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Sou asná legislativa a nové normy nejen pro znalce 

JUDr. Zbyn k Urban 
Praha

Úvod.

P ísp vek je zam en na problematiku inností v elektrotechnice v souvislosti 
s ustanoveními právní povahy v mnoha podobách, jak je p ináší každodenní technická 
praxe. Možná by šlo použít jako podtextu úvahu zam enou na otázky, jak minimalizo-
vat problémy p i setkání s právním ádem eské republiky v elektrotechnické praxi. 

Legislativa R oplývá množstvím r zných zákon , vyhlášek a na ízení, které se  
i p es jejich obrovské množství ješt  neustále m ní podle tvo ivosti našich zákonodárc .
Tuto legislativní smrš  nesta í sledovat ani renomovaní právníci, natož oby ejný elek-
trotechnik. Stejný problém vzniká ve sporných p ípadech, kdy je pro kone né rozhodnu-
tí používáno znaleckých posudk  a odborných vyjád ení. P itom práv  výstupy znalec-
kých posudk  by m ly srozumitelnou formou pomoci všem zú astn ným dosp t
k technicky správnému, logickému a spravedlivému záv ru v posuzované v ci. Sou as-
n  by m ly elektrotechnik m - zam stnanci i živnostníkovi, elektromontérovi i revizní-
mu technikovi dát základní informace o tom, eho se vyvarovat od zadání zakázky p es 
projekt, technické podklady, prodej a použití materiálu, samotnou montáž až po revizi  
a následné p edání a užívání díla. V textu je nabídnut pouze výb r n kterých právních 
p edpis , se kterými se nej ast ji setkáváme p i vyhodnocování a ešení problematiky 
související s elektrotechnikou.  

V rámci úvodu k této problematice n kolik slov k tomu, jak jsou elektrická za ízení 
azena v systému p edpis  a legislativy. Pozornost je t eba v novat hlavn  zm nám

a úpravám v období zhruba poslední deseti rok . Za významné je možno ozna it i ob-
dobí vstupu R do EU, kdy byl zahájen proces sbližování naší legislativy s právem  
Evropských spole enství a to bohužel s adou nedostatk . P i ešení problematiky je 
t eba vycházet ze za azení elektrických za ízení z hlediska možných provozních rizik. 
Zde p ichází v úvahu len ní, které je obsahem zákona . 174/1968 Sb., ve zn ní zákona 
. 338/2005 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce, v platném zn ní.

Navazujícím p edpisem je vyhláška . 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektric-
kých technických za ízení, jejich za azení do t íd a skupin a o bližších podmínkách  
jejich bezpe nosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických za ízeních).

Podle zákona organizace státního odborného dozoru nad bezpe ností vyhrazených 
technických za ízení podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou p i projek-
tování, konstrukci, výrob , montáži, provozu, obsluze, opravách, údržb  a revizi vyhra-
zených technických za ízení spln ny požadavky bezpe nosti technických za ízení (§ 6 
a, písm. a). Zde by m l být uplatn n prostor pro prvotní ešení p ípadných rozpor ,
námitek a nejasností.  

Citace zákona uvedená v § 6 b): vyhrazenými technickými za ízeními jsou za ízení 
se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpe nosti osob, majetku, která podléhají dozoru 
podle tohoto zákona. Jsou to technická za ízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.
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Podle stupn  nebezpe nosti se vyhrazená technická za ízení za azují do t íd, pop í-
pad  skupin a stanoví se zp sob prov ování odborné zp sobilosti organizací, podnika-
jících fyzických osob a fyzických osob k innostem na t chto za ízeních. Na základ  té-
to formulace by ve zmín né oblasti nem l být prostor pro innost subjekt  bez stanove-
né kvalifikace. Vyhláška . 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických za í-
zeních nahradila vyhlášku . 20/1979 Sb., kterou se ur ují vyhrazená elektrická za ízení 
a stanoví n které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti a to dnem 1. ervna 2010.

Z výše uvedených podklad  jsou elektrická za ízení za azena mezi vyhrazená, tedy 
se zvýšenou mírou ohrožení chrán ných zájm , je t eba p i innostech s nimi postupo-
vat podle platné legislativy. Z toho plyne, že profese v elektrotechnice musí pro udržení 
pot ebné úrovn  odbornosti a kvality vykonávaných inností sledovat zm ny norem, 
vyhlášek, technických p edpis  a zákon . S politováním je nutno konstatovat, že zm n
není práv  málo a nad je na jejich pokles vzhledem ke sjednocování postup  v Evrop
je minimální.  Ke zlepšení zde došlo u p ístupu k technickým normám cestou ÚNMZ na 
internetu.  Skute ností je, že postupovat mimo pravidla stanovená v normách je možné 
jen v ur itých p ípadech. Následkem nerespektování technických norem jsou nejr zn jší
problémy a spory. Zde je t eba p ipomenout, že pokud se závazné p edpisy odvolávají 
na normové hodnoty, potom se obecná nezávaznost technických norem dostává do zcela 
jiné pozice. Prokazování, kdo má pravdu ve sporných p ípadech postup  mimo normy, 
je v cí složitou a hlavn asov  náro nou. U elektrotechnik  je p itom as nep ítelem  
a to asto nep ítelem íslo jedna.

Práce, obsluha, údržba, revize, projektování a další innosti s elektrickým za ízením 
vystavují pracovníky v n kterých p ípadech zvýšenému ohrožení života nebo zdraví. P i
jejich výkonu je nezbytná odborná zp sobilost, stanovené vzd lání a délka odborné 
praxe.

Technická za ízení v etn  elektrických p edstavují zvýšenou míru ohrožení života 
nebo zdraví zam stnanc  a proto by m ly být dodržovány podmínky pro získání odbor-
né zp sobilosti, a to v etn  znalosti norem a legislativy, nezbytné pro provád ní jejich: 

a) obsluhy,
b) montáže a oprav, nebo  
c) kontroly a revize,
d) projektování.

Požadavky upravuje dosud platná vyhláška . 50/1978 Sb., o odborné zp sobilosti 
v elektrotechnice. P es všechny výhrady, které je možno mít k vyhlášce a pot ebu její 
novelizace, jde o platný p edpis. Není možné a ani rozumné p i rostoucí složitosti za í-
zení a náro nosti na práci s ním ponechat kvalifikaci na libov li pracovník .

Legislativa.

Legislativa R s množstvím r zných zákon , vyhlášek a na ízení, které se i p es  
jejich obrovské množství ješt  navíc neustále m ní a to n kdy podle tvo ivosti našich 
zákonodárc , kdy se napravují chybná a špatná ustanovení. P iložený seznam zákon ,
na ízení vlády a vyhlášek nabízí základní výb r právních p edpis , se kterými se potká 
p i práci prakticky každý na úseku elektrotechniky. K tomu ješt  upozorn ní, že na  
innosti v elektrotechnice navazuje celá ada technických norem a to jak v obvyklých 

t ídách SN 33 až 38, tak i mimo tyto t ídy. Podrobn jší zmínka o normách je nad mož-
nosti krátkého p ehledu, který je zde p edkládán.
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N které úkony p i innostech s elektrickým za ízením 

P i innostech na elektrickém za ízení a s ním v etn  spot ebi  a dalších prvk  je 
t eba vycházet z p edepsaných postup  a ešení nebo alespo  na základ  ov ených po-
znatk , které zaru ují bezpe nost provozu a tím do jisté míry i spolehlivost.  

N které ze základních okruh  otázek a problém , které by m ly být vyhodnoceny  
a ešeny jsou v n kolika následujících bodech. Jedná se o: 

1) Legislativní a technické p edpisy, ze kterých vyplývá zákonná povinnost: 
a) vypracovat projekt a technickou zprávu elektrického za ízení, 
b) realizovat projekt odbornou firmou, 
c) zajiš ovat ve lh tách revize elektrického za ízení (výchozí, pravidelné), 
d) pro za ízení používat schválené a vhodné výrobky. 

2) Doklady a dokumenty nutné pro p ípravu revize elektrického za ízení
a) požadavky technických norem, 
b) požadavky z dalších p edpis ,
c) údaje z technické dokumentace výrobce (výrobku). 

3) Systémový postup ur ení 
a) prost edí podle platných norem a vyhlášek, 
b) provedení elektrického za ízení podle podklad  z projektu a další dokumentace,  
c) vztahu dokumentace k platným p edpis m a normám.  

4) Postupy a metody p i revizích elektrického za ízení v praxi (m ení/zkoušení) u
a) vnit ních elektrických rozvod  (sv telných, zásuvkových a dalších) v budovách 

pro bydlení, 
b) vnit ních elektrických rozvod  (sv telných, zásuvkových a dalších) v provozov-

nách,
c) elektrických rozvád ,
d) u specifických elektrických za ízení (stejnosm rné rozvody, léka ská za ízení, 

chemické provozy a jiné), 
e) elektrických spot ebi ,
f) elektrického ná adí,
g) pohyblivých p ívod , š rových vedení a jejich p íslušenství.  

Cílem uvedených postup  a opat ení je zajišt ní pot ebné úrovn  bezpe nosti, od-
stran ní nebo minimalizace rizik u vyhrazených technických za ízení v mí e a úrovni 
jakou na izuje platná legislativa v návaznosti na úrove  techniky. 

Bezpe nost z pohledu zákon .

Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci jsou v ásti páté Hlava I zákoníku práce  
. 262/2006 Sb., v platném zn ní. Z ustanovení § 101 vychází pé e o BOZP jako povin-

nost vedoucích zam stnanc  a to s ohledem na rizika a dále v návaznosti na zvláštní 
právní p edpisy. Prevence rizik je obsahem § 102. Mnohé požadavky jsou uvedeny 
v na ízeních vlády pro pracovišt , strojní za ízení, v na ízení o práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou a dalších.
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Zde je t eba upozornit na skute nost, že zákon má p sobnost i v podnikání fyzic-
kých osob, které p edstavují zam stnavatele sami sob . Vzhledem k za azení elektro-
technických výrobk  a tím i elektrických za ízení do oblasti regulované sféry, je možno 
bez jakékoliv nadsázky upozornit na existenci rizik p i obsluze a práci u elektrických 
za ízení, jak nakonec vyplývá i z technických norem a n kterých dalších p edpis . Na 
dopln ní je možno p ipomenout, že problematika je mimo jiné obsažena v Úmluv
Mezinárodní organizace práce . 155 z 23. ervna 1981, která je sou ástí našeho právní-
ho ádu jako vyhláška . 20/1989 Sb., Úmluva o bezpe nosti a zdraví pracovník  a pra-
covním prost edí. 

Ze zákonných ustanovení je t eba p ipomenout zákon . 309/2006 Sb. o zajišt ní
dalších podmínek bezpe nosti o ochrany zdraví p i práci, v platném zn ní. Dále na ízení
vlády . 101/2005 Sb., které eší v p íloze podrobn  problematiku elektrických instalací. 

Pro samotnou obsluhu práci elektrických za ízení bude nejpodstatn jší technická 
norma SN EN 50110-1 ed. 2 a na ní navazující technická normaliza ní informace TNI 
34 3100. Zde jsou formulovány požadavky na obsluhu a práci v podob , kdy norma  
neobsahuje technicko organiza ní opat ení. Znamená to zna ný rozdíl proti d ív jšímu 
obsahu norem a vyvolalo to i rozporuplné hodnocení normy. Pro pochopení je t eba  
vycházet ze zásady, že norma uvádí cíl, kterého má být dosaženo (bezpe nost) a na eši-
teli je zvolený postup p i respektování sou asných poznatk  v dy, techniky a praxe.

Jako významný initel je zde osoba odpov dná za elektrické za ízení se stanovenou 
odpov dností. S odvoláním na výše uvedený zákon . 309/2006 Sb., je tomu na stav-
bách obdobn  s postavením koordinátora  BOZP na staveništi. 

Poslední z p ipomínek je k elektrickým za ízením ve výbušném prost edí, pro které 
upravuje požadavky na ízení vlády . 406/2004 Sb. Z technických norem navazuje sou-
bor SN EN 60079 a to jak z hlediska stanovení vn jších vliv , tak volby provedení 
p ístroj  a nakonec i údržby a revizí. Pracovníci pro innosti na t chto za ízeních musí 
spl ovat požadavky odborné zp sobilosti skupiny B.  

Za ízení p ípojek na rozvodnou sí  a ochranná pásma venkovních vedení i kabelo-
vých vedení jsou ešena v energetickém zákon . 458/2000 Sb., v platném zn ní a dále 
v norm  pro elektrické p ípojky SN 33 3320. Proti d ív jšímu ešení p ípojek je dnes 
již nutné respektovat požadavky na zkratovou odolnost v míst  p ipojení, ochranu p ed
p ep tím a otázky elektromagnetické kompatibility a k tomu normy energetiky.  

Požadavky na výrobky. 

Základní ustanovení obsahuje zákon . 22/1997 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
a navazující na ízení vlády. Za p ipomínku stojí ustanovení, že výrobek má být použí-
ván k ú elu, ke kterému byl zhotoven, za b žných a rozumn  p edvídatelných podmí-
nek. Jde o požadavek uvedený i v zákon  o obecné bezpe nosti výrobku.

Výrobek by m l vždy spl ovat podmínky stanovené pro jeho uvedení na trh, mít po-
t ebné ozna ení a návod v e i uživatele s odkazem na zákon o ochran  spot ebitele.  

Problémy vznikají dosti asto u rozvád  a požadavk  na jejich provedení a sesta-
vení, které jsou v souboru SN EN 60439, který je nyní p eveden jako SN EN 61439. 
Otázky správné instalace rozvád  souvisí i se zákonem o požární ochran , instalacemi 
na ho lavých podkladech, provedení za ízení v chrán ných únikových cestách a n kte-
rými dalšími. 

Pro instalace v obytných budovách a provozovnách jsou základní požadavky 
z hlediska ochrany p ed úrazem elektrickým proudem, ale i p ed požárem a dalšími vli-
vy, uvedeny v souboru SN 33 2000 Elektrické instalace nízkého nap tí. Tento soubor, 
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který má sedm ástí, je neustále dopl ován v návaznosti na evropské normy a lenství
R v Evropském výboru pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC. P i používání 

souboru je t eba respektovat dv  zásady. V prvé ad  nelze spolehliv  pracovat s jed-
notlivými normami, ale jen se souborem jako celkem. Je nutno sledovat zm ny norem, 
ke kterým dochází v d sledku harmonizace s normami evropskými a dále zm ny p i
sjednocování norem a p ebírání nových norem v SN dosud nezavedených.

Záv r.

Základní informace o p edpisech souvisejících s elektrotechnikou jsou v následují-
cím p ehledu. Byly vybrány nej ast ji používané p edpisy, které však neobsahují úplný 
p ehled zejména pro specifické innosti. Následn  je nutno po ítat s dalšími zm nami. 

P ehled je uspo ádán v po adí zákony, na ízení vlády (technické p edpisy) a vyhláš-
ky. Pro innosti navazující na ešení otázek souvisejících s energetikou (p ípojky, p ipo-
jovací podmínky) pouze upozorn ní, že se ídí podnikovými normami energetiky 
(PNE). Pro ešení t chto problém  je možno z praxe doporu it postupy a provád ní pra-
cí podle požadavk  energetických podnik  v míst  realizace za ízení.

Samostatnou problematikou se stala ochrana p ed bleskem, která je nyní zpracována 
v  souboru norem SN EN 62305. Pojetí a hodnocení ochrany p ed bleskem je zna n
odlišné od d íve platné normy a zavedení do praxe z ejm  bude vyžadovat as a nebude 
snadné.

Dalším okruhem normalizace, kde dochází ke zm nám, je ást 7 ze souboru SN
33 2000 pro za ízení jednoú elová a ve zvláštních podmínkách. Zde dochází k zavedení 
dalších nových norem, které dosud nebyly v dosavadních normách SN pro elektro-
techniku.

P ehled vybraných p edpis

Zákony: 

.  174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce, ve zn ní pozd j-
ších p edpis ,

.  133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis ,

.  634/1992 Sb., na ochranu spot ebitele, ve zn ní pozd jších p edpis ,

.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve zn ní pozd jších p edpis ,

.  59/1998 Sb., o odpov dnosti za škodu zp sobenou vadou výrobku, 

.  458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických od-
v tvích a o zm n  n kterých zákon  (energetický zákon), ve zn ní pozd jších p edpis ,

.  102/2001 Sb., o obecné bezpe nosti výrobk , ve zn ní pozd jších p edpis ,

.  18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zp sobilosti státních p íslušník
lenských stát  EU a o zm n  n kterých zákon  (zákon o uznávání odborné kvalifika-

ce),

.   251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve zn ní pozd jších p edpis ,
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.  253/2005 Sb., kterým se m ní n které zákony v souvislosti s p ijetím zákona o in-
spekci práce, 

.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis ,

.  262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis ,

.  309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti
nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších pod-
mínek bezpe nosti o ochrany zdraví p i práci), ve zn ní pozd jších p edpis .

Na ízení vlády: 

. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochran ,

. 209/2001Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen 
zajistit pouze fyzickými osobami spl ujícími odbornou zp sobilost stanovenou tímto 
na ízením, 

. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a používání 
stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí,

. 201/2010 Sb., o zp sobu evidence úraz , hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prost edk , mycích, istících a dezinfek ních prost edk ,

. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních zna ek a zavedení 
signál , ve zn ní pozd jších p edpis ,

. 339/2002 Sb., o postupech p i poskytování informací v oblasti technických p edpis ,
technických dokument  a technických norem, ve zn ní na ízení vlády . 178/2004 Sb., 

. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická za ízení nízkého 
nap tí,

. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich 
elektromagnetické kompatibility (EMC), 
. 21/2003 Sb. (d íve 172/1997 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prost edky,

. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na za ízení a ochranné systémy 
ur ené pro použití v prost edí s nebezpe ím výbuchu, 

. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní za ízení, 

. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve zn ní na ízení
vlády . 127/2004 Sb., 

. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci v prost edích s nebezpe ím výbuchu, 

. 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí, 

. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 
pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Vyhlášky: 

. 50/1978 Sb., o odborné zp sobilosti v elektrotechnice, 

. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických za ízení, jejich za a-
zení do t íd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpe nosti (vyhláška o vyhraze-
ných elektrických technických za ízeních), 

. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce  
a technických za ízení, ve zn ní platných p edpis  (vyhláška . 192/2005 Sb.), 

. 20/1989 Sb., Úmluva o bezpe nosti a zdraví pracovník  a pracovním prost edí, 

. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu státního požární-
ho dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
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Ministerstvo spravedlnosti R

Vláda schválila p ísn jší pravidla pro znalce a tlumo níky 

Vláda ve st edu 6. 4. 2011 schválila návrh novely zákona o znalcích a tlumo ní-
cích z dílny ministerstva spravedlnosti. Cílem novely je zefektivnit dohled na in-
ností soudních znalc  a tlumo ník  a dosáhnout vyšší kvality tlumo nických úko-
n  a znaleckých posudk , které mají významný vliv na soudní rozhodování. 

Znalecké posudky dnes asto fakticky rozhodují o výsledcích soudních spor , znalci 
však za n  podle stávající zastaralé právní úpravy nenesou dostate nou odpov dnost.
Posudek, který není ádn  zpracován, m že zap í init jak prodlužování ízení, tak i p í-
padnou újmu jeho ú astník .

Návrh novely zákona proto zavádí konkrétní p estupky a jiné správní delikty, za kte-
ré bude možné uložit pokutu až do výše 100 000 K , p jde-li o znalce nebo tlumo níka,
a do výše 200 000 K , p jde-li o znalecký ústav. Uložit bude možné také další sankce 
podle zákona o p estupcích a v závažných i opakovaných p ípadech i vyškrtnutí ze se-
znamu znalc  a tlumo ník , resp. ze seznamu znaleckých ústav . P estupky nebo jiné 
správní delikty bude projednávat ministerstvo spravedlnosti nebo p edsedové krajských 
soud .

Novela také rozši uje okruh podmínek pro jmenování znalcem i tlumo níkem -  
nov  výslovn  vyžaduje plnou zp sobilost k právním úkon m, bezúhonnost a skute -
nost, že znalec (tlumo ník) nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalc
(tlumo ník ) pro porušení povinností plynoucích ze zákona o znalcích a tlumo nících.
Zárove  ruší požadavek státního ob anství R a nahrazuje jej nutností trvalého pobytu 
na území eské republiky. Navrhuje se, aby za podmínek stanovených v zákon  byla 
ú ast na znalecké nebo tlumo nické innosti umožn na i ob an m jiných lenských stá-
t  Evropské unie, p ípadn  i ob an m dalších stát .

Návrh rovn ž zavádí podmínku ml enlivosti i po skon ení výkonu innosti znalce  
a tlumo níka a stanoví podmínky pro pozastavení i zánik práva vykonávat znaleckou  
a tlumo nickou innost.

Pokuty za p estupky a jiné správní delikty, p jde-li o osoby, které vykonávají zna-
leckou nebo tlumo nickou innost neoprávn n ,  se navrhuje stanovit u fyzické osoby 
na 200 000 K  a u právnické osoby na 400 000 K . Dále se navrhuje podrobn jší úprava 
výplaty odm n a náhrad hotových výdaj  znalc  a tlumo ník .

6. 4. 2011 Tereza Pale ková, tisková mluv í ministerstva spravedlnosti
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Vyhledávání rizik p i montážní a revizní innosti
z pohledu znalce 

Ing. Miloslav Valena 
soudní znalec v oboru elektrotechnika 

Elektro služby-Kladno Rozd lov

Dále uvedený text se týká provád ní revizí na nových,rekonstruovaných i opravova-
ných elektrických instalací,s jejichž výsledky se m že setkat soudní znalec p i zjiš ová-
ní p í in havárie,úrazu i požáru elektrického za ízení (zjiš ování rizik).A protože in-
nost znalce je skoro totožná s prací revizního technika, uvádím tyto zkušenosti v kom-
plexní podob .

Problematika starých instalací a provád ní pravidelných revizí na nich spojená 
s novými instalacemi z této staré instalace p ipojených se v poslední dob  dostává do 
pop edí.Sv tová ekonomická krize nutí všechny zú astn né strany šet it a to se v našem 
oboru bohužel projevuje dost nevhodným zp sobem.Jedním p íkladem m že být i oby-
ejná el.instalace v ob anské výstavb . Investor koupí starou budovu s tím,že provede 

rekonstrukci. Což se také v tšinou stává u plynu,vody,úst edního topení i kanalizace. 
Dokonce investor zaplatí i p íslušnou provád cí dokumentaci.Jenže elektrická instalace 
se z tohoto souboru vymyká.V ad  p ípad  se elektromontážní firma dovídá od inves-
tora: “n jak to ud lejte“, pokud tedy investor p ímo nehodlá nechat p vodní instalaci  
beze zm ny,p ípadn  nechá provést jen „kosmetické úpravy typu vým na zásuvek a vy-
pína , p ípadn  svítidel“. Že si hliníkový rozvod v soustav  TN-C naprosto „nerozu-
mí“ s p ipojením moderních p ístroj ,to ho v tšinou naprosto nezajímá,jen zp sobuje
montážní firm  „bezesné noci“. 

Za neme paradoxn  od konce,od revizního technika,který bohužel je ten posled-
ní,který zakon uje a  již novou instalaci,tak i opravenou stávající (starou) instalaci svojí 
revizní zprávou i nap íklad záznamem o kontrole ve smyslu SN 33 1500. 

Revizní technik by m l být velmi d ležitou osobou p i montážích nových elektric-
kých instalací i p i opravách za ízení stávajícího.Žel bohu,ani jedna ze stran si to  
neuv domuje dostate n  d razn .Že výchozí revizní zpráva provedená po ukon ené
montáži nové elektrické instalace je nedílnou sou ástí p edávané zakázky,to snad již  
nikdo nezpochyb uje.Otázkou druhou je kvalita této provedené revize a vlastní vypra-
cování revizní zprávy, a zejména její soulad se skute ným stavem. A to nemluvíme  
o takové mali kosti,jako je „skute ná dokumentace skute ného stavu“.Nebo  požada-
vek na vydání „PAPÍRU“,o kterém již léta píši,je ur ující hybnou silou p i r zných ko-
lauda ních ízeních v poslední dob .Jeden by ekl,i díky publika ní innosti a prezento-
vaných zkušenostech v odborných asopisech,že si sou asný revizní technik dá v tší
pozor p i zpracování výchozí revizní zprávy,že bude více tla it na dodavatele montáž-
ních prací,na projektanta i na r zné subdodavatele (nap íklad výrobce rozvád -

,dodavatele r zných p ipojených za ízeních na revidovanou instalaci atd.).Jenže reál-
ný stav je úpln  jiný,na hony vzdálený od požadovaného (a tudíž stavu málo ohrožující-
ho revizního technika,v neposlední ad  vlastn  i dodavatele elektrické instalace). 

A co revize po provedené oprav ? V podstat  žádný p edpis i norma ne íká,že se 
má provád t revize po provedené oprav  stávajícího za ízení.A když revizi neprovede 
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revizní technik,jak se doví majitel i provozovatel opravovaného za ízení,že za ízení po 
oprav  je v po ádku,odpovídá p íslušným p edpis m a neohrožuje osoby i majetek 
úrazem elektrickým proudem i požárem elektrického za ízení???Nijak!!!Existuje sice 
pojem „Záznam o kontrole“ dle stále platné SN 331500,provedený odpov dnou oso-
bou.Jenže ekn me si na rovinu,páni kolegové,kolikrát jste p i své praxi s tímto doku-
mentem,zcela ur it  velmi d ležitým,setkali???P itom je to doklad,který nejen že chrání 
montážní dodavatelskou firmu p ed reklamací  provedené práce,samoz ejm  spolu 
s p íslušnou dokumentací,ale ve svém d sledku i revizního technika,který má tu 
sm lu,že se „p imotá“ k ukon ení opravy elektrického za ízení a má ten „dobrý nápad 
provád t revizi“! 

Oprava elektrických rozvod  obecn  spo ívá v tom, že p i oprav  se uvádí elektric-
ký rozvod do vyhovujícího stavu vztaženému ke stavu p vodnímu, vzniklému p i uve-
dení el.za ízení do provozu. Z tohoto rovn ž plyne, že opravy se mohou d lat podle 

SN a ostatních technických p edpis  platných v dob  vzniku a uvedení za ízení do 
provozu. Výjimkou je pouze provozování a z izování elektrického za ízení, které bylo 
zakázáno závazným p edpisem n kterou ze státních organizací. Základní definice je ta-
ké uvedena již v dlouho platné SN 33 1500-p íloha.POZOR,toto neplatí pro za ízení 
s nebezpe ím výbuchu,zájemce odkazuji nap íklad na vládní na ízení 406/2004 Sb! 

Za opravu elektrického za ízení se rovn ž rozumí dopln ní stávajících elektrických 
rozvod  o jednotlivou zásuvku, svítidlo a p emíst ní elektrického za ízení.Viz též l.
2.3. zmi ované SN 33 1500. 

V souvislostí práv  s opravami stávajícího elektrického za ízení se velmi asto ho-
vo í o takzvaných záznamech o kontrole,o kterých jsem psal již výše. Pokud tedy je 
takový záznam vypracováván a provozovatelem požadován!!! Tady mají opravá ské  
a montážní firmy co dohán t, a to je, prosím, požadavek v norm  již od roku 1991. 

Poznámka autora:

Se zvyšujícím se právním v domím ,bohužel jen ásti odborné ve ejnosti, se pro-
blematika oprav i rekonstrukcí dostává více do pop edí a revizní technik se musí více 
zajímat o p edpisy právní,které doposud lehce p ehlížel,i p estože byly sou ástí zkoušek 
revizních technik  již v dobách mých za átk .Bohužel otázky z právních p edpis  pro 
zkoušky revizních technik  v sou asnosti jsou tak vytržené z kontextu zákon ,že jejich 
znalost naprosto nezlepší právní znalosti revizních technik  a nejlepším doporu ením je 
co nejrychleji po zkoušce tyto otázky zapomenout.V dobách internetu,kdy lze najít 
prakticky každý právní p edpis a od 1.1.2009 i v podstat  každou platnou normu (p i
zaplacení poplatku),je p ezkušování podle otázek vytržených ze zákona i normy kon-
traproduktivní a nic ne íkající o kvalit  a znalostech revizního technika.Co je snad jedi-
n  „d ležité“,je velikost poplatku,kterou revizní technik zaplatí za obnovení platnosti 
svého osv d ení,který stále roste,krize nekrize!Nabízí se srovnání s prodlužováním 
platností idi ského pr kazu.Rovn ž tak n které teorie inspektor  o tom,že zvýšení po-
platku v ádu desítek tisíc vy eší kvalitu revizního technika,je z íše pohádek. 

Dle názoru autora by tento stav mohla ešit nová pr hledná legislativa týkající se 
jednotného státního odborného dozoru,jeho možnosti operativn ešit „pr švihy n kte-
rých revizních technik “ v etn  odejmutí osv d ení a citelné pokuty,což v sou asnosti
není prakticky možné.Pak bez následk  prochází revizní technik,který provedl výchozí 
revizi na elektrickou instalaci hotelu v dob ,kdy ješt  materiál pro její zhotovení ležel 
v regálech elektrotechnického velkoobchodu,nebo který m il uzemn ní svod  hromo-
svodu budovy,která ješt  nem la ani založeny základy.A to je jen zlomek „pr švih “,
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které dnes a denn  provád jí n kte í naši kolegové,samoz ejm  s platným osv d e-
ním.Následné zve ejn ní „pr švihu“,samoz ejm  v obecné poloze kv li ochran  osob-
ních dat,v odborném tisku by byl podstatn  ú inn jší systém,než v sou asnosti ponižují-
cí zkoušky z náhodn  vybraných p edpis ,které každých p t let p inášejí zbyte né stresy 
velké skupin  pracovník ,kte í jsou na platnosti osv d ení existen n  závislí,aniž b -
hem tohoto období m li jakýkoliv „pr švih“.Pro  stejnou p ísnost p íslušné organizace 
dozoru neprojevují v i projektant m,p ípadn  montážním firmám,kte í svými nedosta-
te nými projekty i odfláknutou montáží p ímo ohrožují nejen práci revizních techni-
k ,ale v prvé ad  zákazníka.Naši státní ú edníci tomu íkají „pomoc malému a st ední-
mu podnikání“-výsledek je ale trisní. 

Není to samoz ejm  druh revize, ale záznam podepsaný zodpov dnou osobou,který 
m že použít revizní technik použít p i sestavování výchozí nebo pravidelné revize  
obdobn  jako písemný doklad vypracovaný p íslušným specialistou (viz Zm na 3 SN
33 1500).Jen je pot eba donutit n jakým zp sobem tyto osoby i firmy k jejich vy-
dávání.

Revize po oprav :

asto používaný název pro „Záznam o kontrole“, používaný ve smyslu l.2.7.
SN 33 1500 pro elektrická za ízení na kterých jsou b hem jejich užívání provede-

ny práce charakteru oprav, které mohou mít vliv na bezpe nost. Tato za ízení je možno 
dále provozovat jen tehdy, jestliže stav takto opraveného za ízení bylo prov en kont-
rolou a o kontrole byl vyhotoven záznam s podpisem pov eného pracovníka. Ten-
to název je asto používán na základ  požadavku zákazníka-provozovatele,kterému 
p edáváme opravené za ízení a on chce tuto skute nost o bezpe nosti za ízení mít  
dokladovanou.
A chce revizi!!! Ale zatím mluvíme pouze o „bílých vránách“,než o fungujícím systému 
dokladování. Ovšem není to systémové, a reviznímu technikovi hrozí ur ité riziko, že 
tento „Záznam o kontrole“ bude provozovatelem zneužit a vydáván orgán m dozoru i
jiným kontrolám jako platná pravidelná revize, i když nemá ty správné náležitosti  
pravidelné revize ve smyslu SN 33 1500 a souvisících p edpis .Tady ovšem záleží 
p edevším na revizním technikovi,jak p esn  ozna í nejen rozsah kontrolovaného za í-
zení,ale i zp sob provedení kontroly. 

Poznámka autora:

Nerad bych,aby tená i tohoto p ísp vku nabývali dojmu,že žiji na n jaké jiné pla-
net ,kde se požadavky zákon  a norem b žn  dodržují,jen si myslím,že je pot eba na 
povinnosti jiných v i ostatních stále upozor ovat,aby revizní technik nebyl jen tím  
posledním,který odnáší pr švihy jiných a dopadá jen na n j tvrdost zákona.A idealista 
po t iceti šesti letech v oboru fakt nejsem!!! 

Výše uvedeným problémem se zabývá i nová SN 33 2000-6,samostatn  platná od 
1.2.2009.

Tato norma eší revize elektrických instalací, nikoliv však revize systému ochrany 
p ed bleskem podle SN EN 62305, a  revize p ipojených za ízení z této instalace p i-
pojených (stroje,za ízení,linky,tep. erpadla a.j.). 

Do nové normy byla dopln na kompletní kapitola 62 pro pravidelné revize. 
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V kapitole 61 – „Výchozí revize“ této nové normy se uvádí národní poznámka N1, 
která p ibližn íká toto: 

Revize se provádí též po dokon ení oprav, pokud nesta í prov ení kontrolou dle 
l.2.7. SN 33 1500 .

V podstat  bude záležet i na tom, zda za ízení bude „opravováno“, nebo na za ízení 
bude provedena „rekonstrukce“.Tento problém eší ada revizních technik  již dlouhá 
léta. Zejména p i absenci technické dokumentace je to n kdy problém, v pohledu reviz-
ního technika problém velmi d ležitý.

Tady bych cht l upozornit své tená e i poslucha e.V posledních letech se zm nilo
mnoho norem a p edpis  nejen v oboru elektrických instalací,ale i v oboru ochrany p ed
požárem u elektrických za ízení,a to nemluvím o zcela nových materiálech a postupech 
používaných v tomto oboru.Doby,kdy byla kontrola provedení protipožárních opat ení
založena na direktivním p íkazu pro všechny podniky jsou  již dávno pry . Lze to dob e
dokumentovat na p íkladu z mé praxe v národním podniku POLDI SONP Kladno. 

Stále z t ch dob  doznívá snaha n kterých revizních technik  posuzovat i provedení 
požárních p epážek i dalších opat ení v etn  krytí.Za provedení však  odpovídá prová-
d jící firma,která vydává i p íslušné osv d ení,revizní technik pouze kontroluje úplnost 
podle TD (když je k dispozici) a toto osv d ení p idává ke své revizní zpráv .A vyhod-
nocovat vyhovující krytí p ístroj  a spot ebi  v p ípad  chyb jících dokumentace 
(nap .štítk ,atest  apod.) provád jí naší kolegové „jen se zaplaceným vysokým život-
ním pojišt ním“,zejména v prostorách s nebezpe ím výbuchu.I p es ironický podtext 
p edchozí v ty je ale až k neví e,kolik našich „koleg “ stále posuzuje správné krytí  
a provedení podle vlastní úvahy!!! 

Pro p íklad z té doby:

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století,po n kolika velkých požá-
rech kabelových prostor  a kanál  ve velkých hutních a strojírenských podnicích,pat ící 
pod VHJ Hutnictví železa (Podbrezová,Chomutov a.j.),se ze strany státu objevil nebý-
valý (vynucený) zájem o provád ní a kontroly t chto protipožárních opat ení ze strany 
specialist  v tom kterém podniku.M j bývalý zam stnavatel, národní podnik POLDI 
SONP Kladno, nebyl výjimkou.K tomu nám m la  pomáhat i nová norma SN 382156-
„Kabelové kanály,prostory a mosty“Samoz ejm  závazná,jako všechny normy v té do-
b ,kde vyjímky z normy schvaloval orgán státního dozoru .Byli vytvo eni požární spe-
cialisté elektro,kte í procházeli všechny kabelové kanály,mosty a prostory v podniku  
a kontrolovali podle této normy provedená protipožární opat ení.Dokonce nás za to  
i platili.Protože nebyly žádné zkušenosti,tak p epážky d lali zedníci a údržbá i jak to 
šlo,a hlavn  z eho šlo!Také to podle toho vypadalo.A tito specialisté piln  kontrolova-
li,zda není p epážkou vid t další úsek (což znamenalo,že zedník m došla malta,skelná 
vata, nebo porfix),kolik metr  je od p epážky k p epážce,zda p ed výstupem z kanálu 
nestojí bikranová bedna,hromada ingot , i nejsou v bec dve e výstupu z kanálu zam e-
ny zven í,což byla oblíbená „kratochvíle“ n kterých mistr  odpovídajících za po ádek
v míst  výstupu.A komu kdy za zády bouchnul kabel v  kanále,ten „takové dovedy“ 
proklínal kudy chodil.Dokonce si myslím,že  prohlídky i n emu pomohly,i když ne-
smyslnost n kterých požadavk  byla poplatná centráln ízenému hospodá ství. Vedli 
jsme u ené debaty na téma,zda jutový obal kabel  je ho lavý ješt  nebo již ne,jestli se 
juta musí o ezávat nebo napoušt t, i zda se jedná ješt  o pr chozí kabelový kanál, i již 
pr lezný,jestli použít kliku i kouli na dve ích hlavních protipožárních p epážek,jestli
t icet centimetr  vody na dn  kanálu je ješt  málo,nebo už moc.Ale tyto zkušenosti byly 
pro nás neskute nou školou i praxí pro léta budoucí! 
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Od té doby uplynulo hodn asu,normu na kabelové kanály nám zrušili,normy jsou 
dávno nezávazné,revizní technik tedy kone n  m že rozhodovat na základ  technického 
stavu a ne na základ  porušení toho kterého lánku normy,jak byl zvyklý d íve.Jenže 
také musí za své rozhodnutí nést odpov dnost.A to do dneška n kte í kolegové stále 
„nevydýchali“.

Proto bych cht l p i této p íležitosti  své kolegy d razn  varovat!V žádném p ípad
neposuzujte vlastnosti požárních p epážek i ucpávek,jejich požární odolnost ,provedení 
nebo umíst ní,o druhu a velikosti krytí ani nemluv .

Po p edchozích  zkušenostech z let minulých se už nenechám donutit i p esv d it,
abych posuzoval provedení protipožární p epážky nap íklad z d vod  požární odolnos-
ti.Na tohle jsou již specializované firmy,existují zcela nové materiály,jsou již definová-
ny jednotlivé požární odolnosti i provedení p epážek i ucpávek,a co hlavn ,tyto firmy 
zcela odpovídají za provedení své práce a musí o tom vydat p íslušné potvrzení,které 
m žeme použít nejen p i prohlídce tohoto za ízení,ale i v p ílohách revizní zprávy.Jen 
zatím chybí zp sob,jak toto potvrzení z firmy „vyrazit“,respektive,jak donutit uživate-
le,investora i provozovatele,aby tento doklad od této firmy v bec požadoval. 

Tento problém se objevuje nejen p i opravách stávajícího za ízení,ale i u za ízení 
nov  z izovaných.

A jen taková poznámka na okraj,vzešel v platnost požadavek hasi  na instalaci ha-
sících p ístroj  a kou ových idel v nov  stav ných domech a bytech (vyhl.23/2008 
Sb.),tak to bude jen další požadavek na nutnost dokumentace p i revizích instalací a na 
další doklad k revizi i kolaudaci. 

 Rekonstrukce elektrických rozvod  je znovuvybudování elektrických rozvod , p i
kterém se klade i d raz na zvýšení bezpe nosti a užitnosti t chto rozvod . V tomto p í-
pad  je nutno jednozna n  postupovat dle v sou asnosti platných SN.

Nová norma na revize SN 33 2000-6 názvosloví pro opravy i rekonstrukce p ímo 
nezmi uje, jsou však stále platné dle souvisící normy, kterou znají všichni revizní tech-
nici, a to SN 33 1500, a na kterou se tato norma neustále odvolává.(I když se vyskytují 
teorie,že je pot eba tuto normu zrušit,když už vyšla nová SN 33 2000-6,osobn  se 
však domnívám,že je tato úvaha ješt  velmi ,velmi p ed asná).

Další novinkou nové normy, která se týká oprav a rekonstrukcí , je informativní p í-
loha E: 

„Doporu ení pro elektrická za ízení, která jsou v elektrických instalacích zno-
vu použitá“. 

Tím jsou myšlena ta elektrická za ízení, která již byla d íve použitá a doporu uje se, 
aby k nim byly alespo  k dispozici dokumenty obsahující alespo tyto informace:
- typ znovupoužitého za ízení
- výrobce 
- p íslušné podrobnosti k provedení instalace 
- zkušební p ístroje
- výsledky prohlídky 
- provedené zkoušky,v etn  ov ení doby odpojení pro proudové chráni e a výsledky 

zkoušek.

Poznámka autora:

P edstava zjiš ování a dokladování výše uvedených údaj  od jejich provozovatele i
uživatele zatím musí vyvolávat jen úsm v na rtech t ch,kte í budou tyto doklady shán t!

Vzhledem k úplné novosti t chto požadavk  v nezávazné norm  je t žké d lat n ja-
ké záv ry. Kdo pracuje v podniku nebo sám provádí opravy elektrické instalace, tak tato 
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ustanovení m že použít p i používání „repasovaných“ sou ástí p i rekonstrukcích 
el.instalací. Možná to omezí provád ní divokých oprav za ízení podle hesla „Co nej-
rychleji, nejlacin ji a pokud možno v era“, požadované n kterými majiteli (provozova-
teli) opravovaného za ízení,s ímž se nakonec setkáváme i v sou asné dob . Tento sys-
tém, dnes nazývaný „opravnou údržbou“, p ežívá z dob reálného socialismu, kde 
všechno muselo být hned-nejlépe k výro í n jakého státního svátku typu „Vít zný 
únor“, respektive byl vzýván p tiletkový plán, pouze však do okamžiku kdy za ízení 
„vzplanulo jasným plamenem“, i se stal, nedej bože, n jaký úraz na tomto za ízení.
Pak bylo na všechno dost asu,ale o to intenzivn ji se hledal viník!A tená  m že jen 
hádat,kdo byl nalezen jako „viník hlavní“!!! 

I když od roku 1991 je znám pojem „ ád preventivní údržby“, který umož uje 
nejen prodloužit revizní lh ty na provozované za ízení, ale i plánování preventivní 
údržby, stále tento systém nefunguje tak, jak by bylo ú elné. Bezprost edn  s tím souvi-
sí i systém oprav a rekonstrukcí, respektive provád ní revizí na t chto za ízeních podle 
zásad uvedených výše.P itom systém vypracovaného „ ádu preventivní údržby“,lidov
e eno „Provozní a bezpe nostní p edpisy“ jsou p edm tem pravidelných kontrol  

inspektor  bezpe nosti práce co já pamatuji,a jejich pe livé provedení asto zabránilo 
postih m provozovatele státem za nedodržení p edpis  a zákon .Jen seznam p edpi-
s ,norem,ve kterých je jen odkaz na tyto p edpisy (vypracované firmou-provozovate-
lem), by byl dlouhý jako tento lánek sám.Rozsah t chto provozních a bezpe nostních
p edpis  p itom m že být tak široký,že se do n j vejde metrologický ád,revize ná a-
dí,spot ebi ,instalací i p ipojených za ízení,odpov dnost za provoz el.za ízení (stano-
vení povinností zodpov dné osoby dle SN 50110 ed.2),zp sob odstávek,termíny 
st edních i jiných oprav,ur ení vn jších vliv ,rozsahy a zp soby úprav dokumentace  
a tak bych mohl pokra ovat.A pokud rozsah tohoto provozního ádu nekoliduje 
s požadavky p íslušných p edpis  (je tedy minimáln  „stejn  tvrdý“ jako p edpis  
sám),tak se p íslušní „manažé i“ nemusí t ást,že n co zanedbali.Ale p es veškerou pub-
licitu mám dojem,že tyto naše veškeré dobré rady pouze „padají do velké erné díry“,ze 
které se vytahují pouze v p ípad  nouze.A jen m  v tom utvrzují setkání s „n kterými 
manažéry“ honosícími se drahým mobilem,dob e padnoucím oblekem HUGO 
BOSS,perlící okolo sebe slovy o perspektiv  firmy a jejího zisku p i expanzi alespo  do 
EÚ,vyžadující na svých pod ízených bezchybnou angli tinu, detailní ovládání všech 
možných program  na PC a flexibilitu,ale bezpe nost jimi p ímo ízeného provozu 
elektrických za ízení je „mimo jejich rozlišovací schopnost“,na to mají „lidi“!!!  

Jako ervená ni  se opravami i rekonstrukcemi vine technická dokumentace, lépe 
e eno její astá „neú ast“ v tomto procesu. Na téma dokumentace jsem již ekl i na-

psal mnoho, rovn ž tak i mnoho mých koleg  v oboru. Výsledek, jak všichni víme, je 
velmi žalostný.  

P ímo „strašidelné“ je to pak u instalací opravovaných, kde mít projekt na opravu 
el.instalace je ob as považováno „za malý zázrak, hodný velké oslavy“. Technicky vza-
to, každá oprava i dopln ní by m lo být zaznamenáno v dokumentaci skute ného stavu 
opravované instalace, což je úkon z íše eských pohádek, prezentovaný pouze n kte-
rými kolegy vypráv jící u enými slovy o provád ní revizí z tepla svých kancelá í.

V posledních letech je fenoménem doby tzv. „Dokumentace ke stavebnímu povo-
lení“.Stavebnímu ú adu posta uje k vydání stavebního povolení, ale montovat se podle 
ní v bec nedá, což potvrdí každý zkušený montér. A že se podle této „dokumentace“ 
nedá provést objektivní revize, potvrdí každý revizní technik.Tento nešvar se objevuje 
zejména u malých staveb, kde se snaží stavitel ušet it co se dá, bohužel šet í práv
na dokumentaci, stavebním dozoru i revizi, kde požadavek na objektivní posouzení  
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bezpe nosti el.instalace nap íklad rodinného domu se velmi asto m ní na požadavek 
majitele na vystavení“PAPÍRU“, který pot ebuje pro kolaudaci.A to máme prosím  
zákon 309/2006 Sb. o bezpe nosti práce!!!A k dalším d vod m se v poslední dob  p i-
dává tvrzení,že je krize (což sice je,ale nem la by ovliv ovat bezpe nost za ízení). Ale 
nedej bože, aby vzniknul n jaký problém i havárie, v tu ránu je revizní technik, pokud 
podlehne naléhání na vystavení „Papíru“ ,nejvíce pronásledovanou osobou v okolí, pro-
tože „prý“ je odborník a m l instalaci samoz ejm  zkontrolovat!!! Bohužel také platí, že 
pod údajným tlakem ztráty práce se k tomu prop j í i ada našich koleg , i když z toho 
mohou mít v budoucnu problémy. 

Jsem si v dom toho, že bez technické dokumentace vlastn  nelze revizi provést! 
Vzhledem ke stavu právní legislativy v eské republice, množství razítek a r zných po-
volení p i stavebním ízení,ponížení naší práce na vydání pouhého „PAPÍRU“ požado-
vaného p edevším státními orgány p i kolauda ním ízení, jsem byl nakonec nucen 
ošet it nedostate nou (ve v tšin  p ípad ), nebo zcela chyb jící dokumentaci i p i vy-
pracování revizní zprávy. Vlastn  m  k tomu donutil výrok jednoho inspektora státního 
odborného dozoru, že by revizní technik m l odmítnout vždy revizi, když nemá 
k dispozici p íslušnou dokumentaci, v našem p ípad  vlastn  dokumentaci skute ného
provedení.

V tomto duchu pak jsou v nové SN 33 2000-6 uvedeny i „vzory“ protokol  reviz-
ních zpráv.Píši to s v domím toho,že se pohybuji na „dost tenkém led “, zejména 
s ohledem na „n které požadavky n kterých orgán “. Bohužel stále existuje mnoho na-
šich zákazník , kte í považují dokumentaci na el.instalaci svého domu za „úplnou zby-
te nost-pro  také vyhazovat peníze na n jaký papír“, když to elektriká i n jak ud lají!
Ale zajímavé je, že dokumentaci na plyn, kanalizaci i vodu a topení pot ebuje a nijak 
se nezdráhá za ni zaplatit??? Zajímavé, že?? A to p itom nový stavební zákon požaduje 
projekt zhotovený ve vazb  na p íslušnou odbornost projektanta (zákon 183/2006 Sb.  
§ 159 odst.2 ). 

V posledním roce na toto ustanovení nového stavebního zákona upozor uji nejen 
já,ale i ada mých koleg ,p esto není patrná prakticky žádná reakce ze strany státu (p i-
tom vydavatel  zákona i kontrolor jeho pln ní je stát!!!).A jen pro zamyšlení,jak lze 
kontrolovat „jiné výpo ty“,u nás nap íklad impedance vypínací smy ky nebo dimenzo-
vání kabel ,když dokumentace ke stavebnímu povolení žádné výpo ty neobsahuje??? 

Práv  na tuto ást navazuje vyhláška .499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.Zde je 
jednozna n e eno,co má obsahovat projektová dokumentace. 

A v této souvislosti bych rád upozornil své kolegy,zejména ty,kte í provádíte mimo 
revizí i montážní i opravárenskou innost !Ve te své vlastní montážní deníky 
v pr b hu provád ní zakázky,nakonec jste to podepsali p i vystavování vašeho Opráv-
n ní dle vyhl.20/1979 Sb. k dodavatelské innosti na p íslušné pobo ce Institutu tech-
nické inspekce.Záznamy do stavebních deník  jednotlivých staveb se míjí ú inkem,dle 
vyjád ení n kterých inspektor  ITI je tento zápis vlastn  neú inný.

A co se týká dokumentace skute ného provedení,tak stavební zákon p ímo uvádí,že 
vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ov enou dokumenta-
ci odpovídající jejímu skute nému provedení podle vydaných povolení.V p ípad ,kdy
dokumentace stavby nebyla v bec po ízena,nedochovala se nebo není v náležitém sta-
vu,je vlastník stavby povinen po ídit dokumentaci skute ného provedení stavby.P i
zm n  vlastnictví ke stavb  odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastní-
kovi stavby.Z toho pak vyplývá,vedeno v obecné rovin ,že žádná akce by nem la být 
p edána bez platné a úplné dokumentace, a to v etn  elektroinstalace.
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Takže technicky vzato,výmluvy majitel i provozovatel  na chyb jící dokumenta-
ci,jsou v rozporu se zákonem ! 

V sou asné dob  však tyto požadavky, v podstat  stanovené zákonem, nikoho neza-
jímají, soudíc podle p ístupu státních orgán  i jednotlivých provozovatel . Projektant je 
zatím  volná živnost, nemusí v podstat  vydávat žádné náklady na udržení své kvalifi-
kace (pro objektivnost: Povinné lenství v Komo e a programy na projektování také  
n co stojí), nemusí za svou práci v podstat  odpovídat ( i když stavební zákon íká n co
jiného), jeho projekt ke stavebnímu povolení je v práci revizního technika v podstat
k nepoužití, k vypracování dokumentace skute ného provedení je ho t žké dokopat, 
protože za to chce zaplatit-jenže revizní technik je ten v poslední v ad , který musí 
podle jeho nedostate né dokumentace zpracovat revizní zprávu, za kterou pln  odpoví-
dá!!! Vzhledem k výše uvedeným požadavk m zákona si myslím, že lenství v Komo e
autorizovaných technik  a inženýr  a státní znak v razítku je pon kud nedostate ná kva-
lifikace projektanta, zejména s ohledem na podmínky platnosti osv d ení revizního 
technika a jeho náklad  na udržení kvalifikace.  

A te  n kolik p ipomínek k montážní praxi p i opravách a rekonstrukcích elektric-
kých instalací,a to p edevším tam,kde na p vodní (starou instalaci) navazuje instalace 
nová,podle nových p edpis .

1.
O vým n  p ístroj  v p vodních instalacích provedených p evážn  v hliníku,  

p ípadn  op edenými vodi i,jsem již psal v úvodu tohoto p ísp vku.V podstat  se jedná 
pouze o kosmetický dopln k, požadovaný p edevším „lepšími polovinami lid-
stva“,bohužel si ada z nich neuv domuje,jak nebezpe né je nahradit p vodní p ístroje 
(vypína e,zásuvky) ur ené pro p ipojení hliníkových vodi ,p ístroji ur enými pro  
p ipojení vodi  m d ných v soustav  TN-S.A jestliže se zmocní takové zakázky pod-
nikatel,který sice nemá žádné oprávn ní pro elektrotechnickou innost,ale rejst ík jeho 
stavební innosti je dlouhý jako tento lánek,tak je na problém zad láno.Takový podni-
katel vychází v echách z velmi rozší enému názoru,že: „na elektrice p i stavb  není 
nic t žkého,dáme to do nabídky kv li kompletnosti ,každý zedník p ece umí zapojit  
vypína i zásuvku,že“?V minulých letech jsem zpracovával posudek práv  na takový 
rekonstruovaný byt,kterou provád l podnikatel se živnostmi „na všechno možné“. 
V rámci stavebních prací byla provedena i oprava a rekonstrukce elektrické instala-
ce,která m la za následek,že jednoho klidného ve era,bez ú asti majitel  bytu,vzplála 
tato instalace „jasným plamenem“. Kdo ví,že „co nesho í,to dorazí hasi i s vodou“,si 
dovede p edstavit,co ekalo majitele po p íchodu do svého „rekonstruovaného bytu“. 
A došlo hned poté k trapným dohad m,kdo za co m že a co zavinil.A podnikatel 
z preventivních d vod  p evážnou ást živností rad ji hned zrušil,nejspíše proto,aby se 
vyhnul odpov dnosti.Také zde byli provád ny propoje mezi p vodními hliníkovými 
vodi i a novými m d nými ve svorkách ur ených pouze pro vodi e Cu,nové zásuvky  
a vypína e se montovaly na hliníkovými rozvod,p ipojení bylo prodlužováno lustrový-
mi svorkami a podobn .

2.
Dalším problematickým místem je p ipojení nových instalací ze stávajícího starého 

rozvodu.Toto p ipojení se dá v podstat  rozd lit na dv ásti:
a) p ipojení p ímo ze stávajícího rozvád e
b) rozší ení stávající instalace z p vodních obvod  p ipojením dalších p ístroj .
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Oba zp soby mají své pro i proti. 
P ipojení podle bodu a). je z logiky v ci p ehledn jší,jen je pot eba d sledn  ošet it 

adu v cí.V prvé ad  je to dimenzování rozvád e a jeho p ívodu s ohledem na p ed-
pokládané zvýšení odb ru.Toto by m lo ešit jednání s p íslušným rozvodným podni-
kem (velikost hlavního jisti e) a projektantem navržené ešení.Typické jsou staré  
byty,kde se p ipojují trojfázové velké spot ebi e (sporák) a velké jednofázové spot ebi-
e (my ka,kávovar,mikrotrouba) do rozvád e s jednofázovým p ipojením.Sice se zde 

provede nové trojfázové p ipojení,ale 90% stávajících rozvod  je p ipojeno z jedné  
a téže fáze.Takže bez rekonstrukce instalace celého bytu,je jedna fáze trvale p et žová-
na s p íslušnými následky.Skrytý problém však nastává,kdy je místo obvyklé rozvodni-
ce (typu deska P225x450 nebo PL) instalován normální rozvád .V ad  projekt  se  
dozvíte od projektanta,že stávající rozvád  bude p eosazen novými jisti i s v tší prou-
dovou hodnotou a dopln n o adu nových jisti ,trojfázových i jednofázových. ada
projektant  si neuv domuje (volná živnost,žádné zkoušky p ed ITI atd.) ,že i p vodní 
rozvád  byl vyroben pro n jaké proudové zatížení a podle n jakých p edpis  (zde  
nej ast ji SN 35 7107),a že p idáním dalším,ve v tšin  p ípad  více energeticky na-
máhaných vývod ,dochází k porušení typové zkoušky p íslušného rozvád e a tím  
i k ohrožení rozvád e nadm rným oteplením,op t s p íslušnými následky.Jediným 
„plusem“ snad m že být to,že v p ípad  rozvád  typu „OCEP“ (typ-ATYP ,vyráb ly 
je OSP,Pr mstav a.j.) je zejména vestavný oceloplechový tak rozm rný (podle velikosti 
jisti  p evážn  typu IJV,ITM),že ve v tšin  p ípad  se rozvád  ve st n  dochladí. 
I p esto jsou však porušena pravidla a m ly by z toho být vyvozeny i následky.Naskýtá 
se jen jedna malá „obezli ka“,p edevším pro revizního technika,respektive projektan-
ta.Do projektu-revize napsat,že nová instalace je p ipojena z rezervních vývod  stávají-
cího rozvád e stejné proudové hodnoty.Dokonce to bývá i pravd podobné,nic to ale 
nem ní na tom,že se jedná pouze o formální zápis uleh ující práci,a je stále porušována 
norma ( SN 35 7107, SN EN 60 439-1 a.j.) 

P ipojení nové instalace podle bodu b). je to nejhorší,co lze provést pro novou insta-
laci,zejména pokud zakázku provád jí podobní podnikatelé jak bylo již uvedeno  
výše.B žn  jsou hliníkové vodi e typu AGY,AYKYL propojovány m d nými vodi-
i,zapojovány do svorek typu WAGO (ur ené pouze pro m d né vodi e),do p vodních

krabic se zp sobem,p ipomínajícím „ježka v kleci“,umís ují vypína e a hlavn  zásuvky 
nového provedení,op t pouze pro m d né vodi e (kv li hloubce se odvrtávají dna kra-
bic,aby se zásuvka „vešla“).Ze zásuvek,ze kterých byl p ipojen radiop ijíma  z dob,kdy 
byl okolo lad ní kotou ek „poslouchání cizího rozhlasu se trestá smrtí“, se p ipojují
zásuvky pro my ku i pra ku (po zapnutí se pak linou z této zásuvky zvuky p ipomína-
jící hlodání velkých tesa ík ).Vrcholem pak bývá p ipojení nových obvod  v pat e
nástavby,p ipojené z d vod  úspor ze zásuvek pod nimi v p ízemí.Každý montér i re-
vizní technik najde adu p ípad ,jakých požadavk  jsou schopni zákazníci,aby „prý“ 
ušet ili.Ješt  stále jsou patrné doby,kdy všichni d lali všechno,protože nikdy nebylo 
nic.Takže každý se cítí povolán „radit každému emeslníkovi v oboru,jak to ud lat“. 

 Tato amatérská innost provázela elektrotechniku vždy,zejména v dobách vlády 
jedné strany,kdy sehnat emeslníka nebo odbornou firmu byl v tšinou ne ešitelný  
problém.Takže se „meloucha ilo“,všichni museli d lat všechno,nic nebylo,všechno se 
muselo shán t p es známé obchodníky i kamarády.Takže ten,kdo dokázal v té dob
postavit d m,se stával i zdatným emeslníkem ady obor ,bohužel elektrotechnický ne-
vyjímaje.Tento „bohulibý zvyk“ se bohužel p enesl do sou asné doby,kdy všechno je 
v etn emeslník ,jen si vybrat.A kdokoliv si m že koupit cokoliv v takovém Baumaxu 
i Horbachu,nebo v dalších kutilských prodejnách.A n které prodejny dokonce vydávají 
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své vlastní  p íru ky typu „Elektrická instalace-nic jednoduššího neexistuje“,nebo „Za-
poj si sám“.V dobách minulých jsme tomu íkali systém :“DO-DO“,neboli „dod lej
doma“. 

Amatérská p edstava o provedení instalace montér m i revizním technik m zna n
komplikuje jejich práci a bývá n kdy velkým problémem p esv d it zákazníka o nut-
nosti celkové rekonstrukce stávající nevyhovující instalace.A k tomu jim dodávají  
i „munici“,n které po ady ve ejnoprávní i komer ní televize,jak se bránit proti „drahým 
a neprofesionálním podnikatel m“.Že est našeho emesla kazí velmi malá skupinka 
našich koleg ,díky ale svému p ístupu zna n  movit jších než v tšina z nás,to už 
z t chto po ad  vid t není. 
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Problematika projekt  elektrických za ízení
v praxi revizního technika 

Miroslav Šnobl 
revizní technik 

Úvod

Po áte ním krokem p i revizi elektrického za ízení by m la být pe livá kontrola 
projektové dokumentace  revidovaného objektu i strojního za ízení. Zpravidla se jedná 
o projektovou dokumentaci elektrického za ízení, kterým m že být starší stavba,  
novostavba domu, stejn  jako pr myslový podnik, nebo jakékoliv technické za ízení 
vybavené elektrickými nebo elektronickými sou ástmi. Za zvláštní pozornost stojí do-
kumentace za ízení charakteru bezpe nostních za ízení, ovliv ujících provozní bezpe -
nost . Projektová dokumentace ( dále jen PD ) v innosti revizního technika je st žejním 
dokumentem, bez kterého by se revize nem la uskute nit, zde ale narážíme na rozpor 
s normami a zárove  si musíme položit otázku. „ Jak má tedy  revizní technik praco-
vat?“Revize je praktickým manuálem ke každé elektroinstalaci, eventueln  d kazným 
podkladem v soudních sporech. Revizní technik je osoba, která odhaluje nedostatky 
projektant  a montážních  firem p ímo v terénu, tedy na revidovaném objektu, m l by si 
uv domit, že autorem revize je práv  on , který nese  k ži na trh v podob  jím vypraco-
vané revizní zprávy.Podpisem revizní zprávy  potvrzuje  správnost vypracování projek-
tu a odvedenou práci montážní firmy v souladu s platnými normami. Myšlenka investo-
r , že projektant je osoba, která projekt vypracuje , montážní firma musí dílo podle  
tohoto realizovat  a revizní technik je  jen  panák, který ve finále vše posv tí svým pod-
pisem je sakramentsky scestná. Do práce revizního technika nemá , mimo orgán  SOD, 
v bec nikdo, natož projektant i investor ,  co mluvit.  Poslední odborné slovo by m l
mít revizní technik, pokud se nedrží vespasianovským heslem : „ Pecunia non olet „    
( Peníze nesmrdí). Práce revizního technika vyžaduje celoživotní vzd lávání , neustálé 
získávání zkušeností na každé vypracované revizi a praktické poznatky od každého  
elektrotechnika. 

   

PROJEKTOVÁ   DOKUMENTACE STAVEB – VŠEOBECN

Nov  vydaný stavební zákon ( zákon 183/2006 Sb ) v § 159 odstavec 2 požaduje PD 
zhotovenou ve vazb  p ímo na p íslušnou odbornost projektanta ( elektro, plyn,topení, 
voda ,kanalizace apod) Doslovná citace paragrafu zní: 

Projektant odpovídá za správnost,celistvost,úplnost a bezpe nost stavby prove-
dené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle 
této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úrove  projektu technolo-
gického za ízení, v etn  vliv  na životní prost edí. Je povinen dbát právních p ed-
pis  a obecných požadavk  na výstavbu vztahující se ke konkrétnímu stavebnímu 
zám ru. Statické,p ípadn  jiné výpo ty musí být vypracovány tak, aby byly kont-
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rolovatelné. Není-li projektant zp sobilý n kterou ást projektové dokumentace 
zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování p izvat osobu s oprávn ním pro 
p íslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpo-
v dnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není  
dot ena.

Hlavním cílem a smyslem projektové dokumentace,  je zobrazení skute ného stavu 
místa ,objektu, stroje, nebo strojního za ízení, poskytnutí dostatku technických, ekono-
mických a organiza ních informací staviteli a výrobci pro realizaci zám ru výstavby 
nebo výroby. 

Každá stavba MUSÍ být postavena p ípadn  rekonstruována na základ  PD. 
P i vypracovávání PD se prov ují vztahy mezi stavbou a jejím okolím z pohledu 

vlastnických práv, zájm  státu, kapacit ve ejného technického vybavení a vliv  stavby 
na prost edí. Prov ují se vlastnosti stavby z hlediska její bezpe nosti,odolnosti, prosto-
rového uspo ádání a technické vybavenosti, up es ují se požadavky na materiá-
ly,technologické postupy , kvalitu a zp sob provád ných stavebních prací. 

PD staveb je pod ízena požadavk m výstavby, které jsou upraveny stavebním  
zákonem 183/2006 Sb. a navazujícími p edpisy, konkrétn   vyhláškami 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, 500/2006 Sb.o územní dokumentaci, 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využití území (ve zn ní vyhlášky . 269/2009 Sb.), 503/2006 Sb.  
o územním ízení, 526/2006 Sb. o v cech stavebního ádu.

PD technického ešení vyhovuje obecným technickým požadavk m na výstavbu 
stanoveným vyhláškou 268/2009 Sb., n která m sta eší požadavky na výstavbu vlast-
ními vyhláškami. 

Projektová dokumentace ze stavebního zákona ( SZ ) je pouze dokumentace, která 
se p ikládá k žádosti o stavební povolení podle §109 a §117 SZ, nebo dokumentace, 
která se p ikládá k ohlášení stavby podle § 104 SZ. Naše stavební právo nezná asto 
užívaný pojem rekonstrukce,studie,provád cí projekt apod. Rozlišujeme pouze n kolik
fází rozpracovanosti PD, z nichž ásti pro územní rozhodnutí, stavební povolení a reali-
zaci ozna ujeme jako stupn  PD. 

P i vypracovávání PD by se nem lo opomíjen ani jiných, d ležitých a závazných 
p edpis  jako jsou p edpisy hygienické a  požární ochrany, vlivy na životní prost edí  
a mnoho dalších. 

Elektrotechnik se nej ast ji setkává s PD pro stavební povolení i ohlášení stavby. 
Stupn  PD provád cí projekt  a projekt skute ného provedení se v tšinou pohybují 
v oblasti sci-fi. 

P EDPROJEKTOVÁ  P ÍPRAVA

Investi ní  zám r – souhrn požadavk  s nám tovým ešením umíst ní do lokali-
ty,p edb žné odhady bilancí pot eb a spot eb,odhady náklad ,typy pro výb r stave-
ništ . Objednatelem je investor. 
STS nebo PPR – studie stavby nebo p ípravné práce, prov ení staveništ ,vhodnost
lokality, vlastnosti ve ejných zdroj ,limity území.Studie ve variantách,vyhledání 
vzhledu stavby, technická ešení. Objednatelem je investor. 
DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí – na jejím základ  bude povoleno 
umíst ní stavby,vypracovává se v náležitostech stanovených p ílohou .4 vyhlášky 
503/2006 Sb. Objednatelem je investor.  
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PROJEKT

DSP – Dokumentace pro stavební povolení – na jejím základ  bude vydáno povole-
ní ke stavb , vypracovává se v náležitostech stanovených p ílohou . 1 vyhlášky 
499/2006 Sb. Objednatelem je investor 
DOS – Dokumentace pro ohlášení stavby – není-li nutné stavební povolení, je podle 
vyhlášky 499/2006 Sb. dokumentace shodná s dokumentací pro stavební povolení.

DZS nebo také TD – dokumentace pro zadání stavby nebo-li tendrová dokumenta-
ce – podklad pro výb rové ízení a stanovení ceny- sestavení tendrové ( zadávací ) 
dokumentace. Objednatelem je investor. 
DPS -  Dokumentace pro provedení stavby- podklad pro provedení (realizaci) stav-
by , univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.  
Objednatelem je investor. 
RDS -  Realiza ní dokumentace stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby 
upravena pro dodavatele stavby, podle jeho ešení, technologie a zpracování.  
Objednatelem je investor nebo dodavatel. 
DSPS -  Dokumentace skute ného provedení stavby – zachycení kone ného stavu 
stavby.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA DOKUMENTACI STAVEB 

Vydáním zákona . 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním ádu ( stavební 
zákon), který nahrazuje od 1.1.2007 d íve platný zákon  50/1976 Sb., ve zrušovacím 
ustanovení § 197 byly zrušeny i n které p edpisy k provedení zákona. V návaznosti na 
sjednocování právního systému eské republiky s Evropou byly provedeny zm ny sta-
vebního zákona zákony . 68/2007 Sb., .191/2008 Sb., .223/2009 Sb. a . 227/2009 Sb. 
Zm ny se týkaly i n kterých vyhlášek vydaných na základ  stavebního zákona. Vyhláš-
ky obsahující ustanovení pro elektrická za ízení a elektrotechniku,  pro projektování 
a dokumentaci, tyto ustanovení jsou nezbytné v kvalitní práci každého elektrotechnika , 
hlavn   projektanta a revizního technika a další úkony spojené s ádným užíváním  
staveb.

P ipomenout si m žeme i zákon .186/2006 Sb., o zm n  n kterých zákon  souvi-
sejících s p ijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastn ní. ást pátá zákona je zm -
nou zákona o požární ochran . 133/1985 Sb. v platném zn ní, zde byl dopln n do § 24 
odstavec 3 ,ze kterého m žeme pro elektrická za ízení vyzdvihnout souvislost se za íze-
ním na ho lavých látkách a v nich, instalaci osv tlení, za ízení v chrán ných únikových 
cestách, p epážky a prostupy,nouzové osv tlení, požární odolnost za ízení a podobná 
ustanovení vycházející z vn jších vliv . Za povšimnutí stojí i vyhlášky . 246/2001 Sb. 
o požární prevenci a . 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  
a jiné.

DOKUMENTACE  ELEKTRICKÝCH  ZA ÍZENÍ 

V souladu s SN 33 2000-1 ed.2. každé elektrické za ízení musí být dodáno 
s odpovídající dokumentací. Tento fakt vyžaduje nap íklad i norma SN 33 1500 l.
4.1. a 4.2. a p edpisy související nap . NV 101/2005 Sb. o podrobn jších požadavcích 
na pracovišt  a pracovní prost edí a jiné. 
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Ke každému novému elektrickému za ízení musí být dodána dodavatelem v pot eb-
ném rozsahu dokumentace umož ující  stavbu,provoz,údržbu a revize za ízení,jakož  
i vým nu jednotlivých ástí za ízení a další rozši ování za ízení. Do dokumentace musí 
být zaznamenány všechny zm ny elektrických za ízení proti p vodní dokumentaci, kte-
ré na za ízení vznikly p ed uvedením do trvalého provozu nebo v dob  provozu.

Nedílnou sou ástí PD je mimo projektu elektroinstalace, rozvad  a p ípojek také 
projekt uzemn ní a hromosvod .

Rozvoj a využití techniky ve všech oblastech lidské innosti p ináší do b žného,
každodenního života stále v tší složitost technických za ízení, elektrotechniku nevyjí-
maje pro její široké a nepostradatelné využití a uplatn ní elektrické energie. Z tohoto 
d vodu se stává projektová dokumentace, obsahující manuály výrobc , r zné návody  
a postupy k jednotlivým za ízením, nepostradatelná. Opomíjet nesmíme ani dokumenta-
ci pro výrobu, uvád ní do provozu , kontroly , revize a údržbu. 

V p edprojektové p íprav  je nutno projednat p ipojovací podmínky pro 
- silová za ízení s p íslušným provozovatelem distribu ní sít .
- napojení na sí  nebo sít  elektronických komunikací jejími poskytovateli.  

Pro vstupy kabel  vn jších sítí do budovy a pro uložení vn jších sítí v budov  musí 
být provedeny stavební úpravy v souladu s projektem vn jších sítí, tento požadavek se 
rovn ž týká zajišt ní odpovídajících prostor pro umíst ní rozvad  ( technická míst-
nost apod.) 

Kamenem úrazu jsou v sou asné dob  hojn  se rozvíjející rekonstrukce bytových 
jader panelových dom . Panelové byty jsou ve valné v tšin  provedeny kabely 
s hliníkovými jádry, které lze v sou asnosti používat pouze za ur itých pravidel. 
V souladu s SN 33 2000-5-52 ed.2 je možné tyto instalace ponechat v provozu v rámci 
údržby a oprav. Nesmíme si ovšem plést pojmy údržba a opravy a rekonstrukce i ino-
vace. Rekonstruované a nové instalace nutno ešit v souladu s bezpe nostními požadav-
ky a normami platnými v dob  provedení úprav a uvedení do provozu.  Zvláštní pozor-
nost je pot eba klást v panelových domech na p ípojky od elektrom r  k bytovým  
rozvad m.( tzv. péelkám) Byt p ed rekonstrukcí má v tšinou p ípojku od elektrom ru
do bytového rozvad e provedenu vodi i nebo kabely s hliníkovými jádry jednofázov ,
což p i sou asných p ipojovacích možnostech spot ebi  dozajista nevyhovuje. 

Bezesporu by neškodilo navrhnout investorovi, který investuje v n kterých p ípa-
dech do rekonstrukce bytového jádra i statisíce v podob  ví ivých a hydromasážních 
van, sprchových kout  s telefonem i rádiem, zlatých vodovodních baterií a držák  na 
šampa ské, aby si nechal nakreslit projekt elektro na dispozice nového bytového jádra. 
Projektant vyhotovující PD ur it  pochopí nutnost rozší ení p ípojky, po dohod
s p íslušným rozvodným závodem, na t i fáze. Z p edloženého projektu by m l každý 
elektrotechnik, který provádí vlastní instalaci i revizi,  vy íst typy kabel , jisti  apod. 
Montážní firma by  m la klást d raz na prostory s vanou nebo sprchou, které se ídí
novou normou 33 2000-7-701 ed.2 Za ízení jednoú elová a ve zvláštních objektech- 
Prostory s vanou nebo sprchou. Nelze opomenout ani novou normu 33 2130 ed.2 Vnit -
ní elektrické rozvody hlavn  pak  požadavky ochrany p ed úrazem elektrickým prou-
dem a umývací prostor. 

Nedostatkem, který si v tšina montážních firem neuv domuje jsou elektrické  
rozvad e z hlediska typov  schválených výrobk  ( TTA )  jejich umíst ní a volného 
prostoru p ed rozvad em. Rozvad  neopat ený typovým štítkem prakticky nevyšel od 
žádného výrobce a veškeré problémy s tímto spojené nese na svých bedrech montážní 
firma - !!! NE REVIZNÍ TECHNIK!!!. Zmín né požadavky eší soubor technických 
norem pro rozvad e SN EN 60439 hlavn  v místech s laickou obsluhou. 
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Po dokon ení veškerých instalací a kompletací elektroinstalace je nutné provést vý-
chozí i pravidelnou revizi. Revizní technici d íve narození pamatují ješt  revize díl í,
které se v sou asné dob  objevují hlavn  u velkých objekt  nebo celk , kdy revizní 
technik sestavující kone nou revizi, výchozí i pravidelnou, p izve jako subdodavatele 
jiné revizní techniky. S pojmem díl í revize se m žeme setkat i v p ípad  postupného 
spoušt ní do provozu velkých celk  a výrobních linek. 

V elektrotechnice lze považovat za st žejní normy pro vypracovávání revizí normy 
SN 33 1500 a SN 33 2000-6, u starší instalace a za ízení je nutno provád t revize 

podle norem platných v dob  vzniku elektroinstalace nebo elektrického za ízení se sta-
novením rizik k sou asným p edpis m. Smutnou skute ností je , že n kte í RT, nedoká-
ží rozlišit podle které normy vlastn  revizi provád jí, zda podle SN 33 1500 pro elek-
trická za ízení nebo podle SN 33 2000-6 pro elektrické instalace a následn  nedokáží 
své dílo obhájit u pracovník  SOD. Pro výchozí revizi elektrického za ízení je nezbytné 
se ídit lánkem 4.1. a u pravidelné revize lánkem 4.2. normy SN 33 1500. V p ípad
výchozí revize elektrické instalace v souladu s SN 33 2000-6 p edepisuje lánek 
61.1.2, informaci požadovanou lánkem 514.5 normy SN 33 2000-5-51 a jiné nezbyt-
né skute nosti pot ebné pro provedení výchozí revize elektrické instalace. V národní 
poznámce N najdeme odvolání na lánek 4.1. SN 33 1500. V p ípad  pravidelné revi-
ze elektrických instalací najdeme v lánku 62.1.2. v národní poznámce N požadavek na 
provedení pravidelné revize v rozsahu výchozí revize, kde mohou být zjišt ny, a v textu 
zprávy uvedeny nedostatky. V našem p ípad  nap íklad projektová dokumentace. Zjiš-
t né nedostatky je podle litery SN 33 1500 nutné odstranit.

Pro stávající ( starší ) instalace platí pro pravidelné revize podle lánku 62.1.2 SN
33 2000-6 poznámka 1 : Stávající elektrické instalace mohou být v provedení odpovída-
jícím návrhu podle p edchozích vydání IEC 60364 , tedy národních p edpis , které  
platily v dob  jejich vyprojektování a zhotovení. Pokud podklady uvedené v lánku 4.1. 
nejsou k dispozici je povinen RT vyžadovat na provozovateli elektrického za ízení
jejich dopln ní.

Myslím, že o této problematice bylo a bude popsáno mnoho list  papíru, n kte í
nenapravitelní kolegové stále p ebírají na svá bedra nedostatky zadavatel  revizí, p í-
kladn  v podob  ur ování vn jších vliv .

P edpokládám, že kolegové revizní technici  provád jí p i revizi i pot ebná m ení
na elektrických instalacích nebo elektrických za ízeních. Dovolím si doporu it používat 
správné m ící p ístroje ur ené do  kategorií p ep tí ve vztahu k impulsním výdržným 
nap tím  v souladu s SN 33 2000-4-443 ed.2. Ochrana p ed atmosférickým nebo  
spínacím p ep tím. Popis  impulsních výdržných nap tí je popsán v SN 33 2000-4-
443ed.2 lánek 443.2.2.  Rizika spojená s m ením na elektrických instalacích a za íze-
ních by m l RT p edvídat a volbou správného m ícího p ístroje potažmo zkouše ky
rizik m p edcházet .

P i vypracovávání revizní zprávy je dobré si dát pozor na zaznamenané nam ené
hodnoty, hlavn  tedy stejné hodnoty impedance vypínací smy ky ve všech vývodech, 
zde je dobré brát v úvahu délky a pr ezy kabel , po et spoj  apod. 

Zvláštní pozornost je t eba v novat i hojn  se rozvíjejícím fotovoltaickým zdroj m,
názvosloví a základní požadavky na forovoltaické elektrárny ( FVE) najdeme v SN 33 
2000-7-712 Solární fotovoltaické napájecí systémy. Pro výraz solární fotovoltaické se 
podle lánku 712 normy 33 2000-7-712 užívá zkratka PV. Zde je dobré si uv domit, že 
PV za ízení na stran  DC musí být považováno za inné vždy, i když je odpojeno od 
strany AC. 
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ÚDRŽBA 

Revizních technik ,kte í ve svých revizních zprávách upozor ují provozovatele na 
povinnost provád ní údržby ,je jako šafránu. Na údržbu se odvolávají i základní normy 
na provád ní revizí jak 33 1500 tak 33 2000-6. Termín údržba lze v souladu s SN EN 
50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických za ízeních rozd lit na  dv  kategorie. 
Preventivní údržba a opravná údržba. Preventivní údržba se provádí za ú elem udržení 
za ízení v provozním stavu a p edcházení poruchy. Opravná údržba , se neprovádí pou-
ze p i poruše, opravná údržba má p edcházet poruchám vým nou opot ebovaných ástí 
v asovém p edstihu. Podle SN 33 1500 se provádí ád preventivní údržby, zam en 
na údržbu elektrických za ízení s ohledem na mnoho aspekt  nap . p sobení vn jších 
vliv  , stá í používaných díl  apod. Lh ty preventivní údržby by se m ly ídit t eba
pokyny výrobc  za ízení. Je-li zpracováván „Místní provozní p edpis „ m l by být p í-
lohou plánu údržby. 

Údržba se d lí i podle nebezpe í úrazu na údržbu p i níž se vyskytuje riziko zran ní
elektrickým proudem a údržbu, p i které konstrukce za ízení umož uje innost se zane-
dbatelným nebezpe ím zran ní elektrickým proudem. Jedná-li se o údržbu s velkým i
malým rizikem zran ní , je vždy na odpov dné osob  za elektrické za ízení posoudit 
kvalifikaci a vybavení osob provád jících údržbu, vyhodnotit složitost vykonávané prá-
ce . ( nap . práce pod nap tím). P i práci s velkým rizikem zran ní elektrickým proudem 
musí být vždy ur en pracovní postup s ohledem na dodržování bezpe nostních p edpis
p i práci. I p i provád ní údržby by m la být k dispozici PD do které je t eba zazname-
nat veškeré zm ny na za ízeních. 

ZÁV R

V p ísp vku je jen nepatrný zlomek požadavk  na dokumentaci, výstavbu, provoz  
a údržbu na elektrické instalace a za ízení , které požaduje mnoho p edpis  a technic-
kých norem. Vlastní p ednáška bude v nována hlavn  nedostatk m dokumentace a tím 
spojených problém  p i praktické realizaci instalací a elektrických za ízení a v nepo-
slední ad  i revizí. Otázka dokumentace hromosvod  a strojního za ízení nebyla  
zám rn  v p ísp vku publikována , tato problematika je sou ástí p ísp vk  ostatních 
lektor .

V záv ru p ísp vku mi dovolte položit otázku k zamyšlení, týkající se nejednotnosti 
elektrotechnické ve ejnosti. Otázka zní: „ Dokážeme se sjednotit a prosadit naše poža-
davky jako jiná spole enstva, nap íklad kominíci?“  

Svojí jednotností si ze zákona zabezpe ili a nadále zabezpe í zakázky na revize  
komín  , nejen u topidel na tuhá paliva ale i u topidel na ostatní produkty. 

Nebylo by dobré také n co spole n  prosadit? T eba jen mali kost, dodržení povin-
nosti stavebních ú ad  vyžadovat od investor  PD skute ného provedení. Se stále zvy-
šující se náro ností na elektrické instalace a elektrické za ízení , se domnívám, že PD 
pro stavební ízení nebo ohlášení stavby zabra uje  kvalitní a zodpov dné realizaci kaž-
dé zakázky. Možná by snad sta ilo, kdyby se jen trochu cht lo n co ud lat pro dobro 
v ci i bez nároku na odm nu. Ono když se nechce n co ud lat, tak je to horší než když 
se nem že n co ud lat.
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Metody m ení zemních odpor

Ing. Leoš Koupý 
Illko Blansko, s.r.o. 

1. Úvod 

Zemní odpor je veli ina, která má zna ný vliv na bezpe nost provozu nejr zn jších 
elektrických za ízení. Vždy  ve špatn  uzemn né elektrické instalaci m že být zna n
snížena nebo i znemožn na funk nost prost edk  pro ochranu p ed úrazem elektrickým 
proudem a díky velkému zemnímu odporu „hromosvodu“ m že blesk zp sobit škody  
i na chrán ném objektu.  

Pro m ení zemního odporu bylo vytvo eno n kolik r zných metod, ovšem u žádné 
z nich se nedá íci, že je zcela univerzální. P ed m ením zemního odporu konkrétního 
zemni e je nutno znát, jak je m ená zemnící soustava konstruována a na základ  zna-
lostí principu m ení jednotlivých metod je pak možno se rozhodnout, která metoda je 
prodané m ení vhodná. 

Cílem p ednášky je seznámit poslucha e s jednotlivými metodami m ení zemních 
odpor  a s jejich použitelností pro r zn  konstruované zemnící soustavy. 

Co je zemní odpor? 

Je to elektrický odpor, který klade zemni  proudu, který jím protéká do zem . Sklá-
dá se z povrchového odporu zemni e (zp sobují p evážn  oxidy na jeho povrchu)  
a z odporu zeminy, p evážn  v blízkosti povrchu zemni e, viz. obr. 1. 

Zemni

Zemina (odpor zeminy)

Povrch zemni e
(odpor jeho povrchu)

Obr. 1. Zemni

Chybový proud, který protéká zemni em v p ípad  poruchy, zp sobí úbytek nap tí
na zemním odporu. V tšina zemního odporu je soust ed na na povrchu zemni e, viz. 
obr. 2. Sou asn  je zobrazeno krokové a dotykové nap tí, která vznikají pr chodem 
proudu zemním odporem. 
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U

Zemni

Uc

Uo

UstRE

Uo....Potenciál zem
Uc....Dotykové nap tí
Ust...Krokové nap tí
R ....Zemní odporE

Obr. 2. Pom ry kolem zemni e

2. Všeobecn  o m ení zemních odpor

Vzhledem k mnoha možným uspo ádání zemnícího systému, se kterými se lze se-
tkat, lze použít adu zp sob  m ení, z nichž každý má své p ednosti, ale i svá omezení: 

S vlastním generátorem a m icími elektrodami 
 Jde o „klasickou“ metodu. Její p edností je dobrá p esnost m ení. Omezením je 

nutnost použít m icí elektrody, což je v n kterých p ípadech (m stská zástavba) 
prakticky nemožné.

S vlastním generátorem, m icími elektrodami a jedním kleš ovým p ístrojem 
 V tomto p ípad  není nutné mechanicky rozpojovat svorky m eného zemni e

v p ípadech, kdy je zapojeno více zemni  paraleln .

M ení pouze dv ma kleš ovými p ístroji (tj. bez m icích elektrod) 
 V p ípadech m ení složitého zemního systému s více paralelními zemni i nebo 

tam, kde je k dispozici další zemnící systém s nízkým zemním odporem, umož uje
tato metoda m it bez m icích elektrod a bez nutnosti mechanicky rozpojovat svor-
ky m eného zemni e.

S použitím externího m icího nap tí bez pomocné elektrody 
 Tato metoda se obvykle používá, pokud m íme zemní odpor v síti TT, kde je veli-

kost zemního odporu mnohem vyšší, než odpor poruchové smy ky. Výhodou je, že 
není pot eba žádná m icí elektroda, nevýhodou je nutnost p ivést k místu m ení
sí ové nap tí. M ení lze provést nap . m i em proudových chráni  nebo p ístro-
jem pro m ení impedance poruchové smy ky.

S použitím externího m icího nap tí a s pomocnou elektrodou 
 Tato metoda je vhodná i pro m ení v sítích TN. 
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Výsledek m ení p i použití jednotlivých metod m že být nep ízniv  ovlivn n ruši-
vými signály, p ítomnými v m eném zemním systému. Nap . v pr myslových objek-
tech nebo u distribu ních transformátor  mohou téci velké zemní proudy. Rovn ž tak  
v blízkosti železni ních kolejí, sloup  vysokého nap tí atd. Pak záleží na vlastním m i-
cím p ístroji, jak si s takovým rušením “poradí”. 

Pro úsp šné m ení zemního odporu pomocí m icích elektrod je nutné, aby jejich 
odpor nebyl p íliš vysoký. Moderní m icí p ístroje odpor elektrod v tšinou (automatic-
ky) vyhodnotí a upozorní obsluhu na p ekro ení povolené meze. 

Nej ast ji používaná metoda m ení zemního odporu používá vlastní generátor  
m icího signálu a dv  m icí elektrody (proudovou a nap ovou). M ení je založeno 
na „metod  62%“- viz. níže. 

Pro toto m ení je d ležité, aby m ený zemni  byl odd len od ostatních zemni ,
kovových konstrukcí apod. Je nutné zd raznit, že vodi , odpojený od m eného zemni-
e, m že být nebezpe ný! To platí tehdy, pokud p ed rozpojením protéká do zem  tímto 

vodi em p íliš velký unikající nebo poruchový proud. 

Na obr. 3 je zobrazen princip asto používané m icí ty vodi ové metody se dv ma 
m icími elektrodami: 

P1 C2C1

62%0% 100%

U

U

P262%

RA RP2 RC2

A

V

Obr. 3. Princip m ení a rozložení m icího nap tí

Základem pro výpo et požadované vzdálenosti mezi m eným zemni em a pomoc-
nými elektrodami je pro jednoduchý ty ový nebo páskový zemni  hloubka ty ového
zemni e nebo diagonální rozm r páskového zemni e. Vzdálenost mezi m eným zem-
ni em a proudovou elektrodou C2 = hloubka (ty ) nebo diagonální rozm r (pásek) x 3 
(n která literatura – nap . [1] – udává x 5). 

Vzdálenost k nap ové elektrod  P2 (62%) = Vzdálenost C2 × 0,62

P íklad:  Páskový zemni , diagonála = 4 m.  
                     C2 = 4 m × 5 = 20 m 
                     P2 (62%) = 20 m × 0,62 = 12,4 m 
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Jsou-li jednotlivé vzdálenosti úm rn  v tší, není to na závadu, nebo  se tím sníží 
vzájemný vliv jednotlivých elektrod. V [2] se nap . pro jednoduchý zemni  doporu uje
délka p ívodního vodi e k elektrod  C2 40 m a k nap ové elektrod  P2 pak 62% ze  
40 m, tj. asi 25 m. 

Vzhledem k tomu, že zemní systém m že být velmi složitý, m že být pospojovaný 
jak nad zemí, tak pod ní, nem že být v tšinou vizuáln  zkontrolován atd. je z ejmé, že 
m ení zemních odpor  m že být mnohdy komplikované. Z toho d vodu je nutné 
správn  volit jak použitý m icí p ístroj, tak vhodnou metodu. 

P i vyhodnocení výsledku m ení je vždy nutné vzít v úvahu i chybu m ení použi-
tého p ístroje.

P íklad: M icí p ístroj zobrazí na displeji hodnotu zemního odporu 7,20 . Má-li 
p ístroj udánu chybu m ení ±(2% z m ené hodnoty + 3 digity), pak skute ná hodnota 
zemního odporu m že být v rozmezí 7,03  ÷ 7,37 .

V další ásti je uvedeno n kolik ukázek m ení r znými metodami.  

3. M ení zemního odporu jednoduchého ty ového nebo páskového zemni e

Rc Rp RE

d> 5d

P1
C1C2 P2

Obr. 4. M ení zemního odporu jednoduchého ty ového zemni e

Rc Rp RE

P1
C1C2 P2

d

> 5d

Obr. 5. M ení zemního odporu jednoduchého páskového zemni e
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Výsledek = U/I = RE 

kde:
U ................  Nap tí zm ené voltmetrem p ístroje mezi svorkami P1 a P2 
I..................  M icí proud tekoucí mezi svorkami C1 a C2  

4. M ení složitého zemního systému s více paralelními zemni i

V takovýchto systémech existují dva d ležité údaje: 

Celkový zemní odpor celého systému REtot je dán paralelní kombinací jednotlivých 
zemni . Dostate n  malý celkový zemní odpor se jeví jako dobrá ochrana p i poru-
še n kterého elektrického spot ebi e, ale nemusí to platit pro atmosférické výboje 
zp sobené bleskem v systému hromosvodu 
Odpor jednotlivých zemni  RE1…REN. Jednotlivé odpory musí být dostate n
nízké pro p ípad, že je zemní systém ur en i pro ochranu p ed bleskem. 

4.1. M ení celkového zemního odporu 

4.1.1. ty vodi ová metoda se dv ma m icími elektrodami 

R 3E

R 4E d

> 5d

RE1R 2ERpRc

C2 P2

C1
P1

Obr. 6. M ení celkového zemního odporu složitého zemnícího systému ty vodi ovou
metodou se dv ma m icími elektrodami 

Proudové a nap ové elektrody musí být zaraženy do zem  dostate n  daleko od 
m eného systému. Požadovaná vzdálenost k proudové elektrod  musí být dle [2] 
nejmén  trojnásobek (n které prameny uvád jí i p tinásobek – sníží se tím vzájemné 
ovliv ování elektrod) nejv tší vzdálenosti mezi jednotlivými zemni i m eného systé-
mu.

Výhodou této metody je, že dává p esné a spolehlivé výsledky. Naproti tomu ji n -
kdy nelze použít z d vodu nutnosti zarážet m icí elektrody ve velkých vzdálenostech, 
což m že být problém p edevším v m stské zástavb .

Výsledek = U/I = RE1//RE2//RE3//RE4 = REtot 
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kde:
U ................  Nap tí zm ené voltmetrem p ístroje mezi svorkami P1 a P2 
I..................  M icí proud tekoucí mezi svorkami C1 a C2  
RE1 až RE4 Zemní odpor jednotlivých zemni
REtot .........  Celkový zemní odpor m eného systému 

4.1.2. M ení dv ma kleš ovými p ístroji 

M ení m že být zjednodušeno a m icí elektrody nemusí být v bec použity v p í-
pad , že je k dispozici další zemni  nebo zemnící systém s dostate n  malým celkovým 
zemním odporem. Popsané podmínky jsou asto spln ny v m stské zástavb . Pak je 
možné použít metodu dvou kleš ových p ístroj .

Následující obrázek ukazuje možnou situaci a p ipojení m icího p ístroje. 

R 3E
R 4E

R 1ER 2E

R 8E R 7E R 6E R 5E

Itot

I4
I3

I2 I1

proud. klešt
1

prou

2

d.
ekl št

r

Obr. 7. M ení celkového zemního odporu dv ma kleš ovými p ístroji 

RE1 až RE4 ............Zemní odpor jednotlivých zemni  m eného systému 
RE5 až REN ...........Zemní odpor jednotlivých zemni  pomocného zemnícího systému  

   s malým celkovým zemním odporem 
r...............................Musí být dodržena ur itá minimální vzdálenost mezi kleš ovými  

    p ístroji, aby se vzájemn  neovliv ovaly.

Následující schéma je náhradní schéma p edcházejícího obrázku.

R 1ER NE R 2ER 3ER 4ER 5ER 6ER 7ER 8E

(proudové klešt 2)

generátor

A-metr

(proudové klešt 1)

Obr. 8. Náhradní schéma obvodu z p edcházejícího obrázku 
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       Výsledek = (celkový zemní odpor zemni  RE1 až RE4) +
              + (celkový zemní odpor pomocného zemnícího systému RE5  
              až REN) 

Pokud je spln na podmínka, že celkový zemní odpor pomocného systému je pod-
statn  menší, než m eného systému, pak m žeme p edcházející vztah zjednodušit na: 

Výsledek  (celkový zemní odpor m ených zemni  RE1 až RE4) 

Pokud je výsledek m ení menší než povolená hodnota, pak je skute ná hodnota 
m eného celkového zemního odporu na stran  bezpe nosti, protože je ve skute nosti 
ješt  nižší, než zm ená hodnota. 

4.2. M ení zemního odporu jednotlivých zemni

4.2.1. M ení s rozpojením m eného zemni e za použití ty vodi ové metody
          se dv ma m icími elektrodami 

R 3E
R 4E

RE1R 2ERpRc

C2 P2

C1
P1

rozpojený
   spoj

Obr. 9. M ení odporu jednotlivých zemni

Výsledek = U / I = RE4 

kde:
U ................  Nap tí zm ené voltmetrem p ístroje mezi svorkami P1 a P2 
I..................  M icí proud tekoucí mezi svorkami C1 a C2 

Požadované vzdálenosti mezi m icími elektrodami jsou shodné, jako p i m ení
jednoduchého ty ového (p íp. jednoduchého páskového) zemni e.

Nevýhodou je nutnost rozpojovat asto zna n  rezavé svorky. Výhodou je naopak 
dobrá p esnost m ení a spolehlivost použité metody. 

4.2.2. M ení s rozpojením m eného zemni e za použití ty vodi ové
          dvoubodové metody 

Je-li celkový po et zemni  dostate n  vysoký, lze použít zjednodušenou metodu 
bez m icích elektrod, viz. obr. 10.
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M ený zemni  musí být rozpojen a zbývající jsou použity jako pomocné elektrody. 
Celkový zemní odpor zbývajících zemni  je p itom podstatn  menší, než odpor m e-
ného zemni e.

R 3E
R 4E

R 1ER 2E

P2
C2
C1
P1

Obr. 10. Zjednodušená metoda bez m icích elektrod 

Výsledek = RE4 + (RE1 // RE2 // RE3) 

Za p edpokladu, že (RE1 // RE2 // RE3) je mnohem menší, než m ený odpor RE4, 
lze napsat: 

Výsledek  RE4 

4.2.3. M ení, používající ty vodi ovou metodu v kombinaci s jedn mi
          proudovými klešt mi

R 3E
R 4E d

> 5d

RE1R 2ERpRc

C2 P2

C1
P1

Obr. 11. M ení pomocí jedn ch kleští 
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Náhradní schéma p edchozího obrázku vypadá takto: 

Obr. 12. Náhradní schéma zapojení z obr.11 

Ut ...............  M icí nap tí.
Rc...............  Odpor proudové elektrody. 
Rp ..............  Odpor nap ové elektrody. 
Itot .............  Celkový proud generovaný m icím nap tím Ut a m ený pomocí
                     ampérmetru v sérii s generátorem. 
I1 až I4.......  Proudy jednotlivými zemni i.

I1 + I2 + I3 + I4 = Itot 

Výsledek 1 = RE4  (proud m ený klešt mi)
Výsledek 2 = Rtot (celkový proud m ený ampérmetrem) 

Výhodou této metoda je skute nost, že není t eba rozpojovat m ené zemni e.
Vzdálenost mezi m eným zemni em a proudovou elektrodou má být nejmén  5ti 

násobek nejv tší vzdálenosti mezi jednotlivými zemni i m eného systému. 

Poznámky 
Vzhledem k možným velkým vzdálenostem mezi jednotlivými zemni i m eného
systému není asto možné p emístit pouze klešt  od jednoho zemni e k druhému, 
ale je nutné p enést celé zapojení v etn  m icích elektrod.
Je-li po et m ených zemni  v systému velmi velký, m že nastat situace, že proud 
tekoucí kleš ovým p ístrojem bude velmi malý, ímž m že být negativn  ovlivn na
p esnost m ení. M icí p ístroj by m l tuto situaci vyhodnotit a upozornit na ni  
obsluhu.

4.2.4. M ení dv ma kleš ovými p ístroji 

V praxi se m žeme setkat se složitými zemnícími systémy s n kolika paralelními 
zemni i (viz. obr.13) nebo se systémem propojeným s dalším zemnícím systémem (viz. 
obr. 15). Zvlášt  v m stské zástavb  je p itom prakticky nemožné používat m icí elek-
trody. V tomto p ípad  poslouží metoda dvou kleští bez použití m icích elektrod.
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Obr.13. M ení zemního odporu pomocí dvou kleští 

Poznámka 

Musí být dodržena ur itá minimální vzdálenost mezi kleš ovými p ístroji, aby se 
vzájemn  neovliv ovaly.

Na dalším obrázku je náhradní schéma p edchozího obrázku. 

R 1ER 2ER 3ER 4E

(proudové klešt 2)

generátor

A-meter

(proudové klešt 1)

pomocné uzemn ní

Obr. 14. Náhradní schéma zapojení z obr. 13 

Výsledek = RE4 + (RE3 // RE2 // RE1) 

Za p edpokladu, že celkový zemní odpor (RE1 // RE2 // RE3) je mnohem menší, 
než m ený odpor RE4, lze napsat: 

Výsledek  RE4

Pokud je výsledek m ení menší, než povolená hodnota, pak je skute ná hodnota 
zemního odporu na stran  bezpe nosti, protože je ve skute nosti ješt  nižší, než zm e-
ná hodnota. 

P emíst ním kleští m žeme postupn  zm it další díl í zemní odpory. 
Další možnou variantou je m ení na následujícím obrázku. Podmínkou je, aby cel-

kový zemní odpor systému pomocného zemni e RE5 až REN byl podstatn  menší, než 
celkový zemní odpor m eného objektu RE1 až RE4. 
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Obr. 15. M ení zemního odporu pomocí dvou kleští 

Zapojení je stejné jako na obr. 7, pouze m icí klešt  jsou zapojeny do obvodu  
m eného zemni e.

Náhradní schéma obrázku 15 je níže. 

R 1ER NE R 2ER 3ER 4ER 5ER 6ER 7ER 8E

(proudové klešt 2)

generátor

A-meter

(proudové klešt 1)

Obr. 16. Náhradní schéma zapojení z obr. 15 

Za podmínky, že celkový zemní odpor pomocné soustavy RE5 až REN je mnohem 
menší, než celkový zemní odpor m ené soustavy RE1 to RE4, m žeme napsat: 

Výsledek  RE3 

P emíst ním m icích kleští 1 m žeme postupn  zm it další díl í zemní odpory. 

Poznámky 
Tato metoda m že být použita tam, kde jsou jednotlivé m ené zemni e tak blízko, 
aby byly v dosahu kleští 1. Klešt  2 (generátor) by m ly z stat stále na stejném mís-
t .
Je-li po et m ených zemni  v systému velmi velký, m že nastat situace, že proud 
tekoucí kleš ovým p ístrojem bude velmi malý, ímž m že být negativn  ovlivn na
p esnost m ení.. M icí p ístroj by m l tuto situaci vyhodnotit a upozornit na ni  
obsluhu.
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5. M ení zemních odpor  pomocí vn jšího zdroje nap tí

Dostate n  malý zemní odpor je jednou ze základních podmínek použití proudo-
vých chráni . Je tedy nutné znát tento zemní odpor. Krom  výše uvedených metod  
s vnit ním generátorem je možné použít p ístroj, který m í proudové chráni e a zemní 
odpor spo ítat ze zm eného dotykového nap tí (pokud ho nespo ítá p ístroj sám). 

N které p ístroje navíc umož ují zvolit m ení s pomocnou elektrodou, nebo bez ní. 
V p ípad  pomocné elektrody p ístroj m í skute ný zemní odpor. Bez použité pomocné 
elektrody p ístroj m í celkový odpor poruchové smy ky, což je v sítích TT prakticky 
shodné se zemním odporem. 

5.1. M ení bez pomocné elektrody   

Metoda je vhodná p edevším pro sít  TT. Zapojení i metoda m ení jsou shodné  
s m ením dotykového nap tí v obvodech s proudovými chráni i.

L1
L2
L3
N
PE

RERo
VI

I

m . p ístroj
proudový
 chráni

Obr. 17. Princip m ení dotykového nap tí v síti TT bez pomocné elektrody 
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I

proudový
 chráni

Obr.18. P ipojení p ístroje
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Výsledek m ení je:

Výsledek = U / I  = (UO – UL) / I  = RE + RO 

kde:
I ...............  M icí proud (v tšinou polovina jmenovitého rozdílového proudu

     proud. chráni e)
UO .............  Sí ové nap tí naprázdno (zkušební proud neprotéká) 
UL..............  Sí ové nap tí m ené p i pr toku m icího proudu 
RE..............  Zemní odpor zemni e
RO .............  Ostatní odpory v obvodu (odpory krajního a ochranného vodi e,

     zemní odpor zemni e transformátoru atd.) 

Maximální zemní odpor zemni e p i použití proudového chráni e je daný jmenovi-
tým rozdílovým proudem použitého proud. chráni e a maximálním povoleným dotyko-
vým nap tím.

Maximální zemní odpor m že být spo ten jako:

RE max. = UL / I n

kde:
UL..............  Max. povolené dotykové nap tí (25 nebo 50 V) 
I n .............  Jmenovitý rozdílový proud použitého proudového chráni e.

Max. zemní odpory jsou v následující tabulce. 

Jmenovitý rozdílový proud 
proudového chráni e I n
(A)

0,
01

0,
03

0,
1

0,
3

0,
5 1

Max. zemní odpor p i mezním 
dotykovém nap tí UL = 50 V  
( )

50
00

16
66

50
0

16
6

10
0 50

Max. zemní odpor p i mezním 
dotykovém nap tí UL = 25 V  
( )

25
00

83
3

25
0 83 50 25

Tabulka 1. Max. zemní odpor p i použití proudového chráni e.

Princip m ení by byl stejný i p i použití m i e impedance ochranné smy ky místo 
m i e proudových chráni . Jediný rozdíl je v tom, že impedance ochranné smy ky se 
m í podstatn  v tším proudem, takže m že dojít k vybavení proudového chráni e. Vli-
vem v tšího m icího proudu je však p esnost m ení vyšší. 

Pokud je zemní odpor RE mnohem vyšší, než sou et všech ostatních odpor
v obvodu (což je v síti TT v tšinou spln no), pak m žeme napsat: 

Výsledek  RE 
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5.2. M ení s použitím pomocné elektrody  

Tato metoda je použitelná jak v sítích TT, tak TN. Princip m ení je zobrazen níže. 

L1
L2
L3
N
PE

RERo
V

I

I

m icí 
p ístroj

Obr. 19. Princip m ení dotykového nap tí v síti TT s pomocnou elektrodou 
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Obr. 20. P ipojení p ístroje

Výsledek m ení v tomto p ípad  bude:

Výsledek = Uc / I  = RE      

kde:
Uc ...............  Dotykové nap tí m ené voltmetrem proti pomocné elektrod . Je

    prakticky shodné s nap tím  na zemním odporu m eného zemni e
I ................  M icí proud (v tšinou polovina jmenovitého rozdílového proudu

    proud. chráni e)
RE ..............  Zemní odpor   
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Záv r

Jak z lánku vyplývá, je vhodné používat m icí p ístroj, který umož uje zvolit  
pokud možno co nejv tší množství r zných metod m ení. Dále by m l mít dobrou 
odolnost proti rušivým signál m, které se mohou v zemních systémech vyskytnout. 
Rovn ž by m l mít dobrou p esnost m ení. Základní požadavky na p ístroje pro m ení
zemních odpor  popisuje norma SN EN 61557-5.

Na trhu je celá ada p ístroj , které nabízejí více i mén  m icích metod. Jedním  
z nich je multifunk ní p ístroj Eurotest 61557, který umož uje m it (mimo mnoha  
dalších veli in) zemní odpory všemi zde uvedenými metodami! Také m i  zem-
ních/izola ních/p echodových odpor , typ MI 2088, umí m it všemi metodami mimo 
m ení s pomocí vn jšího zdroje nap tí. V p ípad  zájmu získáte podrobn jší informace 
u firmy ILLKO, s.r.o., Blansko, která má uvedené p ístroje ve své nabídce. Podrobn jší
infomace o jmenovaných i dalších p ístrojích m žete získat i na internetové adrese 
http://www.illko.cz.
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