [16] 

Zóna 0 - vnitřní prostor koupací vany nebo sprchové vany (nízká vana). 

Zóna 1 - je nad zónou 0 do výšky 2,25m nad podlahou, zahrnuje prostor i pod vanou. 

Zóna 2 - sahá vodorovně do vzdálenosti 0,6m od zóny 1 a nachází se nad zónou 1, tedy ve výšce 

2,25m nad podlahou a sahá až do stropu (max. do 3m). 

Zóna 3 - navazuje na zónu 2 až do vzdálenosti 2,4m od zóny 2 [1][2][3]. 

 

 

6 BLESK A PŘEPĚTÍ 
Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj. Při jednom úderu v délce jedné tisíciny sekundy 

vznikají v zařízení velmi vysoká napětí a mohou protékat bleskové proudy vyšší než 200kA. Tyto 

proudy mohou napáchat velké škody na spotřebičích, objektech, ale i na životech. 

Proto je nutné instalovat určitou ochranu. Do úplné ochrany před bleskem patří zařízení 

vnější i vnitřní ochrany před bleskem. 

Každý návrh vnější i vnitřní ochrany před bleskem musí začínat i končit analýzou rizik 

plynoucích z úderu blesku podle postupu popsaného normou ČSN EN 62305-2 Ochrana před 

bleskem, Řízení rizik. [17][18][19] 

Jeden ze vstupních parametrů pro správný návrh ochrany je zařazení do tříd LPS. 
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Tab. 6-1Doporučené třídy LPS [10] 

Třída LPS Druh objektu 

I 

Budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím 

s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice. Jaderné 

elektrárny, automobilky, plynárny, vodárny, elektrárny, banky, stanice 

mobilních operátorů, řídicí věže letiště, výpočetní centra 

II 

Supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy, katedrály, 

prostory s nebezpečím požáru (výroba a zpracování dřeva, barev a laků, plastů), 

výškové stavby >100m, operační a provozní pracoviště hasičů a policie, 

spediční sklady, akvaparky 

III Rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby 

IV 

Budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního 

hromosvodu), obyčejné sklady apod., stavby a haly bez výskytu osob a 

vnitřního vybavení 

 

6.1 Vnější ochrana před bleskem 

Vnější ochrana před bleskem slouží k zachycení a odvedení bleskových proudů do 

jednotlivých vrstev země. Využíváme tak jímacího zařízení, svodů a uzemnění aby všechny části 

chráněného objektu, ležely v ochranném prostoru jímací soustavy[8]. 

 

6.1.1 Jímací zařízení 

Úkolem jímací soustavy je zachytit bleskový výboj směřující k chráněnému objektu. Musí 

být dostatečně dimenzována a umístěna tak, aby blesk neuhodil do částí, které mají být chráněny.  

Jímacím zařízením může být např. měď, hliník, pozinkovaná ocel, nerezová ocel a další. 

Materiál, tvary a minimální průřezy ploch jímací soustavy, jímacích tyčí a svodu nelezneme 

v požité literatuře [10]. 

Ochranný prostor pod jímačem vymezujeme podle tří metod:[8][10] 

 Metoda valící se koule 

 Metoda ochranného úhlu 

 Metoda mřížové sítě 
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6.1.1.1 Metoda valící se koule 

Vymezuje ochranný prostor všude tam, kde se pomyslná valící se koule nedostane 

(Obr. 6-1). Poloměry valících se koulí dle tříd LPS, jsou uvedeny v Tab. 6-2.[8][10][14]. 

Nevýhoda této metody je, že koule je poměrné valící se koule je velký a těžko se znázorňuje.  

 

Obr. 6-1Metoda valící se koule [10] 

1 Plochy jsou vystaveny úderům blesku a potřebují ochranu 

2 Stožár na stavbě 

r poloměr valící se koule dle tabulky Tab. 6-2 

 

Tab. 6-2Rozměry bleskové koule [10] 

Třída LPS Poloměr valící se koule r [m] 

I 20 

II 30 

III 45 

IV 60 

 

6.1.1.2 Metoda ochranného úhlu 

Tato metoda kopíruje metodu valící se koule a je dosti využívaná, neboť celkový návrh je 

poměrně jednoduchý.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-2 Metoda ochranného úhlu [10] 
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Obr. 6-3Velikosti ochranných úhlů dle třídy LPS[10] 

 

6.1.1.3 Metoda mřížové sítě 

Mřížová jímací metoda se využívá především pro ploché střechy. Na střeše se po obvodu 

instaluje vodič a další vodiče tak, aby tvořily oka o rozměrech uvedených dle Tab. 6-3 [8][10] 

 

Obr. 6-4Mřížová jímací soustava [10] 

 

Tab. 6-3Typické rozměry ok mřížové sítě[10] 

Třída LPS Velikost ok [m] 

I 5 x 5 

II 10 x 10 

III 15 x 15 

IV 20 x 20 
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6.1.2 Svody 

Svody slouží ke svedení bleskové energie od jímacího zařízení až k uzemňovací soustavě. 

Pro správné umístění svodů jsou stanoveny určitá pravidla[8][10]: 

Svody by měly být: 

 Vedeny od jímače co nejpříjemnější cestou (nejlépe jako pokračování jímače) 

 Rovnoměrně rozvedeny po obvodu stavby 

 Měl by jich být dostatečný počet a nikdy ne jen jeden 

 Mimo vzájemné spojení svodů v zemi je vhodné další příčné spojení svodů na každých 10 až 

20 m výšky 

 Musí být dostatečně masivní 

 Musí být dobře spojovány a připojovány[8][10] 

Výška podpěr: 

 Stěna z nehořlavého materiálu: svod může být přímo na nebo v ní. 

 Stěna z lehce hořlavého materiálu: svod smí být na ní, pokud oteplení svodu průchodem 

bleskového proudu stěnu nezapálí nebo jinak nepoškodí. Mnohem bezpečnější způsob je 

zajistit mezeru 10cm, pokud nelze dodržet tuto vzdálenost, použijeme svody s průměrem 

100mm2[8][10].  

Vzdálenost podpěr: 

 Do 20m výšky stavby každý 1m 

 Od 20m výše podpěra každých 0,5m 

 Viz také Obr. 6-5[10] 

 

 

Obr. 6-5Upevnění a rozmístění svodů [10] 

 

Když svodem teče bleskový proud, vytváří se kolem svodů poměrně silné magnetické pole. 

Kolem svodů mohou vzniknout nebezpečná dotyková a kroková napětí. Proto v době úderu není 

možné, aby u svodu byli lidé. K ochraně využíváme například HVI vodič do výšky 2,5m a izolací 

povrchu kolem svodu v okruhu 3m. více použitá literatura [8][10]. 
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6.1.3 Uzemnění 

Úkolem zemniče je svézt bleskový proud do země a tam jej rozptýlit do povrchových vrstev. 

Zemnič musí být dostatečně masivní, kvalitně spojovaný, musí mít vhodný tvar a doporučuje se 

zemní odpor do 10Ω [8][10]. 

Norma nabízí tři základní provedení zemničů (typ A a dva typy B). V praxi se často realizuje 

zemnič, který je kombinací dvou nebo více typů[8][10]. 

Uspořádání typu A je hloubkový zemnič instalovaný pro každý svod. Může se jednat o 

svislou tyč nebo vodorovný pásek. Pokud se týká zemničů LPS III a IV, měl by každý jednotlivý 

zemnič mít alespoň 2,5 nebo 5 m u vodorovného pásku. Délka zemničů u LPS I a II roste 

s měrným odporem půdy, viz. Obr. A 1 – příloha A. 

Minimální délka dle obrázku Obr. A 1 nemusí být dodržena, je-li zemní odpor uzemňovací 

soustavy menší než 10Ω. Zemniče se instalují asi 1m od základů[10]. 

Uspořádání typu B tvoří obvodový nebo základový zemnič [10.] 

Pro tyto zemniče platí jedna podmínka: poloměr plochy, která je uzavřená zemničem, 

nesmí být menší než délka l zemniče z Obr. A 1 [10]. 

 

Obvodový zemnič – musí být alespoň z 80% své délky v kontaktu s půdou. Instaluje se jako 

uzavřený prstenec ve vzdálenosti 1m a hloubce 0,5m kolem vnějšího základu objektu[10] 

 

Obr. 6-6Obvodový zemnič [10] 

 

Základový zemnič – může být obvod v základu nebo jako mříž s oky maximálně 10m pod 

celým základem, vždy alespoň 50mm v betonu[10]. 

 

Obr. 6-7Základový zemnič [10] 
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Převod skutečné plochy zemniče na poloměr kruhu 


S
re  ,   (6.1) 

kde:  re – je poloměr kruhu, který se srovnává s grafem na obr.x18 

  S – je plocha uzavřená zemničem, který může mít tvar obdélníku pak (S = a.b) atd. 

Pokud je výpočet re menší než hodnota l1 z grafu (Obr. A 1 – příloha A), pak rozdíl 

vyrovnáme přidáním dodatečného zemniče [8][10]. 

Materiály, tvary a minimální rozměry zemničů, nalezneme v použité literatuře [10]. 

 

6.2 Vnitřní ochrana před bleskem 

Vnitřní ochrana slouží k omezení následků bleskového proudu a jeho elektromagnetických 

polí na osoby, elektrické instalace, spotřebiče a přístroje[10]. 

Vznik případných nebezpečných rozdílů potenciálu a tedy i jiskření, lze zabránit dvěma 

základními způsoby[10]: 

 Ekvipotenciální pospojování (uvedení všech vodivých částí objektu na společný potenciál) 

 Elektrická izolace vnějšího a vnitřního LPS (zajištění dostatečné izolační vzdálenosti) 

6.2.1 Ekvipotenciální pospojování proti blesku 

Nejdůležitější opatření ochrany před bleskem je ochranné vyrovnání potenciálů a může snížit 

magnetické pole. Jejím smyslem je propojit soustavu vnější ochrany před bleskem s[8][10]: 

 Kovovými konstrukcemi objektu, 

 Instalacemi z kovu, 

 Vnějšími vodivými částmi 

 Zařízeními připojenými k silovému rozvodu, 

 Zařízení informační techniky[10] 

 

Obr. 6-8Ekvipotenciální pospojování [10] 
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Tohoto pospojování dosáhneme vodiči vyrovnání potenciálu s příslušným průměrem (viz 

Tab. 6-4) a zařízeními ochrany před přepětím (SPD)[10]. 

Vodiče pospojování musí být dostatečně masivní a celý systém byl proveden tak, aby vodiče 

byly co nejkratší[10].  

 

Tab. 6-4Minimální rozměry vodičů spojujících a) různé přípojnice pospojování nebo spojujících 

přípojnice pospojování k uzemňovací soustavě b) vnitřní kovové instalace k přípojnici 

pospojování [10] 

a) b)  

Třída LPS Materiál 
Průřez 

[mm
2
] 

 Třída LPS Materiál 
Průřez 

[mm
2
] 

I až IV Měď 14  I až IV Měď 5 

I až IV Hliník 22  I až IV Hliník 8 

I až IV Ocel 50  I až IV Ocel 16 

 

V některých případech může být výhodné instalovat několik přípojnic EP, které následně 

budou připojeny k hlavní.[8][10] 

 

6.2.2 Elektrická izolace vnějšího a vnitřního LPS 

Abychom udrželi bleskové proudy izolovaný od vodivých částí stavby, musíme dodržet 

dostatečnou vzdálenost s. Je to vzdálenost, kterou bleskový proud nepřeskočí a je závislá na 

velikosti bleskového proudu, délce vedení, na kterém se vytváří úbytek napětí a na prostředí. Pro 

výpočet vzdálenosti s, použijeme literaturu [10] nebo ČSN EN 62305-3, kde je podrobněji 

popsána[10]. 

 

6.3 Zařízení ochrany před přepětím – SVODIČE (SPD) 

Svodiče slouží k potlačení nežádoucích účinků elektromagnetického pole provázejícího 

bleskový proud a likvidací dalších druhů přepětí vznikající uvnitř chráněného prostoru[8][10]. 

Jedná se o prvku, které pracují na principu:[8][10] 

 Jiskřišť 

 Bleskojistek 

 Varistorů 

 Polovodičových přechodů[8] 
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Svodiče rozdělujeme dle typu: 

SPD typ 1 – svodiče bleskového proudu 

 Jsou schopné svádět dílčí bleskové proudy i při přímých úderech blesku 

 Slouží k vyrovnání potenciálů v objektu a k rozložení bleskového proudu rovnoměrně mezi 

všechny vodiče vedení 

 Používají se zásadně jiskřiště[10] 

SPD typ 2 – svodiče přepětí pro rozvody a pevné instalace 

 Jsou schopné svádět přepětí vzniklá údery blesku nebo spínacími pochody 

 Slouží k ochraně před přepětím v pevně uložených instalacích 

 Používají se varistory (při určitém napětí se prorazí a chovají se jako vodič)[10] 

SPD typ 3 – svodiče přepětí pro zásuvky/koncové zařízení 

 Jsou schopné svádět spínací a atmosférické přepětí 

 Slouží k ochraně spotřebičů a obvykle jsou konstruovány pro instalaci k zásuvkám[10].  

 

6.3.1 Umístění SPD v zónách bleskové ochrany LPZ 

 

Obr. 6-9zóny bleskové ochrany LPZ [14] 

 LPZ 0A  -zóna bez ochrany (netlumené magnetické pole a celý bleskový proud) 

 LPZ 0B  -zóna s ochranou před přímým úderem (zásahem) blesku – jedná se o prostor chráněny  

jímači (netlumené magnetické pole, ale už jen dílčí bleskové proudy) 

 LPZ 1 -zóna za svodiči bleskových proudů a za prvními stíněním proti elektromagnetickému 

poli  

 LPZ 2  -zóna ošetřená přepěťovými ochranami a elektromagnetické pole je sníženo druhým 

stíněním nebo je od prvního již dostatečně daleko 

 LPZ 3  -zóna určená pro zvlášť citlivá zařízení [10][14] 
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Tab. 6-5jmenovité impulzní výdržné napětí podle impulzní výdržné kategorie [10] 

Jmenovité 

napětí instalace 
Jmenovité impulzní výdržné napětí 

Trojfázový 

systém 

Zařízení na 

začátku instalace 

(impulsní 

výdržná 

kategorie IV) 

Zařízení, které je 

částí pevné 

instalace 

(impulzní 

výdržná 

kategorie III) 

Zařízení určené 

pro připojení 

k pevné instalaci 

(impulzní 

výdržná 

kategorie II) 

Speciálně 

chráněné zařízení 

(impulzní 

výdržná 

kategorie I) 

230/400 V 6 kV 4 kV 2,5 kV 1,5 kV 

 

Z této tabulky a obrázku také vyplývá, kde jednotlivé SPD umístíme: 

 SPD typu 1 osazujeme na přívod v hlavním rozvaděči a na cesty, kterými by mohl téct 

bleskový proud. Musí být na hranici zóny bleskové ochrany 0 a 1 (LPZ 0 a 1) 

 SPD typu 2 musí být na hranici LPZ 1 a 2. Chrání pevnou instalaci, a proto se umisťuje 

v podružných rozvaděčích 

 SPD typu 3 chrání spotřebiče a umisťuje se co nejblíže před spotřebič. Nemusí se použít, 

pokud je spotřebič blízko SPD typu 2 (cca 2m)[10][14]. 

 

6.3.2 Koordinace SPD 

Aby přepěťové ochrany správně zareagovaly, je důležité vytvořit správný návrh. Především 

dodržení minimálních délek vedení, mezi jednotlivými stupni ochrany. Tato vedení mezi 

ochranami, mohou být nahrazeny tlumivkami.[8][10][14] 

 Mezi SPD typu 1 a SPD typu 2 musí být vedení délky alespoň 10m nebo se musí toto vedení 

nahradit omezovací impedancí 

 Mezi SPD typu 2 a SPD typu 3 má být vedení délky alespoň 5m 

 Spotřebič má být od SPD 3 maximálně 5m (SPD typu 3 se instaluje v první zásuvce a pak 

každých 10 až 15m v dalších zásuvkách.[10] 

 

SPD a proudové chrániče: 

o Proudový chránič před SPD typu 3 musí být typu G (zpožděný) 

o Proudový chránič před SPD typu 2 musí být typu S (selektivní).[10] 
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Obr. 6-10Koordinace SPD a proudových chráničů [10] 

 

Schéma zapojení svodičů v síti TN-C-S naleznete v příloze A: Obr. A 2. 

Pro více informací: [18][10] 

 

 

7 VLASTNOSTI INSTALACÍ S AKTIVNÍMI PRVKY 
Instalace s aktivními prvky neboli také, inteligentní elektroinstalace je pojem moderní 

technologie, která nám přináší především nové možnosti ovládání spotřebičů a zařízení.[19] 

 

7.1 Řešení elektroinstalace 

Mezi aktivní prvky, můžeme zahrnout všechny zařízení, přes která se přenáší data nebo 

dochází ke spínání, stmívání, komunikaci mezi obvody. Těmto aktivním prvkům se taky říká 

systémové jednotky, které můžeme dělit dle jejich činnosti.  

Jako hlavní část potřebujeme Centrální jednotku, ke které připojujeme další systémové 

jednotky např. (Externí master sběrnice, GSM komunikátor, spínací aktory, roletový aktor, 

stmívací aktor, převodníky a také ovladače), které ovládají příslušné zařízení.   

V těch nejmodernějších inteligentních elektroinstalací využíváme ovládání pomocí PC, 

telefonu, IR ovladače nebo hlasem[19]. 

Princip funkčnosti a propojení jednotlivých systémů, viz. Obr 7-1. 
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Obr. 7-1infrastruktura iMM [19] 

Návrh instalace s aktivními prvky provádíme dle požadavků investora a možnostem 

provedení. 

 

7.2 Vlastnosti inteligentní elektroinstalace 

Při správném návrhu a provedení inteligentní instalace, můžeme docílit těchto vlastností: 

KOMFORT 

 Stmívací funkce (postupný náběh/doběh, soft start, světelné scény) 

 Ovládání přes dotykový displej nebo dálkovým ovladačem či hlasem 

 Regulace teploty pomocí programů a to i v každé místnosti a další.[19] 

AUTOMATIZACE 

 Funkce se provádí automaticky na základě určené veličiny (čas, teplota, úroveň osvětlení..) 

 Můžeme vykonat několik funkcí na základě jednoho povelu nebo události[19] 

DOHLED 

 Systém Vás může informovat o událostech v domě SMS zprávou 

 Kdekoliv na světe kde je přístup k internetu se můžeme k domu připojit a zkontrolovat 

(změnit) jeho stav. 

 Integrovaný zabezpečovací systém může být propojen na bezpečnostní agenturu[19] 

BEZPEČNOST 

 Systém je vybaven bezpečnostními prvky, které hlídají celý dům. Dokonce umí simulovat 

přítomnost v domě právě, když jste na dovolené.[19] 

ÚSPORA 

 Schopností regulace vytápění nebo klimatizace můžeme ušetřit na energii. 

 Úspora na stmívání, vypínání osvětlení v nepřítomnosti osob[19] 

 



  8 Realizační projekt rodinného domu 40 

8 REALIZAČNÍ PROJEKT RODINNÉHO DOMU 

8.1 Popis stavby 

Stavba, pro kterou provádíme realizační projekt elektroinstalace je přízemního typu 

rodinného domu o střední velikosti. Užitná plocha tohoto rodinného domu činí 102,2 m
2
, obytná 

plocha 61,7 m
2
 disponující místnostmi 4+1. 

 

Obr. 8-1Rodinný dům [20] 

8.2 Technické náležitosti objektu 

Připojení objektu k distribuční síti je provedeno kabelovým vedením k přípojkové skříni, 

která je umístěna společně s elektroměrovou skříní a svorkovnicí hlavního pospojování na hranici 

pozemku. 

Tento objekt splňuje všechny kritéria daná pravidly provozování distribuční soustavy, 

přičemž vlastník objektu je i zároveň odběratel. 

 

8.3 Provedení realizačního projektu elektroinstalace 

Ve vytvořeném projektu bylo řešeno několik jednotlivých náležitostí. Začínaje nákresem 

zásuvkových, světelných či jiných specifických obvodů do půdorysu domu, dále dimenzování 

vnější i vnitřní ochrany před bleskem, zakreslením jistících prvku v domovním rozvaděči, 

elektroměrovém rozvaděči, sepsání technické zprávy a nakonec byl vypracován výkaz výměr. 

Veškeré návrhy tohoto projektu vycházejí z výše uvedené legislativy a budou dodrženy i při 

montáži zařízení, ukládání kabelů a ostatních elektroinstalačních prací. 
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8.3.1 Nákres elektrických rozvodů do půdorysu domu 

Rozvody od domovního rozvaděče DR1 jsou vedeny v soustavě TN-S a vycházejí z normy 

ČSN 33 2000. Co se týká jednotlivých obvodu, tak světelné obvody jsou zakresleny včetně 

použitých spínačů a určité druhy svítidel mají svou specifickou značku jako různé druhy zásuvek. 

Dále zásuvkové obvody jsou značeny příslušným okruhem. Specifické obvody jsou vedeny 

přímo ke spotřebiči, který má taktéž své označení. (viz příloha B – schéma elektrických rozvodů). 

 

8.3.2 Dimenzování vnější a vnitřní ochrany před bleskem 

Návrh vnější ochrany před bleskem byl proveden podle metody ochranného úhlu u 

jednotlivých jímačů a metodou valící se koule mezi jímači. (viz příloha C – návrh vnější ochrany 

před bleskem). Dále bylo vykresleno schéma rozmístění jímačů a držáků pro svody bleskových 

proudů a uzemnění jednotlivých svodů. (viz. příloha C – rozmístění vnější ochrany před 

bleskem). Vnitřní ochrana před bleskem byla tvořena ekvipotenciálním pospojováním a použitím 

přepěťových ochran. (viz. příloha D – schéma domovního rozvaděče). 

 

8.3.3 Nákres domovního a elektroměrového rozvaděče 

Nakreslení domovního rozvaděče DR1 a elektroměrového rozvaděče RE1 s jednotlivými 

jistícími prvky, které slouží k řádnému chodu domácnosti, dle příslušných norem byly 

dimenzovány v programu SICHR v.12. a překresleny ve studentské verzi programu 

AUTOCAD 2011. (viz. příloha D – schéma domovního rozvaděče, schéma elektroměrového 

rozvaděče) 

 

8.3.4 Technická zpráva včetně výkazu výměr 

Technická zprávy obsahuje technické údaje připojeného objektu, přesné provedení 

jednotlivých obvodů včetně uložení, řešení nebezpečných prostor a závěr. K této zprávě byl 

přidán výkaz výměr tohoto rodinného domu, jehož přístroje, materiály, zařízení a ceny byly 

využity z www stránek [21],[22]. (viz. příloha E - Technická zpráva a výkaz výměr) 
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9 ZÁVĚR 
 

Tato bakalářská práce slouží jako podklad pro projektanty v oboru elektro, především 

domovních elektroinstalací. Práce je rozdělena do několika častí, v závislosti na dané 

problematice. V první představuje souhrn všech základních pojmů z oblastí legislativy, tedy 

zákonů, norem či předpisů, které jsou bezesporu nutnou součástí k návrhu domovní 

elektroinstalace. Pokračování této části vede k praktičtějším ukázkám vycházející z představené 

legislativy. Naleznete zde podrobně popsané části jako je připojení objektu od distribuční sítě 

dodavatele, až k podružné rozvodnici, předepsané rozměry, vzdálenosti či jiné předpisy. Dále se 

zabývá základními elektrickými obvody v bytě, tedy i jeho jištěním a vybavením jednotlivých 

místností dle určitých standardů. Součástí je provedení těchto rozvodů, jejich výhody nebo 

naopak nevýhody a především znázornění instalačních zón v daných místnostech. Pokračováním 

této teoretické části je návrh zabezpečení objektu vnější a vnitřní ochrany před bleskem a 

následných negativních účinků bleskových proudů v rozvodech. Patří zde návrh jímací soustavy 

pomocí jednotlivých druhů metod, návrh svodů a příslušného zemnění. U vnitřní ochrany je to 

ekvipotenciální pospojování či koordinace svodičů přepětí.  

Ve druhé části této práce se zamýšlíme nad vlastnostmi a funkcí aktivních prvků navržených 

v elektroinstalaci. Tyto prvky nabízí nové možnosti ovládání, určitý komfort a zabezpečení 

celého objektu.  

V praktické třetí části byla vytvořena celková projektová dokumentace konkrétního domu. 

Vybraný dům je přízemního typu disponující místnostmi 4+1. Součástí bylo zakreslení 

zásuvkových, světelných a jiných obvodů do půdorysu domu (příloha B). Po dokončení 

rozmístění všech obvodů a zařízení bylo provedeno dimenzování jednotlivých obvodů 

v programu SICHR a následně zakresleno schéma domovního rozvaděče (včetně všech jističů, 

chráničů, svodičů přepětí) a elektroměrového rozvaděče (příloha D). Pokračováním této práce 

bylo zhotovení návrhu vnější ochrany před bleskem. Jímací zařízení bylo navrženo dle metody 

ochranného úhlu a výšky těchto tyčí vyšly s tolerancí 0,9m a 0,5m. Dále jímací zařízení bylo 

zkontrolováno metodou valící se koule o poloměru 45m, která odpovídá třídě LPS III (příloha C 

– návrh vnější ochrany před bleskem). Rozmístění jímacích tyčí, svodů a uzemnění naleznete 

v příloze C – rozmístění ochrany před bleskem. Na závěr této bakalářské práci byla sepsána 

technická zpráva včetně výkazu výměr, tedy ekonomického zhodnocení vytvořeného projektu. 

Celkové finanční náklady na vytvoření, realizaci a revizi projektu, včetně svítidel, strojků, krytek 

aj. zařízení, které jsou sepsány ve výkazu výměr (příloha E) byly vyčísleny na 

částku 133.662,-Kč.  
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PŘÍLOHY 
 

Příloha A – tabulky, obrázky a grafy 

Příloha B – schéma elektrických rozvodů 

Příloha C – návrh vnější ochrany před bleskem, rozmístění vnější ochrany před bleskem 

Příloha D – schéma domovního rozvaděče, schéma elektroměrového rozvaděče 

Příloha E – technická zpráva a výkaz výměr 

 

 


