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Souþasná legislativa a nové normy nejen pro znalce

JUDr. ZbynČk Urban
Praha

Úvod.
PĜíspČvek je zamČĜen na problematiku þinností v elektrotechnice v souvislosti
s ustanoveními právní povahy v mnoha podobách, jak je pĜináší každodenní technická
praxe. Možná by šlo použít jako podtextu úvahu zamČĜenou na otázky, jak minimalizovat problémy pĜi setkání s právním Ĝádem ýeské republiky v elektrotechnické praxi.
Legislativa ýR oplývá množstvím rĤzných zákonĤ, vyhlášek a naĜízení, které se
i pĜes jejich obrovské množství ještČ neustále mČní podle tvoĜivosti našich zákonodárcĤ.
Tuto legislativní smršĢ nestaþí sledovat ani renomovaní právníci, natož obyþejný elektrotechnik. Stejný problém vzniká ve sporných pĜípadech, kdy je pro koneþné rozhodnutí používáno znaleckých posudkĤ a odborných vyjádĜení. PĜitom právČ výstupy znaleckých posudkĤ by mČly srozumitelnou formou pomoci všem zúþastnČným dospČt
k technicky správnému, logickému a spravedlivému závČru v posuzované vČci. SouþasnČ by mČly elektrotechnikĤm - zamČstnanci i živnostníkovi, elektromontérovi i reviznímu technikovi dát základní informace o tom, þeho se vyvarovat od zadání zakázky pĜes
projekt, technické podklady, prodej a použití materiálu, samotnou montáž až po revizi
a následné pĜedání a užívání díla. V textu je nabídnut pouze výbČr nČkterých právních
pĜedpisĤ, se kterými se nejþastČji setkáváme pĜi vyhodnocování a Ĝešení problematiky
související s elektrotechnikou.
V rámci úvodu k této problematice nČkolik slov k tomu, jak jsou elektrická zaĜízení
Ĝazena v systému pĜedpisĤ a legislativy. Pozornost je tĜeba vČnovat hlavnČ zmČnám
a úpravám v období zhruba poslední deseti rokĤ. Za významné je možno oznaþit i období vstupu ýR do EU, kdy byl zahájen proces sbližování naší legislativy s právem
Evropských spoleþenství a to bohužel s Ĝadou nedostatkĤ. PĜi Ĝešení problematiky je
tĜeba vycházet ze zaĜazení elektrických zaĜízení z hlediska možných provozních rizik.
Zde pĜichází v úvahu þlenČní, které je obsahem zákona þ. 174/1968 Sb., ve znČní zákona
þ. 338/2005 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpeþností práce, v platném znČní.
Navazujícím pĜedpisem je vyhláška þ. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zaĜízení, jejich zaĜazení do tĜíd a skupin a o bližších podmínkách
jejich bezpeþnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zaĜízeních).
Podle zákona organizace státního odborného dozoru nad bezpeþností vyhrazených
technických zaĜízení podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou pĜi projektování, konstrukci, výrobČ, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbČ a revizi vyhrazených technických zaĜízení splnČny požadavky bezpeþnosti technických zaĜízení (§ 6
a, písm. a). Zde by mČl být uplatnČn prostor pro prvotní Ĝešení pĜípadných rozporĤ,
námitek a nejasností.
Citace zákona uvedená v § 6 b): vyhrazenými technickými zaĜízeními jsou zaĜízení
se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpeþnosti osob, majetku, která podléhají dozoru
podle tohoto zákona. Jsou to technická zaĜízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.
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Podle stupnČ nebezpeþnosti se vyhrazená technická zaĜízení zaĜazují do tĜíd, popĜípadČ skupin a stanoví se zpĤsob provČĜování odborné zpĤsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k þinnostem na tČchto zaĜízeních. Na základČ této formulace by ve zmínČné oblasti nemČl být prostor pro þinnost subjektĤ bez stanovené kvalifikace. Vyhláška þ. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zaĜízeních nahradila vyhlášku þ. 20/1979 Sb., kterou se urþují vyhrazená elektrická zaĜízení
a stanoví nČkteré podmínky k zajištČní jejich bezpeþnosti a to dnem 1. þervna 2010.
Z výše uvedených podkladĤ jsou elektrická zaĜízení zaĜazena mezi vyhrazená, tedy
se zvýšenou mírou ohrožení chránČných zájmĤ, je tĜeba pĜi þinnostech s nimi postupovat podle platné legislativy. Z toho plyne, že profese v elektrotechnice musí pro udržení
potĜebné úrovnČ odbornosti a kvality vykonávaných þinností sledovat zmČny norem,
vyhlášek, technických pĜedpisĤ a zákonĤ. S politováním je nutno konstatovat, že zmČn
není právČ málo a nadČje na jejich pokles vzhledem ke sjednocování postupĤ v EvropČ
je minimální. Ke zlepšení zde došlo u pĜístupu k technickým normám cestou ÚNMZ na
internetu. Skuteþností je, že postupovat mimo pravidla stanovená v normách je možné
jen v urþitých pĜípadech. Následkem nerespektování technických norem jsou nejrĤznČjší
problémy a spory. Zde je tĜeba pĜipomenout, že pokud se závazné pĜedpisy odvolávají
na normové hodnoty, potom se obecná nezávaznost technických norem dostává do zcela
jiné pozice. Prokazování, kdo má pravdu ve sporných pĜípadech postupĤ mimo normy,
je vČcí složitou a hlavnČ þasovČ nároþnou. U elektrotechnikĤ je pĜitom þas nepĜítelem
a to þasto nepĜítelem þíslo jedna.
Práce, obsluha, údržba, revize, projektování a další þinnosti s elektrickým zaĜízením
vystavují pracovníky v nČkterých pĜípadech zvýšenému ohrožení života nebo zdraví. PĜi
jejich výkonu je nezbytná odborná zpĤsobilost, stanovené vzdČlání a délka odborné
praxe.
Technická zaĜízení vþetnČ elektrických pĜedstavují zvýšenou míru ohrožení života
nebo zdraví zamČstnancĤ a proto by mČly být dodržovány podmínky pro získání odborné zpĤsobilosti, a to vþetnČ znalosti norem a legislativy, nezbytné pro provádČní jejich:
a) obsluhy,
b) montáže a oprav, nebo
c) kontroly a revize,
d) projektování.
Požadavky upravuje dosud platná vyhláška þ. 50/1978 Sb., o odborné zpĤsobilosti
v elektrotechnice. PĜes všechny výhrady, které je možno mít k vyhlášce a potĜebu její
novelizace, jde o platný pĜedpis. Není možné a ani rozumné pĜi rostoucí složitosti zaĜízení a nároþnosti na práci s ním ponechat kvalifikaci na libovĤli pracovníkĤ.

Legislativa.
Legislativa ýR s množstvím rĤzných zákonĤ, vyhlášek a naĜízení, které se i pĜes
jejich obrovské množství ještČ navíc neustále mČní a to nČkdy podle tvoĜivosti našich
zákonodárcĤ, kdy se napravují chybná a špatná ustanovení. PĜiložený seznam zákonĤ,
naĜízení vlády a vyhlášek nabízí základní výbČr právních pĜedpisĤ, se kterými se potká
pĜi práci prakticky každý na úseku elektrotechniky. K tomu ještČ upozornČní, že na
þinnosti v elektrotechnice navazuje celá Ĝada technických norem a to jak v obvyklých
tĜídách ýSN 33 až 38, tak i mimo tyto tĜídy. PodrobnČjší zmínka o normách je nad možnosti krátkého pĜehledu, který je zde pĜedkládán.
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NČkteré úkony pĜi þinnostech s elektrickým zaĜízením
PĜi þinnostech na elektrickém zaĜízení a s ním vþetnČ spotĜebiþĤ a dalších prvkĤ je
tĜeba vycházet z pĜedepsaných postupĤ a Ĝešení nebo alespoĖ na základČ ovČĜených poznatkĤ, které zaruþují bezpeþnost provozu a tím do jisté míry i spolehlivost.
NČkteré ze základních okruhĤ otázek a problémĤ, které by mČly být vyhodnoceny
a Ĝešeny jsou v nČkolika následujících bodech. Jedná se o:
1) Legislativní a technické pĜedpisy, ze kterých vyplývá zákonná povinnost:
a) vypracovat projekt a technickou zprávu elektrického zaĜízení,
b) realizovat projekt odbornou firmou,
c) zajišĢovat ve lhĤtách revize elektrického zaĜízení (výchozí, pravidelné),
d) pro zaĜízení používat schválené a vhodné výrobky.
2) Doklady a dokumenty nutné pro pĜípravu revize elektrického zaĜízení
a) požadavky technických norem,
b) požadavky z dalších pĜedpisĤ,
c) údaje z technické dokumentace výrobce (výrobku).
3) Systémový postup urþení
a) prostĜedí podle platných norem a vyhlášek,
b) provedení elektrického zaĜízení podle podkladĤ z projektu a další dokumentace,
c) vztahu dokumentace k platným pĜedpisĤm a normám.
4) Postupy a metody pĜi revizích elektrického zaĜízení v praxi (mČĜení/zkoušení) u
a) vnitĜních elektrických rozvodĤ (svČtelných, zásuvkových a dalších) v budovách
pro bydlení,
b) vnitĜních elektrických rozvodĤ (svČtelných, zásuvkových a dalších) v provozovnách,
c) elektrických rozvádČþĤ,
d) u specifických elektrických zaĜízení (stejnosmČrné rozvody, lékaĜská zaĜízení,
chemické provozy a jiné),
e) elektrických spotĜebiþĤ,
f) elektrického náĜadí,
g) pohyblivých pĜívodĤ, šĖĤrových vedení a jejich pĜíslušenství.
Cílem uvedených postupĤ a opatĜení je zajištČní potĜebné úrovnČ bezpeþnosti, odstranČní nebo minimalizace rizik u vyhrazených technických zaĜízení v míĜe a úrovni
jakou naĜizuje platná legislativa v návaznosti na úroveĖ techniky.

Bezpeþnost z pohledu zákonĤ.
Bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci jsou v þásti páté Hlava I zákoníku práce
þ. 262/2006 Sb., v platném znČní. Z ustanovení § 101 vychází péþe o BOZP jako povinnost vedoucích zamČstnancĤ a to s ohledem na rizika a dále v návaznosti na zvláštní
právní pĜedpisy. Prevence rizik je obsahem § 102. Mnohé požadavky jsou uvedeny
v naĜízeních vlády pro pracovištČ, strojní zaĜízení, v naĜízení o práci ve výškách a nad
volnou hloubkou a dalších.
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Zde je tĜeba upozornit na skuteþnost, že zákon má pĤsobnost i v podnikání fyzických osob, které pĜedstavují zamČstnavatele sami sobČ. Vzhledem k zaĜazení elektrotechnických výrobkĤ a tím i elektrických zaĜízení do oblasti regulované sféry, je možno
bez jakékoliv nadsázky upozornit na existenci rizik pĜi obsluze a práci u elektrických
zaĜízení, jak nakonec vyplývá i z technických norem a nČkterých dalších pĜedpisĤ. Na
doplnČní je možno pĜipomenout, že problematika je mimo jiné obsažena v ÚmluvČ
Mezinárodní organizace práce þ. 155 z 23. þervna 1981, která je souþástí našeho právního Ĝádu jako vyhláška þ. 20/1989 Sb., Úmluva o bezpeþnosti a zdraví pracovníkĤ a pracovním prostĜedí.
Ze zákonných ustanovení je tĜeba pĜipomenout zákon þ. 309/2006 Sb. o zajištČní
dalších podmínek bezpeþnosti o ochrany zdraví pĜi práci, v platném znČní. Dále naĜízení
vlády þ. 101/2005 Sb., které Ĝeší v pĜíloze podrobnČ problematiku elektrických instalací.
Pro samotnou obsluhu práci elektrických zaĜízení bude nejpodstatnČjší technická
norma ýSN EN 50110-1 ed. 2 a na ní navazující technická normalizaþní informace TNI
34 3100. Zde jsou formulovány požadavky na obsluhu a práci v podobČ, kdy norma
neobsahuje technicko organizaþní opatĜení. Znamená to znaþný rozdíl proti dĜívČjšímu
obsahu norem a vyvolalo to i rozporuplné hodnocení normy. Pro pochopení je tĜeba
vycházet ze zásady, že norma uvádí cíl, kterého má být dosaženo (bezpeþnost) a na Ĝešiteli je zvolený postup pĜi respektování souþasných poznatkĤ vČdy, techniky a praxe.
Jako významný þinitel je zde osoba odpovČdná za elektrické zaĜízení se stanovenou
odpovČdností. S odvoláním na výše uvedený zákon þ. 309/2006 Sb., je tomu na stavbách obdobnČ s postavením koordinátora BOZP na staveništi.
Poslední z pĜipomínek je k elektrickým zaĜízením ve výbušném prostĜedí, pro které
upravuje požadavky naĜízení vlády þ. 406/2004 Sb. Z technických norem navazuje soubor ýSN EN 60079 a to jak z hlediska stanovení vnČjších vlivĤ, tak volby provedení
pĜístrojĤ a nakonec i údržby a revizí. Pracovníci pro þinnosti na tČchto zaĜízeních musí
splĖovat požadavky odborné zpĤsobilosti skupiny B.
ZaĜízení pĜípojek na rozvodnou síĢ a ochranná pásma venkovních vedení i kabelových vedení jsou Ĝešena v energetickém zákonČ þ. 458/2000 Sb., v platném znČní a dále
v normČ pro elektrické pĜípojky ýSN 33 3320. Proti dĜívČjšímu Ĝešení pĜípojek je dnes
již nutné respektovat požadavky na zkratovou odolnost v místČ pĜipojení, ochranu pĜed
pĜepČtím a otázky elektromagnetické kompatibility a k tomu normy energetiky.

Požadavky na výrobky.
Základní ustanovení obsahuje zákon þ. 22/1997 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
a navazující naĜízení vlády. Za pĜipomínku stojí ustanovení, že výrobek má být používán k úþelu, ke kterému byl zhotoven, za bČžných a rozumnČ pĜedvídatelných podmínek. Jde o požadavek uvedený i v zákonČ o obecné bezpeþnosti výrobku.
Výrobek by mČl vždy splĖovat podmínky stanovené pro jeho uvedení na trh, mít potĜebné oznaþení a návod v Ĝeþi uživatele s odkazem na zákon o ochranČ spotĜebitele.
Problémy vznikají dosti þasto u rozvádČþĤ a požadavkĤ na jejich provedení a sestavení, které jsou v souboru ýSN EN 60439, který je nyní pĜeveden jako ýSN EN 61439.
Otázky správné instalace rozvádČþĤ souvisí i se zákonem o požární ochranČ, instalacemi
na hoĜlavých podkladech, provedení zaĜízení v chránČných únikových cestách a nČkterými dalšími.
Pro instalace v obytných budovách a provozovnách jsou základní požadavky
z hlediska ochrany pĜed úrazem elektrickým proudem, ale i pĜed požárem a dalšími vlivy, uvedeny v souboru ýSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napČtí. Tento soubor,
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který má sedm þástí, je neustále doplĖován v návaznosti na evropské normy a þlenství
ýR v Evropském výboru pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC. PĜi používání
souboru je tĜeba respektovat dvČ zásady. V prvé ĜadČ nelze spolehlivČ pracovat s jednotlivými normami, ale jen se souborem jako celkem. Je nutno sledovat zmČny norem,
ke kterým dochází v dĤsledku harmonizace s normami evropskými a dále zmČny pĜi
sjednocování norem a pĜebírání nových norem v ýSN dosud nezavedených.

ZávČr.
Základní informace o pĜedpisech souvisejících s elektrotechnikou jsou v následujícím pĜehledu. Byly vybrány nejþastČji používané pĜedpisy, které však neobsahují úplný
pĜehled zejména pro specifické þinnosti. NáslednČ je nutno poþítat s dalšími zmČnami.
PĜehled je uspoĜádán v poĜadí zákony, naĜízení vlády (technické pĜedpisy) a vyhlášky. Pro þinnosti navazující na Ĝešení otázek souvisejících s energetikou (pĜípojky, pĜipojovací podmínky) pouze upozornČní, že se Ĝídí podnikovými normami energetiky
(PNE). Pro Ĝešení tČchto problémĤ je možno z praxe doporuþit postupy a provádČní prací podle požadavkĤ energetických podnikĤ v místČ realizace zaĜízení.
Samostatnou problematikou se stala ochrana pĜed bleskem, která je nyní zpracována
v souboru norem ýSN EN 62305. Pojetí a hodnocení ochrany pĜed bleskem je znaþnČ
odlišné od dĜíve platné normy a zavedení do praxe zĜejmČ bude vyžadovat þas a nebude
snadné.
Dalším okruhem normalizace, kde dochází ke zmČnám, je þást 7 ze souboru ýSN
33 2000 pro zaĜízení jednoúþelová a ve zvláštních podmínkách. Zde dochází k zavedení
dalších nových norem, které dosud nebyly v dosavadních normách ýSN pro elektrotechniku.

PĜehled vybraných pĜedpisĤ
Zákony:
þ. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpeþností práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
þ. 133/1985 Sb., o požární ochranČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
þ. 634/1992 Sb., na ochranu spotĜebitele, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
þ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
þ. 59/1998 Sb., o odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou vadou výrobku,
þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
þ. 102/2001 Sb., o obecné bezpeþnosti výrobkĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
þ. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpĤsobilosti státních pĜíslušníkĤ
þlenských státĤ EU a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
þ. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
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þ. 253/2005 Sb., kterým se mČní nČkteré zákony v souvislosti s pĜijetím zákona o inspekci práce,
þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ,
þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
þ. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi
práci v pracovnČprávních vztazích a o zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi þinnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy (zákon o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti o ochrany zdraví pĜi práci), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
NaĜízení vlády:
þ. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochranČ,
þ. 209/2001Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen
zajistit pouze fyzickými osobami splĖujícími odbornou zpĤsobilost stanovenou tímto
naĜízením,
þ. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpeþný provoz a používání
strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí,
þ. 201/2010 Sb., o zpĤsobu evidence úrazĤ, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
þ. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostĜedkĤ, mycích, þistících a dezinfekþních prostĜedkĤ,
þ. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístČní bezpeþnostních znaþek a zavedení
signálĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
þ. 339/2002 Sb., o postupech pĜi poskytování informací v oblasti technických pĜedpisĤ,
technických dokumentĤ a technických norem, ve znČní naĜízení vlády þ. 178/2004 Sb.,
þ. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zaĜízení nízkého
napČtí,
þ. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility (EMC),
þ. 21/2003 Sb. (dĜíve 172/1997 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na osobní
ochranné prostĜedky,
þ. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zaĜízení a ochranné systémy
urþené pro použití v prostĜedí s nebezpeþím výbuchu,
þ. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zaĜízení,
þ. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znČní naĜízení
vlády þ. 127/2004 Sb.,
þ. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi
práci v prostĜedích s nebezpeþím výbuchu,
þ. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní prostĜedí,
þ. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na
pracovištích s nebezpeþím pádu z výšky nebo do hloubky.
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Vyhlášky:
þ. 50/1978 Sb., o odborné zpĤsobilosti v elektrotechnice,
þ. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zaĜízení, jejich zaĜazení do tĜíd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpeþnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zaĜízeních),
þ. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpeþnosti práce
a technických zaĜízení, ve znČní platných pĜedpisĤ (vyhláška þ. 192/2005 Sb.),
þ. 20/1989 Sb., Úmluva o bezpeþnosti a zdraví pracovníkĤ a pracovním prostĜedí,
þ. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
þ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
þ. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,
þ. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpeþnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
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Ministerstvo spravedlnosti ýR

Vláda schválila pĜísnČjší pravidla pro znalce a tlumoþníky
Vláda ve stĜedu 6. 4. 2011 schválila návrh novely zákona o znalcích a tlumoþnících z dílny ministerstva spravedlnosti. Cílem novely je zefektivnit dohled na þinností soudních znalcĤ a tlumoþníkĤ a dosáhnout vyšší kvality tlumoþnických úkonĤ a znaleckých posudkĤ, které mají významný vliv na soudní rozhodování.
Znalecké posudky dnes þasto fakticky rozhodují o výsledcích soudních sporĤ, znalci
však za nČ podle stávající zastaralé právní úpravy nenesou dostateþnou odpovČdnost.
Posudek, který není ĜádnČ zpracován, mĤže zapĜíþinit jak prodlužování Ĝízení, tak i pĜípadnou újmu jeho úþastníkĤ.
Návrh novely zákona proto zavádí konkrétní pĜestupky a jiné správní delikty, za které bude možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kþ, pĤjde-li o znalce nebo tlumoþníka,
a do výše 200 000 Kþ, pĤjde-li o znalecký ústav. Uložit bude možné také další sankce
podle zákona o pĜestupcích a v závažných þi opakovaných pĜípadech i vyškrtnutí ze seznamu znalcĤ a tlumoþníkĤ, resp. ze seznamu znaleckých ústavĤ. PĜestupky nebo jiné
správní delikty bude projednávat ministerstvo spravedlnosti nebo pĜedsedové krajských
soudĤ.
Novela také rozšiĜuje okruh podmínek pro jmenování znalcem þi tlumoþníkem novČ výslovnČ vyžaduje plnou zpĤsobilost k právním úkonĤm, bezúhonnost a skuteþnost, že znalec (tlumoþník) nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalcĤ
(tlumoþníkĤ) pro porušení povinností plynoucích ze zákona o znalcích a tlumoþnících.
ZároveĖ ruší požadavek státního obþanství ýR a nahrazuje jej nutností trvalého pobytu
na území ýeské republiky. Navrhuje se, aby za podmínek stanovených v zákonČ byla
úþast na znalecké nebo tlumoþnické þinnosti umožnČna i obþanĤm jiných þlenských státĤ Evropské unie, pĜípadnČ i obþanĤm dalších státĤ.
Návrh rovnČž zavádí podmínku mlþenlivosti i po skonþení výkonu þinnosti znalce
a tlumoþníka a stanoví podmínky pro pozastavení i zánik práva vykonávat znaleckou
a tlumoþnickou þinnost.
Pokuty za pĜestupky a jiné správní delikty, pĤjde-li o osoby, které vykonávají znaleckou nebo tlumoþnickou þinnost neoprávnČnČ, se navrhuje stanovit u fyzické osoby
na 200 000 Kþ a u právnické osoby na 400 000 Kþ. Dále se navrhuje podrobnČjší úprava
výplaty odmČn a náhrad hotových výdajĤ znalcĤ a tlumoþníkĤ.

6. 4. 2011

Tereza Paleþková, tisková mluvþí ministerstva spravedlnosti
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Vyhledávání rizik pĜi montážní a revizní þinnosti
z pohledu znalce

Ing. Miloslav Valena
soudní znalec v oboru elektrotechnika
Elektro služby-Kladno RozdČlov

Dále uvedený text se týká provádČní revizí na nových,rekonstruovaných i opravovaných elektrických instalací,s jejichž výsledky se mĤže setkat soudní znalec pĜi zjišĢování pĜíþin havárie,úrazu þi požáru elektrického zaĜízení (zjišĢování rizik).A protože þinnost znalce je skoro totožná s prací revizního technika, uvádím tyto zkušenosti v komplexní podobČ.
Problematika starých instalací a provádČní pravidelných revizí na nich spojená
s novými instalacemi z této staré instalace pĜipojených se v poslední dobČ dostává do
popĜedí.SvČtová ekonomická krize nutí všechny zúþastnČné strany šetĜit a to se v našem
oboru bohužel projevuje dost nevhodným zpĤsobem.Jedním pĜíkladem mĤže být i obyþejná el.instalace v obþanské výstavbČ. Investor koupí starou budovu s tím,že provede
rekonstrukci. Což se také vČtšinou stává u plynu,vody,ústĜedního topení þi kanalizace.
Dokonce investor zaplatí i pĜíslušnou provádČcí dokumentaci.Jenže elektrická instalace
se z tohoto souboru vymyká.V ĜadČ pĜípadĤ se elektromontážní firma dovídá od investora: “nČjak to udČlejte“, pokud tedy investor pĜímo nehodlá nechat pĤvodní instalaci
beze zmČny,pĜípadnČ nechá provést jen „kosmetické úpravy typu výmČna zásuvek a vypínaþĤ, pĜípadnČ svítidel“. Že si hliníkový rozvod v soustavČ TN-C naprosto „nerozumí“ s pĜipojením moderních pĜístrojĤ,to ho vČtšinou naprosto nezajímá,jen zpĤsobuje
montážní firmČ „bezesné noci“.
Zaþneme paradoxnČ od konce,od revizního technika,který bohužel je ten poslední,který zakonþuje aĢ již novou instalaci,tak i opravenou stávající (starou) instalaci svojí
revizní zprávou þi napĜíklad záznamem o kontrole ve smyslu ýSN 33 1500.
Revizní technik by mČl být velmi dĤležitou osobou pĜi montážích nových elektrických instalací þi pĜi opravách zaĜízení stávajícího.Žel bohu,ani jedna ze stran si to
neuvČdomuje dostateþnČ dĤraznČ.Že výchozí revizní zpráva provedená po ukonþené
montáži nové elektrické instalace je nedílnou souþástí pĜedávané zakázky,to snad již
nikdo nezpochybĖuje.Otázkou druhou je kvalita této provedené revize a vlastní vypracování revizní zprávy, a zejména její soulad se skuteþným stavem. A to nemluvíme
o takové maliþkosti,jako je „skuteþná dokumentace skuteþného stavu“.NeboĢ požadavek na vydání „PAPÍRU“,o kterém již léta píši,je urþující hybnou silou pĜi rĤzných kolaudaþních Ĝízeních v poslední dobČ.Jeden by Ĝekl,i díky publikaþní þinnosti a prezentovaných zkušenostech v odborných þasopisech,že si souþasný revizní technik dá vČtší
pozor pĜi zpracování výchozí revizní zprávy,že bude více tlaþit na dodavatele montážních prací,na projektanta i na rĤzné subdodavatele (napĜíklad výrobce rozvádČþĤ,dodavatele rĤzných pĜipojených zaĜízeních na revidovanou instalaci atd.).Jenže reálný stav je úplnČ jiný,na hony vzdálený od požadovaného (a tudíž stavu málo ohrožujícího revizního technika,v neposlední ĜadČ vlastnČ i dodavatele elektrické instalace).
A co revize po provedené opravČ? V podstatČ žádný pĜedpis þi norma neĜíká,že se
má provádČt revize po provedené opravČ stávajícího zaĜízení.A když revizi neprovede
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revizní technik,jak se doví majitel þi provozovatel opravovaného zaĜízení,že zaĜízení po
opravČ je v poĜádku,odpovídá pĜíslušným pĜedpisĤm a neohrožuje osoby þi majetek
úrazem elektrickým proudem þi požárem elektrického zaĜízení???Nijak!!!Existuje sice
pojem „Záznam o kontrole“ dle stále platné ýSN 331500,provedený odpovČdnou osobou.Jenže ĜeknČme si na rovinu,páni kolegové,kolikrát jste pĜi své praxi s tímto dokumentem,zcela urþitČ velmi dĤležitým,setkali???PĜitom je to doklad,který nejen že chrání
montážní dodavatelskou firmu pĜed reklamací provedené práce,samozĜejmČ spolu
s pĜíslušnou dokumentací,ale ve svém dĤsledku i revizního technika,který má tu
smĤlu,že se „pĜimotá“ k ukonþení opravy elektrického zaĜízení a má ten „dobrý nápad
provádČt revizi“!
Oprava elektrických rozvodĤ obecnČ spoþívá v tom, že pĜi opravČ se uvádí elektrický rozvod do vyhovujícího stavu vztaženému ke stavu pĤvodnímu, vzniklému pĜi uvedení el.zaĜízení do provozu. Z tohoto rovnČž plyne, že opravy se mohou dČlat podle
ýSN a ostatních technických pĜedpisĤ platných v dobČ vzniku a uvedení zaĜízení do
provozu. Výjimkou je pouze provozování a zĜizování elektrického zaĜízení, které bylo
zakázáno závazným pĜedpisem nČkterou ze státních organizací. Základní definice je také uvedena již v dlouho platné ýSN 33 1500-pĜíloha.POZOR,toto neplatí pro zaĜízení
s nebezpeþím výbuchu,zájemce odkazuji napĜíklad na vládní naĜízení 406/2004 Sb!
Za opravu elektrického zaĜízení se rovnČž rozumí doplnČní stávajících elektrických
rozvodĤ o jednotlivou zásuvku, svítidlo a pĜemístČní elektrického zaĜízení.Viz též þl.
2.3. zmiĖované ýSN 33 1500.
V souvislostí právČ s opravami stávajícího elektrického zaĜízení se velmi þasto hovoĜí o takzvaných záznamech o kontrole,o kterých jsem psal již výše. Pokud tedy je
takový záznam vypracováván a provozovatelem požadován!!! Tady mají opraváĜské
a montážní firmy co dohánČt, a to je, prosím, požadavek v normČ již od roku 1991.
Poznámka autora:
Se zvyšujícím se právním vČdomím ,bohužel jen þásti odborné veĜejnosti, se problematika oprav þi rekonstrukcí dostává více do popĜedí a revizní technik se musí více
zajímat o pĜedpisy právní,které doposud lehce pĜehlížel,i pĜestože byly souþástí zkoušek
revizních technikĤ již v dobách mých zaþátkĤ.Bohužel otázky z právních pĜedpisĤ pro
zkoušky revizních technikĤ v souþasnosti jsou tak vytržené z kontextu zákonĤ,že jejich
znalost naprosto nezlepší právní znalosti revizních technikĤ a nejlepším doporuþením je
co nejrychleji po zkoušce tyto otázky zapomenout.V dobách internetu,kdy lze najít
prakticky každý právní pĜedpis a od 1.1.2009 i v podstatČ každou platnou normu (pĜi
zaplacení poplatku),je pĜezkušování podle otázek vytržených ze zákona þi normy kontraproduktivní a nic neĜíkající o kvalitČ a znalostech revizního technika.Co je snad jedinČ „dĤležité“,je velikost poplatku,kterou revizní technik zaplatí za obnovení platnosti
svého osvČdþení,který stále roste,krize nekrize!Nabízí se srovnání s prodlužováním
platností Ĝidiþského prĤkazu.RovnČž tak nČkteré teorie inspektorĤ o tom,že zvýšení poplatku v Ĝádu desítek tisíc vyĜeší kvalitu revizního technika,je z Ĝíše pohádek.
Dle názoru autora by tento stav mohla Ĝešit nová prĤhledná legislativa týkající se
jednotného státního odborného dozoru,jeho možnosti operativnČ Ĝešit „prĤšvihy nČkterých revizních technikĤ“ vþetnČ odejmutí osvČdþení a citelné pokuty,což v souþasnosti
není prakticky možné.Pak bez následkĤ prochází revizní technik,který provedl výchozí
revizi na elektrickou instalaci hotelu v dobČ,kdy ještČ materiál pro její zhotovení ležel
v regálech elektrotechnického velkoobchodu,nebo který mČĜil uzemnČní svodĤ hromosvodu budovy,která ještČ nemČla ani založeny základy.A to je jen zlomek „prĤšvihĤ“,
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které dnes a dennČ provádČjí nČkteĜí naši kolegové,samozĜejmČ s platným osvČdþením.Následné zveĜejnČní „prĤšvihu“,samozĜejmČ v obecné poloze kvĤli ochranČ osobních dat,v odborném tisku by byl podstatnČ úþinnČjší systém,než v souþasnosti ponižující zkoušky z náhodnČ vybraných pĜedpisĤ,které každých pČt let pĜinášejí zbyteþné stresy
velké skupinČ pracovníkĤ,kteĜí jsou na platnosti osvČdþení existenþnČ závislí,aniž bČhem tohoto období mČli jakýkoliv „prĤšvih“.Proþ stejnou pĜísnost pĜíslušné organizace
dozoru neprojevují vĤþi projektantĤm,pĜípadnČ montážním firmám,kteĜí svými nedostateþnými projekty i odfláknutou montáží pĜímo ohrožují nejen práci revizních technikĤ,ale v prvé ĜadČ zákazníka.Naši státní úĜedníci tomu Ĝíkají „pomoc malému a stĜednímu podnikání“-výsledek je ale trisní.
Není to samozĜejmČ druh revize, ale záznam podepsaný zodpovČdnou osobou,který
mĤže použít revizní technik použít pĜi sestavování výchozí nebo pravidelné revize
obdobnČ jako písemný doklad vypracovaný pĜíslušným specialistou (viz ZmČna 3 ýSN
33 1500).Jen je potĜeba donutit nČjakým zpĤsobem tyto osoby i firmy k jejich vydávání.
Revize po opravČ:
ýasto používaný název pro „Záznam o kontrole“, používaný ve smyslu þl.2.7.
ýSN 33 1500 pro elektrická zaĜízení na kterých jsou bČhem jejich užívání provedeny práce charakteru oprav, které mohou mít vliv na bezpeþnost. Tato zaĜízení je možno
dále provozovat jen tehdy, jestliže stav takto opraveného zaĜízení bylo provČĜen kontrolou a o kontrole byl vyhotoven záznam s podpisem povČĜeného pracovníka. Tento název je þasto používán na základČ požadavku zákazníka-provozovatele,kterému
pĜedáváme opravené zaĜízení a on chce tuto skuteþnost o bezpeþnosti zaĜízení 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 urþité riziko, že
tento „Záznam o kontrole“ bude provozovatelem zneužit a vydáván orgánĤm dozoru þi
jiným kontrolám jako platná pravidelná revize, i když nemá ty správné náležitosti
pravidelné revize ve smyslu ýSN 33 1500 a souvisících pĜedpisĤ.Tady ovšem záleží
pĜedevším na revizním technikovi,jak pĜesnČ oznaþí nejen rozsah kontrolovaného zaĜízení,ale i zpĤsob provedení kontroly.
Poznámka autora:
Nerad bych,aby þtenáĜi tohoto pĜíspČvku nabývali dojmu,že žiji na nČjaké jiné planetČ,kde se požadavky zákonĤ a norem bČžnČ dodržují,jen si myslím,že je potĜeba na
povinnosti jiných vĤþi ostatních stále upozorĖovat,aby revizní technik nebyl jen tím
posledním,který odnáší prĤšvihy jiných a dopadá jen na nČj tvrdost zákona.A idealista
po tĜiceti šesti letech v oboru fakt nejsem!!!
Výše uvedeným problémem se zabývá i nová ýSN 33 2000-6,samostatnČ platná od
1.2.2009.
Tato norma Ĝeší revize elektrických instalací, nikoliv však revize systému ochrany
pĜed bleskem podle ýSN EN 62305, a revize pĜipojených zaĜízení z této instalace pĜipojených (stroje,zaĜízení,linky,tep.þerpadla a.j.).
Do nové normy byla doplnČna kompletní kapitola 62 pro pravidelné revize.
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V kapitole 61 – „Výchozí revize“ této nové normy se uvádí národní poznámka N1,
která pĜibližnČ Ĝíká toto:
Revize se provádí též po dokonþení oprav, pokud nestaþí provČĜení kontrolou dle
þl.2.7. ýSN 33 1500 .
V podstatČ bude záležet i na tom, zda zaĜízení bude „opravováno“, nebo na zaĜízení
bude provedena „rekonstrukce“.Tento problém Ĝeší Ĝada revizních technikĤ již dlouhá
léta. Zejména pĜi absenci technické dokumentace je to nČkdy problém, v pohledu revizního technika problém velmi dĤležitý.
Tady bych chtČl upozornit své þtenáĜe i posluchaþe.V posledních letech se zmČnilo
mnoho norem a pĜedpisĤ nejen v oboru elektrických instalací,ale i v oboru ochrany pĜed
požárem u elektrických zaĜízení,a to nemluvím o zcela nových materiálech a postupech
používaných v tomto oboru.Doby,kdy byla kontrola provedení protipožárních opatĜení
založena na direktivním pĜíkazu pro všechny podniky jsou již dávno pryþ. Lze to dobĜe
dokumentovat na pĜíkladu z mé praxe v národním podniku POLDI SONP Kladno.
Stále z tČch dob doznívá snaha nČkterých revizních technikĤ posuzovat i provedení
požárních pĜepážek i dalších opatĜení vþetnČ krytí.Za provedení však odpovídá provádČjící firma,která vydává i pĜíslušné osvČdþení,revizní technik pouze kontroluje úplnost
podle TD (když je k dispozici) a toto osvČdþení pĜidává ke své revizní zprávČ.A vyhodnocovat vyhovující krytí pĜístrojĤ a spotĜebiþĤ v pĜípadČ chybČjících dokumentace
(napĜ.štítkĤ,atestĤ apod.) provádČjí naší kolegové „jen se zaplaceným vysokým životním pojištČním“,zejména v prostorách s nebezpeþím výbuchu.I pĜes ironický podtext
pĜedchozí vČty je ale až k nevíĜe,kolik našich „kolegĤ“ stále posuzuje správné krytí
a provedení podle vlastní úvahy!!!
Pro pĜíklad z té doby:
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století,po nČkolika velkých požárech kabelových prostorĤ a kanálĤ ve velkých hutních a strojírenských podnicích,patĜící
pod VHJ Hutnictví železa (Podbrezová,Chomutov a.j.),se ze strany státu objevil nebývalý (vynucený) zájem o provádČní a kontroly tČchto protipožárních opatĜení ze strany
specialistĤ v tom kterém podniku.MĤj bývalý zamČstnavatel, národní podnik POLDI
SONP Kladno, nebyl výjimkou.K tomu nám mČla pomáhat i nová norma ýSN 382156„Kabelové kanály,prostory a mosty“SamozĜejmČ závazná,jako všechny normy v té dobČ,kde vyjímky z normy schvaloval orgán státního dozoru .Byli vytvoĜeni požární specialisté elektro,kteĜí procházeli všechny kabelové kanály,mosty a prostory v podniku
a kontrolovali podle této normy provedená protipožární opatĜení.Dokonce nás za to
i platili.Protože nebyly žádné zkušenosti,tak pĜepážky dČlali zedníci a údržbáĜi jak to
šlo,a hlavnČ z þeho šlo!Také to podle toho vypadalo.A tito specialisté pilnČ kontrolovali,zda není pĜepážkou vidČt další úsek (což znamenalo,že zedníkĤm došla malta,skelná
vata, nebo porfix),kolik metrĤ je od pĜepážky k pĜepážce,zda pĜed výstupem z kanálu
nestojí bikranová bedna,hromada ingotĤ,þi nejsou vĤbec dveĜe výstupu z kanálu zamþeny zvenþí,což byla oblíbená „kratochvíle“ nČkterých mistrĤ odpovídajících za poĜádek
v místČ výstupu.A komu kdy za zády bouchnul kabel v kanále,ten „takové dovedy“
proklínal kudy chodil.Dokonce si myslím,že prohlídky i nČþemu pomohly,i když nesmyslnost nČkterých požadavkĤ byla poplatná centrálnČ Ĝízenému hospodáĜství. Vedli
jsme uþené debaty na téma,zda jutový obal kabelĤ je hoĜlavý ještČ nebo již ne,jestli se
juta musí oĜezávat nebo napouštČt,þi zda se jedná ještČ o prĤchozí kabelový kanál,þi již
prĤlezný,jestli použít kliku þi kouli na dveĜích hlavních protipožárních pĜepážek,jestli
tĜicet centimetrĤ vody na dnČ kanálu je ještČ málo,nebo už moc.Ale tyto zkušenosti byly
pro nás neskuteþnou školou i praxí pro léta budoucí!
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Od té doby uplynulo hodnČ þasu,normu na kabelové kanály nám zrušili,normy jsou
dávno nezávazné,revizní technik tedy koneþnČ mĤže rozhodovat na základČ technického
stavu a ne na základČ porušení toho kterého þlánku normy,jak byl zvyklý dĜíve.Jenže
také musí za své rozhodnutí nést odpovČdnost.A to do dneška nČkteĜí kolegové stále
„nevydýchali“.
Proto bych chtČl pĜi této pĜíležitosti své kolegy dĤraznČ varovat!V žádném pĜípadČ
neposuzujte vlastnosti požárních pĜepážek þi ucpávek,jejich požární odolnost ,provedení
nebo umístČní,o druhu a velikosti krytí ani nemluvČ.
Po pĜedchozích zkušenostech z let minulých se už nenechám donutit þi pĜesvČdþit,
abych posuzoval provedení protipožární pĜepážky napĜíklad z dĤvodĤ požární odolnosti.Na tohle jsou již specializované firmy,existují zcela nové materiály,jsou již definovány jednotlivé požární odolnosti þi provedení pĜepážek þi ucpávek,a co hlavnČ,tyto firmy
zcela odpovídají za provedení své práce a musí o tom vydat pĜíslušné potvrzení,které
mĤžeme použít nejen pĜi prohlídce tohoto zaĜízení,ale i v pĜílohách revizní zprávy.Jen
zatím chybí zpĤsob,jak toto potvrzení z firmy „vyrazit“,respektive,jak donutit uživatele,investora þi provozovatele,aby tento doklad od této firmy vĤbec požadoval.
Tento problém se objevuje nejen pĜi opravách stávajícího zaĜízení,ale i u zaĜízení
novČ zĜizovaných.
A jen taková poznámka na okraj,vzešel v platnost požadavek hasiþĤ na instalaci hasících pĜístrojĤ a kouĜových þidel v novČ stavČných domech a bytech (vyhl.23/2008
Sb.),tak to bude jen další požadavek na nutnost dokumentace pĜi revizích instalací a na
další doklad k revizi i kolaudaci.
Rekonstrukce elektrických rozvodĤ je znovuvybudování elektrických rozvodĤ, pĜi
kterém se klade i dĤraz na zvýšení bezpeþnosti a užitnosti tČchto rozvodĤ. V tomto pĜípadČ je nutno jednoznaþnČ postupovat dle v souþasnosti platných ýSN.
Nová norma na revize ýSN 33 2000-6 názvosloví pro opravy þi rekonstrukce pĜímo
nezmiĖuje, jsou však stále platné dle souvisící normy, kterou znají všichni revizní technici, a to ýSN 33 1500, a na kterou se tato norma neustále odvolává.(I když se vyskytují
teorie,že je potĜeba tuto normu zrušit,když už vyšla nová ýSN 33 2000-6,osobnČ se
však domnívám,že je tato úvaha ještČ velmi ,velmi pĜedþasná).
Další novinkou nové normy, která se týká oprav a rekonstrukcí , je informativní pĜíloha E:
„Doporuþení pro elektrická zaĜízení, která jsou v elektrických instalacích znovu použitá“.
Tím jsou myšlena ta elektrická zaĜízení, která již byla dĜíve použitá a doporuþuje se,
aby k nim byly alespoĖ k dispozici dokumenty obsahující alespoĖ tyto informace:
- typ znovupoužitého zaĜízení
- výrobce
- pĜíslušné podrobnosti k provedení instalace
- zkušební pĜístroje
- výsledky prohlídky
- provedené zkoušky,vþetnČ ovČĜení doby odpojení pro proudové chrániþe a výsledky
zkoušek.
Poznámka autora:
PĜedstava zjišĢování a dokladování výše uvedených údajĤ od jejich provozovatele þi
uživatele zatím musí vyvolávat jen úsmČv na rtech tČch,kteĜí budou tyto doklady shánČt!
Vzhledem k úplné novosti tČchto požadavkĤ v nezávazné normČ je tČžké dČlat nČjaké závČry. Kdo pracuje v podniku nebo sám provádí opravy elektrické instalace, tak tato
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ustanovení mĤže použít pĜi používání „repasovaných“ souþástí pĜi rekonstrukcích
el.instalací. Možná to omezí provádČní divokých oprav zaĜízení podle hesla „Co nejrychleji, nejlacinČji a pokud možno vþera“, požadované nČkterými majiteli (provozovateli) opravovaného zaĜízení,s þímž se nakonec setkáváme i v souþasné dobČ. Tento systém, dnes nazývaný „opravnou údržbou“, pĜežívá z dob reálného socialismu, kde
všechno muselo být hned-nejlépe k výroþí nČjakého státního svátku typu „VítČzný
únor“, respektive byl vzýván pČtiletkový plán, pouze však do okamžiku kdy zaĜízení
„vzplanulo jasným plamenem“, þi se stal, nedej bože, nČjaký úraz na tomto zaĜízení.
Pak bylo na všechno dost þasu,ale o to intenzivnČji se hledal viník!A þtenáĜ mĤže jen
hádat,kdo byl nalezen jako „viník hlavní“!!!
I když od roku 1991 je znám pojem „ěád preventivní údržby“, který umožĖuje
nejen prodloužit revizní lhĤty na provozované zaĜízení, ale i plánování preventivní
údržby, stále tento systém nefunguje tak, jak by bylo úþelné. BezprostĜednČ s tím souvisí i systém oprav a rekonstrukcí, respektive provádČní revizí na tČchto zaĜízeních podle
zásad uvedených výše.PĜitom systém vypracovaného „ěádu preventivní údržby“,lidovČ
Ĝeþeno „Provozní a bezpeþnostní pĜedpisy“ jsou pĜedmČtem pravidelných kontrol
inspektorĤ bezpeþnosti práce co já pamatuji,a jejich peþlivé provedení þasto zabránilo
postihĤm provozovatele státem za nedodržení pĜedpisĤ a zákonĤ.Jen seznam pĜedpisĤ,norem,ve kterých je jen odkaz na tyto pĜedpisy (vypracované firmou-provozovatelem), by byl dlouhý jako tento þlánek sám.Rozsah tČchto provozních a bezpeþnostních
pĜedpisĤ pĜitom mĤže být tak široký,že se do nČj vejde metrologický Ĝád,revize náĜadí,spotĜebiþĤ,instalací i pĜipojených zaĜízení,odpovČdnost za provoz el.zaĜízení (stanovení povinností zodpovČdné osoby dle ýSN 50110 ed.2),zpĤsob odstávek,termíny
stĜedních i jiných oprav,urþení vnČjších vlivĤ,rozsahy a zpĤsoby úprav dokumentace
a tak bych mohl pokraþovat.A pokud rozsah tohoto provozního Ĝádu nekoliduje
s požadavky pĜíslušných pĜedpisĤ (je tedy minimálnČ „stejnČ tvrdý“ jako pĜedpis
sám),tak se pĜíslušní „manažéĜi“ nemusí tĜást,že nČco zanedbali.Ale pĜes veškerou publicitu mám dojem,že tyto naše veškeré dobré rady pouze „padají do velké þerné díry“,ze
které se vytahují pouze v pĜípadČ nouze.A jen mČ v tom utvrzují setkání s „nČkterými
manažéry“ honosícími se drahým mobilem,dobĜe padnoucím oblekem HUGO
BOSS,perlící okolo sebe slovy o perspektivČ firmy a jejího zisku pĜi expanzi alespoĖ do
EÚ,vyžadující na svých podĜízených bezchybnou angliþtinu, detailní ovládání všech
možných programĤ na PC a flexibilitu,ale bezpeþnost jimi pĜímo Ĝízeného provozu
elektrických zaĜízení je „mimo jejich rozlišovací schopnost“,na to mají „lidi“!!!
Jako þervená niĢ se opravami þi rekonstrukcemi vine technická dokumentace, lépe
Ĝeþeno její þastá „neúþast“ v tomto procesu. Na téma dokumentace jsem již Ĝekl i napsal mnoho, rovnČž tak i mnoho mých kolegĤ v oboru. Výsledek, jak všichni víme, je
velmi žalostný.
PĜímo „strašidelné“ je to pak u instalací opravovaných, kde mít projekt na opravu
el.instalace je obþas považováno „za malý zázrak, hodný velké oslavy“. Technicky vzato, každá oprava þi doplnČní by mČlo být zaznamenáno v dokumentaci skuteþného stavu
opravované instalace, což je úkon z Ĝíše þeských pohádek, prezentovaný pouze nČkterými kolegy vyprávČjící uþenými slovy o provádČní revizí z tepla svých kanceláĜí.
V posledních letech je fenoménem doby tzv. „Dokumentace ke stavebnímu povolení“.Stavebnímu úĜadu postaþuje k vydání stavebního povolení, ale montovat se podle
ní vĤbec 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 ušetĜit co se dá, bohužel šetĜí právČ
na dokumentaci, stavebním dozoru i revizi, kde požadavek na objektivní posouzení
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bezpeþnosti el.instalace napĜíklad rodinného domu se velmi þasto mČní na požadavek
majitele na vystavení“PAPÍRU“, který potĜebuje pro kolaudaci.A to máme prosím
zákon 309/2006 Sb. o bezpeþnosti práce!!!A k dalším dĤvodĤm se v poslední dobČ pĜidává tvrzení,že je krize (což sice je,ale nemČla by ovlivĖovat bezpeþnost zaĜízení). Ale
nedej bože, aby vzniknul nČjaký problém þi havárie, v tu ránu je revizní technik, pokud
podlehne naléhání na vystavení „Papíru“ ,nejvíce pronásledovanou osobou v okolí, protože „prý“ je odborník a mČl instalaci samozĜejmČ zkontrolovat!!! Bohužel také platí, že
pod údajným tlakem ztráty práce se k tomu propĤjþí i Ĝada našich kolegĤ, i když z toho
mohou mít v budoucnu problémy.
Jsem si vČdom toho, že bez technické dokumentace vlastnČ nelze revizi provést!
Vzhledem ke stavu právní legislativy v ýeské republice, množství razítek a rĤzných povolení pĜi stavebním Ĝízení,ponížení naší práce na vydání pouhého „PAPÍRU“ požadovaného pĜedevším státními orgány pĜi kolaudaþním Ĝízení, jsem byl nakonec nucen
ošetĜit nedostateþnou (ve vČtšinČ pĜípadĤ), nebo zcela chybČjící dokumentaci i pĜi vypracování revizní zprávy. VlastnČ mČ k tomu donutil výrok jednoho inspektora státního
odborného dozoru, že by revizní technik mČl odmítnout vždy revizi, když nemá
k dispozici pĜíslušnou dokumentaci, v našem pĜípadČ vlastnČ dokumentaci skuteþného
provedení.
V tomto duchu pak jsou v nové ýSN 33 2000-6 uvedeny i „vzory“ protokolĤ revizních zpráv.Píši to s vČdomím toho,že se pohybuji na „dost tenkém ledČ“, zejména
s ohledem na „nČkteré požadavky nČkterých orgánĤ“. Bohužel stále existuje mnoho našich zákazníkĤ, kteĜí považují dokumentaci na el.instalaci svého domu za „úplnou zbyteþnost-proþ také vyhazovat peníze na nČjaký papír“, když to elektrikáĜi nČjak udČlají!
Ale zajímavé je, že dokumentaci na plyn, kanalizaci þi vodu a topení potĜebuje a nijak
se nezdráhá za ni zaplatit??? Zajímavé, že?? A to pĜitom nový stavební zákon požaduje
projekt zhotovený ve vazbČ na pĜíslušnou odbornost projektanta (zákon 183/2006 Sb.
§ 159 odst.2 ).
V posledním roce na toto ustanovení nového stavebního zákona upozorĖuji nejen
já,ale i Ĝada mých kolegĤ,pĜesto není patrná prakticky žádná reakce ze strany státu (pĜitom vydavatel zákona i kontrolor jeho plnČní je stát!!!).A jen pro zamyšlení,jak lze
kontrolovat „jiné výpoþty“,u nás napĜíklad impedance vypínací smyþky nebo dimenzování kabelĤ,když dokumentace ke stavebnímu povolení žádné výpoþty neobsahuje???
PrávČ na tuto þást navazuje vyhláška þ.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.Zde je
jednoznaþnČ Ĝeþeno,co má obsahovat projektová dokumentace.
A v této souvislosti bych rád upozornil své kolegy,zejména ty,kteĜí provádíte mimo
revizí i montážní þi opravárenskou þinnost !Većte své vlastní montážní deníky
v prĤbČhu provádČní zakázky,nakonec jste to podepsali pĜi vystavování vašeho OprávnČní dle vyhl.20/1979 Sb. k dodavatelské þinnosti na pĜíslušné poboþce Institutu technické inspekce.Záznamy do stavebních deníkĤ jednotlivých staveb se míjí úþinkem,dle
vyjádĜení nČkterých inspektorĤ ITI je tento zápis vlastnČ neúþinný.
A co se týká dokumentace skuteþného provedení,tak stavební zákon pĜímo uvádí,že
vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ovČĜenou dokumentaci odpovídající jejímu skuteþnému provedení podle vydaných povolení.V pĜípadČ,kdy
dokumentace stavby nebyla vĤbec poĜízena,nedochovala se nebo není v náležitém stavu,je vlastník stavby povinen poĜídit dokumentaci skuteþného provedení stavby.PĜi
zmČnČ vlastnictví ke stavbČ odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.Z toho pak vyplývá,vedeno v obecné rovinČ,že žádná akce by nemČla být
pĜedána bez platné a úplné dokumentace, a to vþetnČ elektroinstalace.
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Takže technicky vzato,výmluvy majitelĤ þi provozovatelĤ na chybČjící dokumentaci,jsou v rozporu se zákonem !
V souþasné dobČ však tyto požadavky, v podstatČ stanovené zákonem, nikoho nezajímají, soudíc podle pĜístupu státních orgánĤ i jednotlivých provozovatelĤ. Projektant je
zatím volná živnost, nemusí v podstatČ vydávat žádné náklady na udržení své kvalifikace (pro objektivnost: Povinné þlenství v KomoĜe a programy na projektování také
nČco stojí), nemusí za svou práci v podstatČ odpovídat ( i když stavební zákon Ĝíká nČco
jiného), jeho projekt ke stavebnímu povolení je v práci revizního technika v podstatČ
k nepoužití, k vypracování dokumentace skuteþného provedení je ho tČžké dokopat,
protože za to chce zaplatit-jenže revizní technik je ten v poslední v ĜadČ, který musí
podle jeho nedostateþné dokumentace zpracovat revizní zprávu, za kterou plnČ odpovídá!!! Vzhledem k výše uvedeným požadavkĤm zákona si myslím, že þlenství v KomoĜe
autorizovaných technikĤ a inženýrĤ a státní znak v razítku je ponČkud nedostateþná kvalifikace projektanta, zejména s ohledem na podmínky platnosti osvČdþení revizního
technika a jeho nákladĤ na udržení kvalifikace.
A teć nČkolik pĜipomínek k montážní praxi pĜi opravách a rekonstrukcích elektrických instalací,a to pĜedevším tam,kde na pĤvodní (starou instalaci) navazuje instalace
nová,podle nových pĜedpisĤ.
1.
O výmČnČ pĜístrojĤ v pĤvodních instalacích provedených pĜevážnČ v hliníku,
pĜípadnČ opĜedenými vodiþi,jsem již psal v úvodu tohoto pĜíspČvku.V podstatČ se jedná
pouze o kosmetický doplnČk, požadovaný pĜedevším „lepšími polovinami lidstva“,bohužel si Ĝada z nich neuvČdomuje,jak nebezpeþné je nahradit pĤvodní pĜístroje
(vypínaþe,zásuvky) urþené pro pĜipojení hliníkových vodiþĤ,pĜístroji urþenými pro
pĜipojení vodiþĤ mČdČných v soustavČ TN-S.A jestliže se zmocní takové zakázky podnikatel,který sice nemá žádné oprávnČní pro elektrotechnickou þinnost,ale rejstĜík jeho
stavební þinnosti je dlouhý jako tento þlánek,tak je na problém zadČláno.Takový podnikatel vychází v ýechách z velmi rozšíĜenému názoru,že: „na elektrice pĜi stavbČ není
nic tČžkého,dáme to do nabídky kvĤli kompletnosti ,každý zedník pĜece umí zapojit
vypínaþ þi zásuvku,že“?V minulých letech jsem zpracovával posudek právČ na takový
rekonstruovaný byt,kterou provádČl podnikatel se živnostmi „na všechno možné“.
V rámci stavebních prací byla provedena i oprava a rekonstrukce elektrické instalace,která mČla za následek,že jednoho klidného veþera,bez úþasti majitelĤ bytu,vzplála
tato instalace „jasným plamenem“. Kdo ví,že „co neshoĜí,to dorazí hasiþi s vodou“,si
dovede pĜedstavit,co þekalo majitele po pĜíchodu do svého „rekonstruovaného bytu“.
A došlo hned poté k trapným dohadĤm,kdo za co mĤže a co zavinil.A podnikatel
z preventivních dĤvodĤ pĜevážnou þást živností radČji hned zrušil,nejspíše proto,aby se
vyhnul odpovČdnosti.Také zde byli provádČny propoje mezi pĤvodními hliníkovými
vodiþi a novými mČdČnými ve svorkách urþených pouze pro vodiþe Cu,nové zásuvky
a vypínaþe se montovaly na hliníkovými rozvod,pĜipojení bylo prodlužováno lustrovými svorkami a podobnČ.
2.
Dalším problematickým místem je pĜipojení nových instalací ze stávajícího starého
rozvodu.Toto pĜipojení se dá v podstatČ rozdČlit na dvČ þásti:
a) pĜipojení pĜímo ze stávajícího rozvádČþe
b) rozšíĜení stávající instalace z pĤvodních obvodĤ pĜipojením dalších pĜístrojĤ.
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Oba zpĤsoby mají své pro i proti.
PĜipojení podle bodu a). je z logiky vČci pĜehlednČjší,jen je potĜeba dĤslednČ ošetĜit
Ĝadu vČcí.V prvé ĜadČ je to dimenzování rozvádČþe a jeho pĜívodu s ohledem na pĜedpokládané zvýšení odbČru.Toto by mČlo Ĝešit jednání s pĜíslušným rozvodným podnikem (velikost hlavního jistiþe) a projektantem navržené Ĝešení.Typické jsou staré
byty,kde se pĜipojují trojfázové velké spotĜebiþe (sporák) a velké jednofázové spotĜebiþe (myþka,kávovar,mikrotrouba) do rozvádČþe s jednofázovým pĜipojením.Sice se zde
provede nové trojfázové pĜipojení,ale 90% stávajících rozvodĤ je pĜipojeno z jedné
a téže fáze.Takže bez rekonstrukce instalace celého bytu,je jedna fáze trvale pĜetČžována s pĜíslušnými následky.Skrytý problém však nastává,kdy je místo obvyklé rozvodnice (typu deska P225x450 nebo PL) instalován normální rozvádČþ.V ĜadČ projektĤ se
dozvíte od projektanta,že stávající rozvádČþ bude pĜeosazen novými jistiþi s vČtší proudovou hodnotou a doplnČn o Ĝadu nových jistiþĤ,trojfázových i jednofázových.ěada
projektantĤ si neuvČdomuje (volná živnost,žádné zkoušky pĜed ITI atd.) ,že i pĤvodní
rozvádČþ byl vyroben pro nČjaké proudové zatížení a podle nČjakých pĜedpisĤ (zde
nejþastČji ýSN 35 7107),a že pĜidáním dalším,ve vČtšinČ pĜípadĤ více energeticky namáhaných vývodĤ,dochází k porušení typové zkoušky pĜíslušného rozvádČþe a tím
i k ohrožení rozvádČþe nadmČrným oteplením,opČt s pĜíslušnými následky.Jediným
„plusem“ snad mĤže být to,že v pĜípadČ rozvádČþĤ typu „OCEP“ (typ-ATYP ,vyrábČly
je OSP,PrĤmstav a.j.) je zejména vestavný oceloplechový tak rozmČrný (podle velikosti
jistiþĤ pĜevážnČ typu IJV,ITM),že ve vČtšinČ pĜípadĤ se rozvádČþ ve stČnČ dochladí.
I pĜesto jsou však porušena pravidla a mČly by z toho být vyvozeny i následky.Naskýtá
se jen jedna malá „obezliþka“,pĜedevším pro revizního technika,respektive projektanta.Do projektu-revize napsat,že nová instalace je pĜipojena z rezervních vývodĤ stávajícího rozvádČþe stejné proudové hodnoty.Dokonce to bývá i pravdČpodobné,nic to ale
nemČní na tom,že se jedná pouze o formální zápis ulehþující práci,a je stále porušována
norma (ýSN 35 7107,ýSN EN 60 439-1 a.j.)
PĜipojení nové instalace podle bodu b). je to nejhorší,co lze provést pro novou instalaci,zejména pokud zakázku provádČjí podobní podnikatelé jak bylo již uvedeno
výše.BČžnČ jsou hliníkové vodiþe typu AGY,AYKYL propojovány mČdČnými vodiþi,zapojovány do svorek typu WAGO (urþené pouze pro mČdČné vodiþe),do pĤvodních
krabic se zpĤsobem,pĜipomínajícím „ježka v kleci“,umísĢují vypínaþe a hlavnČ zásuvky
nového provedení,opČt pouze pro mČdČné vodiþe (kvĤli hloubce se odvrtávají dna krabic,aby se zásuvka „vešla“).Ze zásuvek,ze kterých byl pĜipojen radiopĜijímaþ z dob,kdy
byl okolo ladČní kotouþek „poslouchání cizího rozhlasu se trestá smrtí“, se pĜipojují
zásuvky pro myþku þi praþku (po zapnutí se pak linou z této zásuvky zvuky pĜipomínající hlodání velkých tesaĜíkĤ).Vrcholem pak bývá pĜipojení nových obvodĤ v patĜe
nástavby,pĜipojené z dĤvodĤ úspor ze zásuvek pod nimi v pĜízemí.Každý montér i revizní technik najde Ĝadu pĜípadĤ,jakých požadavkĤ jsou schopni zákazníci,aby „prý“
ušetĜili.JeštČ stále jsou patrné doby,kdy všichni dČlali všechno,protože nikdy nebylo
nic.Takže každý se cítí povolán „radit každému Ĝemeslníkovi v oboru,jak to udČlat“.
Tato amatérská þinnost provázela elektrotechniku vždy,zejména v dobách vlády
jedné strany,kdy sehnat Ĝemeslníka nebo odbornou firmu byl vČtšinou neĜešitelný
problém.Takže se „melouchaĜilo“,všichni museli dČlat všechno,nic nebylo,všechno se
muselo shánČt pĜes známé obchodníky þi kamarády.Takže ten,kdo dokázal v té dobČ
postavit dĤm,se stával i zdatným Ĝemeslníkem Ĝady oborĤ,bohužel elektrotechnický nevyjímaje.Tento „bohulibý zvyk“ se bohužel pĜenesl do souþasné doby,kdy všechno je
vþetnČ ĜemeslníkĤ,jen si vybrat.A kdokoliv si mĤže koupit cokoliv v takovém Baumaxu
þi Horbachu,nebo v dalších kutilských prodejnách.A nČkteré prodejny dokonce vydávají

21

své vlastní pĜíruþky typu „Elektrická instalace-nic jednoduššího neexistuje“,nebo „Zapoj si sám“.V dobách minulých jsme tomu Ĝíkali systém :“DO-DO“,neboli „dodČlej
doma“.
Amatérská pĜedstava o provedení instalace montérĤm i revizním technikĤm znaþnČ
komplikuje jejich práci a bývá nČkdy velkým problémem pĜesvČdþit zákazníka o nutnosti celkové rekonstrukce stávající nevyhovující instalace.A k tomu jim dodávají
i „munici“,nČkteré poĜady veĜejnoprávní i komerþní televize,jak se bránit proti „drahým
a neprofesionálním podnikatelĤm“.Že þest našeho Ĝemesla kazí velmi malá skupinka
našich kolegĤ,díky ale svému pĜístupu znaþnČ movitČjších než vČtšina z nás,to už
z tČchto poĜadĤ vidČt není.
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Problematika projektĤ elektrických zaĜízení
v praxi revizního technika

Miroslav Šnobl
revizní technik
Úvod
Poþáteþním krokem pĜi revizi elektrického zaĜízení by mČla být peþlivá kontrola
projektové dokumentace revidovaného objektu þi strojního zaĜízení. Zpravidla se jedná
o projektovou dokumentaci elektrického zaĜízení, kterým mĤže být starší stavba,
novostavba domu, stejnČ jako prĤmyslový podnik, nebo jakékoliv technické zaĜízení
vybavené elektrickými nebo elektronickými souþástmi. Za zvláštní pozornost stojí dokumentace zaĜízení charakteru bezpeþnostních zaĜízení, ovlivĖujících provozní bezpeþnost . Projektová dokumentace ( dále jen PD ) v þinnosti revizního technika je stČžejním
dokumentem, bez kterého by se revize nemČla uskuteþnit, zde ale narážíme na rozpor
s normami a zároveĖ si musíme položit otázku. „ Jak má tedy revizní technik pracovat?“Revize je praktickým manuálem ke každé elektroinstalaci, eventuelnČ dĤkazným
podkladem v soudních sporech. Revizní technik je osoba, která odhaluje nedostatky
projektantĤ a montážních firem pĜímo v terénu, tedy na revidovaném objektu, mČl by si
uvČdomit, že autorem revize je právČ on , který nese kĤži na trh v podobČ jím vypracované revizní zprávy.Podpisem revizní zprávy potvrzuje správnost vypracování projektu a odvedenou práci montážní firmy v souladu s platnými normami. Myšlenka investorĤ, že projektant je osoba, která projekt vypracuje , montážní firma musí dílo podle
tohoto realizovat a revizní technik je jen panák, který ve finále vše posvČtí svým podpisem je sakramentsky scestná. Do práce revizního technika nemá , mimo orgánĤ SOD,
vĤbec nikdo, natož projektant þi investor , co mluvit. Poslední odborné slovo by mČl
mít revizní technik, pokud se nedrží vespasianovským heslem : „ Pecunia non olet „
( Peníze nesmrdí). Práce revizního technika vyžaduje celoživotní vzdČlávání , neustálé
získávání zkušeností na každé vypracované revizi a praktické poznatky od každého
elektrotechnika.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEB – VŠEOBECNċ
NovČ vydaný stavební zákon ( zákon 183/2006 Sb ) v § 159 odstavec 2 požaduje PD
zhotovenou ve vazbČ pĜímo na pĜíslušnou odbornost projektanta ( elektro, plyn,topení,
voda ,kanalizace apod) Doslovná citace paragrafu zní:
Projektant odpovídá za správnost,celistvost,úplnost a bezpeþnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle
této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveĖ projektu technologického zaĜízení, vþetnČ vlivĤ na životní prostĜedí. Je povinen dbát právních pĜedpisĤ a obecných požadavkĤ na výstavbu vztahující se ke konkrétnímu stavebnímu
zámČru. Statické,pĜípadnČ jiné výpoþty musí být vypracovány tak, aby byly kont-
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rolovatelné. Není-li projektant zpĤsobilý nČkterou þást projektové dokumentace
zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování pĜizvat osobu s oprávnČním pro
pĜíslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. OdpovČdnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není
dotþena.
Hlavním cílem a smyslem projektové dokumentace, je zobrazení skuteþného stavu
místa ,objektu, stroje, nebo strojního zaĜízení, poskytnutí dostatku technických, ekonomických a organizaþních informací staviteli a výrobci pro realizaci zámČru výstavby
nebo výroby.
Každá stavba MUSÍ být postavena pĜípadnČ rekonstruována na základČ PD.
PĜi vypracovávání PD se provČĜují vztahy mezi stavbou a jejím okolím z pohledu
vlastnických práv, zájmĤ státu, kapacit veĜejného technického vybavení a vlivĤ stavby
na prostĜedí. ProvČĜují se vlastnosti stavby z hlediska její bezpeþnosti,odolnosti, prostorového uspoĜádání a technické vybavenosti, upĜesĖují se požadavky na materiály,technologické postupy , kvalitu a zpĤsob provádČných stavebních prací.
PD staveb je podĜízena požadavkĤm výstavby, které jsou upraveny stavebním
zákonem 183/2006 Sb. a navazujícími pĜedpisy, konkrétnČ vyhláškami 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, 500/2006 Sb.o územní dokumentaci, 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využití území (ve znČní vyhlášky þ. 269/2009 Sb.), 503/2006 Sb.
o územním Ĝízení, 526/2006 Sb. o vČcech stavebního Ĝádu.
PD technického Ĝešení vyhovuje obecným technickým požadavkĤm na výstavbu
stanoveným vyhláškou 268/2009 Sb., nČkterá mČsta Ĝeší požadavky na výstavbu vlastními vyhláškami.
Projektová dokumentace ze stavebního zákona ( SZ ) je pouze dokumentace, která
se pĜikládá k žádosti o stavební povolení podle §109 a §117 SZ, nebo dokumentace,
která se pĜikládá k ohlášení stavby podle § 104 SZ. Naše stavební právo nezná þasto
užívaný pojem rekonstrukce,studie,provádČcí projekt apod. Rozlišujeme pouze nČkolik
fází rozpracovanosti PD, z nichž þásti pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci oznaþujeme jako stupnČ PD.
PĜi vypracovávání PD by se nemČlo opomíjen ani jiných, dĤležitých a závazných
pĜedpisĤ jako jsou pĜedpisy hygienické a požární ochrany, vlivy na životní prostĜedí
a mnoho dalších.
Elektrotechnik se nejþastČji setkává s PD pro stavební povolení þi ohlášení stavby.
StupnČ PD provádČcí projekt a projekt skuteþného provedení se vČtšinou pohybují
v oblasti sci-fi.

PěEDPROJEKTOVÁ PěÍPRAVA
 Investiþní zámČr – souhrn požadavkĤ s námČtovým Ĝešením umístČní do lokality,pĜedbČžné odhady bilancí potĜeb a spotĜeb,odhady nákladĤ,typy pro výbČr staveništČ. Objednatelem je investor.
 STS nebo PPR – studie stavby nebo pĜípravné práce, provČĜení staveništČ,vhodnost
lokality, vlastnosti veĜejných zdrojĤ,limity území.Studie ve variantách,vyhledání
vzhledu stavby, technická Ĝešení. Objednatelem je investor.
 DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí – na jejím základČ bude povoleno
umístČní stavby,vypracovává se v náležitostech stanovených pĜílohou þ.4 vyhlášky
503/2006 Sb. Objednatelem je investor.
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PROJEKT
 DSP – Dokumentace pro stavební povolení – na jejím základČ bude vydáno povolení ke stavbČ, vypracovává se v náležitostech stanovených pĜílohou þ. 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 dokumentace – podklad pro výbČrové Ĝízení a stanovení ceny- sestavení tendrové ( zadávací )
dokumentace. Objednatelem je investor.
 DPS - Dokumentace pro provedení stavby- podklad pro provedení (realizaci) stavby , univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.
Objednatelem je investor.
 RDS - Realizaþní dokumentace stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby
upravena pro dodavatele stavby, podle jeho Ĝešení, technologie a zpracování.
Objednatelem je investor nebo dodavatel.
 DSPS - Dokumentace skuteþného provedení stavby – zachycení koneþného stavu
stavby.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA DOKUMENTACI STAVEB
Vydáním zákona þ. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním Ĝádu ( stavební
zákon), který nahrazuje od 1.1.2007 dĜíve platný zákon þ 50/1976 Sb., ve zrušovacím
ustanovení § 197 byly zrušeny i nČkteré pĜedpisy k provedení zákona. V návaznosti na
sjednocování právního systému ýeské republiky s Evropou byly provedeny zmČny stavebního zákona zákony þ. 68/2007 Sb.,þ.191/2008 Sb.,þ.223/2009 Sb. a þ. 227/2009 Sb.
ZmČny se týkaly i nČkterých vyhlášek vydaných na základČ stavebního zákona. Vyhlášky obsahující ustanovení pro elektrická zaĜízení a elektrotechniku, pro projektování
a dokumentaci, tyto ustanovení jsou nezbytné v kvalitní práci každého elektrotechnika ,
hlavnČ projektanta a revizního technika a další úkony spojené s Ĝádným užíváním
staveb.
PĜipomenout si mĤžeme i zákon þ.186/2006 Sb., o zmČnČ nČkterých zákonĤ souvisejících s pĜijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnČní. ýást pátá zákona je zmČnou zákona o požární ochranČ þ. 133/1985 Sb. v platném znČní, zde byl doplnČn do § 24
odstavec 3 ,ze kterého mĤžeme pro elektrická zaĜízení vyzdvihnout souvislost se zaĜízením na hoĜlavých látkách a v nich, instalaci osvČtlení, zaĜízení v chránČných únikových
cestách, pĜepážky a prostupy,nouzové osvČtlení, požární odolnost zaĜízení a podobná
ustanovení vycházející z vnČjších vlivĤ. Za povšimnutí stojí i vyhlášky þ. 246/2001 Sb.
o požární prevenci a þ. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
a jiné.

DOKUMENTACE ELEKTRICKÝCH ZAěÍZENÍ
V souladu s ýSN 33 2000-1 ed.2. každé elektrické zaĜízení musí být dodáno
s odpovídající dokumentací. Tento fakt vyžaduje napĜíklad i norma ýSN 33 1500 þl.
4.1. a 4.2. a pĜedpisy související napĜ. NV 101/2005 Sb. o podrobnČjších požadavcích
na pracovištČ a pracovní prostĜedí a jiné.
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Ke každému novému elektrickému zaĜízení musí být dodána dodavatelem v potĜebném rozsahu dokumentace umožĖující stavbu,provoz,údržbu a revize zaĜízení,jakož
i výmČnu jednotlivých þástí zaĜízení a další rozšiĜování zaĜízení. Do dokumentace musí
být zaznamenány všechny zmČny elektrických zaĜízení proti pĤvodní dokumentaci, které na zaĜízení vznikly pĜed uvedením do trvalého provozu nebo v dobČ provozu.
Nedílnou souþástí PD je mimo projektu elektroinstalace, rozvadČþĤ a pĜípojek také
projekt uzemnČní a hromosvodĤ.
Rozvoj a využití techniky ve všech oblastech lidské þinnosti pĜináší do bČžného,
každodenního života stále vČtší složitost technických zaĜízení, elektrotechniku nevyjímaje pro její široké a nepostradatelné využití a uplatnČní elektrické energie. Z tohoto
dĤvodu se stává projektová dokumentace, obsahující manuály výrobcĤ, rĤzné návody
a postupy k jednotlivým zaĜízením, nepostradatelná. Opomíjet nesmíme ani dokumentaci pro výrobu, uvádČní do provozu , kontroly , revize a údržbu.
V pĜedprojektové pĜípravČ je nutno projednat pĜipojovací podmínky pro
- silová zaĜízení s pĜíslušným provozovatelem distribuþní sítČ.
- napojení na síĢ nebo sítČ elektronických komunikací jejími poskytovateli.
Pro vstupy kabelĤ vnČjších sítí do budovy a pro uložení vnČjších sítí v budovČ musí
být provedeny stavební úpravy v souladu s projektem vnČjších sítí, tento požadavek se
rovnČž týká zajištČní odpovídajících prostor pro umístČní rozvadČþĤ ( technická místnost apod.)
Kamenem úrazu jsou v souþasné dobČ hojnČ se rozvíjející rekonstrukce bytových
jader panelových domĤ. Panelové byty jsou ve valné vČtšinČ provedeny kabely
s hliníkovými jádry, které lze v souþasnosti používat pouze za urþitých pravidel.
V souladu s ýSN 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 þi inovace. Rekonstruované a nové instalace nutno Ĝešit v souladu s bezpeþnostními požadavky a normami platnými v dobČ provedení úprav a uvedení do provozu. Zvláštní pozornost je potĜeba klást v panelových domech na pĜípojky od elektromČrĤ k bytovým
rozvadČþĤm.( tzv. péelkám) Byt pĜed rekonstrukcí má vČtšinou pĜípojku od elektromČru
do bytového rozvadČþe provedenu vodiþi nebo kabely s hliníkovými jádry jednofázovČ,
což pĜi souþasných pĜipojovacích možnostech spotĜebiþĤ dozajista nevyhovuje.
Bezesporu by neškodilo navrhnout investorovi, který investuje v nČkterých pĜípadech do rekonstrukce bytového jádra i statisíce v podobČ víĜivých a hydromasážních
van, sprchových koutĤ s telefonem þi rádiem, zlatých vodovodních baterií a držákĤ na
šampaĖské, aby si nechal nakreslit projekt elektro na dispozice nového bytového jádra.
Projektant vyhotovující PD urþitČ pochopí nutnost rozšíĜení pĜípojky, po dohodČ
s pĜíslušným rozvodným závodem, na tĜi fáze. Z pĜedloženého projektu by mČl každý
elektrotechnik, který provádí vlastní instalaci þi revizi, vyþíst typy kabelĤ, jistiþĤ apod.
Montážní firma by mČla klást dĤraz na prostory s vanou nebo sprchou, které se Ĝídí
novou normou 33 2000-7-701 ed.2 ZaĜízení jednoúþelová a ve zvláštních objektechProstory s vanou nebo sprchou. Nelze opomenout ani novou normu 33 2130 ed.2 VnitĜní elektrické rozvody hlavnČ pak požadavky ochrany pĜed úrazem elektrickým proudem a umývací prostor.
Nedostatkem, který si vČtšina montážních firem neuvČdomuje jsou elektrické
rozvadČþe z hlediska typovČ schválených výrobkĤ ( TTA ) jejich umístČní a volného
prostoru pĜed rozvadČþem. RozvadČþ neopatĜený typovým štítkem prakticky nevyšel od
žádného výrobce a veškeré problémy s tímto spojené nese na svých bedrech montážní
firma - !!! NE REVIZNÍ TECHNIK!!!. ZmínČné požadavky Ĝeší soubor technických
norem pro rozvadČþe ýSN EN 60439 hlavnČ v místech s laickou obsluhou.
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Po dokonþení veškerých instalací a kompletací elektroinstalace je nutné provést výchozí þi pravidelnou revizi. Revizní technici dĜíve narození pamatují ještČ revize dílþí,
které se v souþasné dobČ objevují hlavnČ u velkých objektĤ nebo celkĤ, kdy revizní
technik sestavující koneþnou revizi, výchozí þi pravidelnou, pĜizve jako subdodavatele
jiné revizní techniky. S pojmem dílþí revize se mĤžeme setkat i v pĜípadČ postupného
spouštČní do provozu velkých celkĤ a výrobních linek.
V elektrotechnice lze považovat za stČžejní normy pro vypracovávání revizí normy
ýSN 33 1500 a ýSN 33 2000-6, u starší instalace a zaĜízení je nutno provádČt revize
podle norem platných v dobČ vzniku elektroinstalace nebo elektrického zaĜízení se stanovením rizik k souþasným pĜedpisĤm. Smutnou skuteþností je , že nČkteĜí RT, nedokáží rozlišit podle které normy vlastnČ revizi provádČjí, zda podle ýSN 33 1500 pro elektrická zaĜízení nebo podle ýSN 33 2000-6 pro elektrické instalace a následnČ nedokáží
své dílo obhájit u pracovníkĤ SOD. Pro výchozí revizi elektrického zaĜízení je nezbytné
se Ĝídit þlánkem 4.1. a u pravidelné revize þlánkem 4.2. normy ýSN 33 1500. V pĜípadČ
výchozí revize elektrické instalace v souladu s ýSN 33 2000-6 pĜedepisuje þlánek
61.1.2, informaci požadovanou þlánkem 514.5 normy ýSN 33 2000-5-51 a jiné nezbytné skuteþnosti potĜebné pro provedení výchozí revize elektrické instalace. V národní
poznámce N najdeme odvolání na þlánek 4.1. ýSN 33 1500. V pĜípadČ pravidelné revize elektrických instalací najdeme v þlánku 62.1.2. v národní poznámce N požadavek na
provedení pravidelné revize v rozsahu výchozí revize, kde mohou být zjištČny, a v textu
zprávy uvedeny nedostatky. V našem pĜípadČ napĜíklad projektová dokumentace. ZjištČné nedostatky je podle litery ýSN 33 1500 nutné odstranit.
Pro stávající ( starší ) instalace platí pro pravidelné revize podle þlánku 62.1.2 ýSN
33 2000-6 poznámka 1 : Stávající elektrické instalace mohou být v provedení odpovídajícím návrhu podle pĜedchozích vydání IEC 60364 , tedy národních pĜedpisĤ, které
platily v dobČ jejich vyprojektování a zhotovení. Pokud podklady uvedené v þlánku 4.1.
nejsou k dispozici je povinen RT vyžadovat na provozovateli elektrického zaĜízení
jejich doplnČní.
Myslím, že o této problematice bylo a bude popsáno mnoho listĤ papíru, nČkteĜí
nenapravitelní kolegové stále pĜebírají na svá bedra nedostatky zadavatelĤ revizí, pĜíkladnČ v podobČ urþování vnČjších vlivĤ.
PĜedpokládám, že kolegové revizní technici provádČjí pĜi revizi i potĜebná mČĜení
na elektrických instalacích nebo elektrických zaĜízeních. Dovolím si doporuþit používat
správné mČĜící pĜístroje urþené do kategorií pĜepČtí ve vztahu k impulsním výdržným
napČtím v souladu s ýSN 33 2000-4-443 ed.2. Ochrana pĜed atmosférickým nebo
spínacím pĜepČtím. Popis impulsních výdržných napČtí je popsán v ýSN 33 2000-4443ed.2 þlánek 443.2.2. Rizika spojená s mČĜením na elektrických instalacích a zaĜízeních by mČl RT pĜedvídat a volbou správného mČĜícího pĜístroje potažmo zkoušeþky
rizikĤm pĜedcházet .
PĜi vypracovávání revizní zprávy je dobré si dát pozor na zaznamenané namČĜené
hodnoty, hlavnČ tedy stejné hodnoty impedance vypínací smyþky ve všech vývodech,
zde je dobré brát v úvahu délky a prĤĜezy kabelĤ, poþet spojĤ apod.
Zvláštní pozornost je tĜeba vČnovat i hojnČ se rozvíjejícím fotovoltaickým zdrojĤm,
názvosloví a základní požadavky na forovoltaické elektrárny ( FVE) najdeme v ýSN 33
2000-7-712 Solární fotovoltaické napájecí systémy. Pro výraz solární fotovoltaické se
podle þlánku 712 normy 33 2000-7-712 užívá zkratka PV. Zde je dobré si uvČdomit, že
PV zaĜízení na stranČ DC musí být považováno za þinné vždy, i když je odpojeno od
strany AC.
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ÚDRŽBA
Revizních technikĤ,kteĜí ve svých revizních zprávách upozorĖují provozovatele na
povinnost provádČní údržby ,je jako šafránu. Na údržbu se odvolávají i základní normy
na provádČní revizí jak 33 1500 tak 33 2000-6. Termín údržba lze v souladu s ýSN EN
50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zaĜízeních rozdČlit na dvČ kategorie.
Preventivní údržba a opravná údržba. Preventivní údržba se provádí za úþelem udržení
zaĜízení v provozním stavu a pĜedcházení poruchy. Opravná údržba , se neprovádí pouze pĜi poruše, opravná údržba má pĜedcházet poruchám výmČnou opotĜebovaných þástí
v þasovém pĜedstihu. Podle ýSN 33 1500 se provádí Ĝád preventivní údržby, zamČĜen
na údržbu elektrických zaĜízení s ohledem na mnoho aspektĤ napĜ. pĤsobení vnČjších
vlivĤ , stáĜí používaných dílĤ apod. LhĤty preventivní údržby by se mČly Ĝídit tĜeba
pokyny výrobcĤ zaĜízení. Je-li zpracováván „Místní provozní pĜedpis „ mČl by být pĜílohou plánu údržby.
Údržba se dČlí i podle nebezpeþí úrazu na údržbu pĜi níž se vyskytuje riziko zranČní
elektrickým proudem a údržbu, pĜi které konstrukce zaĜízení umožĖuje þinnost se zanedbatelným nebezpeþím zranČní elektrickým proudem. Jedná-li se o údržbu s velkým þi
malým rizikem zranČní , je vždy na odpovČdné osobČ za elektrické zaĜízení posoudit
kvalifikaci a vybavení osob provádČjících údržbu, vyhodnotit složitost vykonávané práce . ( napĜ. práce pod napČtím). PĜi práci s velkým rizikem zranČní elektrickým proudem
musí být vždy urþen pracovní postup s ohledem na dodržování bezpeþnostních pĜedpisĤ
pĜi práci. I pĜi provádČní údržby by mČla být k dispozici PD do které je tĜeba zaznamenat veškeré zmČny na zaĜízeních.

ZÁVċR
V pĜíspČvku je jen nepatrný zlomek požadavkĤ na dokumentaci, výstavbu, provoz
a údržbu na elektrické instalace a zaĜízení , které požaduje mnoho pĜedpisĤ a technických norem. Vlastní pĜednáška bude vČnována hlavnČ nedostatkĤm dokumentace a tím
spojených problémĤ pĜi praktické realizaci instalací a elektrických zaĜízení a v neposlední ĜadČ i revizí. Otázka dokumentace hromosvodĤ a strojního zaĜízení nebyla
zámČrnČ v pĜíspČvku publikována , tato problematika je souþástí pĜíspČvkĤ ostatních
lektorĤ.
V závČru pĜíspČvku mi dovolte položit otázku k zamyšlení, týkající se nejednotnosti
elektrotechnické veĜejnosti. Otázka zní: „ Dokážeme se sjednotit a prosadit naše požadavky jako jiná spoleþenstva, napĜíklad kominíci?“
Svojí jednotností si ze zákona zabezpeþili a nadále zabezpeþí zakázky na revize
komínĤ , nejen u topidel na tuhá paliva ale i u topidel na ostatní produkty.
Nebylo by dobré také nČco spoleþnČ prosadit? TĜeba jen maliþkost, dodržení povinnosti stavebních úĜadĤ vyžadovat od investorĤ PD skuteþného provedení. Se stále zvyšující se nároþností na elektrické instalace a elektrické zaĜízení , se domnívám, že PD
pro stavební Ĝízení nebo ohlášení stavby zabraĖuje kvalitní a zodpovČdné realizaci každé zakázky. Možná by snad staþilo, kdyby se jen trochu chtČlo nČco udČlat pro dobro
vČci i bez nároku na odmČnu. Ono když se nechce nČco udČlat, tak je to horší než když
se nemĤže nČco udČlat.
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Metody mČĜení zemních odporĤ

Ing. Leoš Koupý
Illko Blansko, s.r.o.

1. Úvod
Zemní odpor je veliþina, která má znaþný vliv na bezpeþnost provozu nejrĤznČjších
elektrických zaĜízení. VždyĢ ve špatnČ uzemnČné elektrické instalaci mĤže být znaþnČ
snížena nebo i znemožnČna funkþnost prostĜedkĤ pro ochranu pĜed úrazem elektrickým
proudem a díky velkému zemnímu odporu „hromosvodu“ mĤže blesk zpĤsobit škody
i na chránČném objektu.
Pro mČĜení zemního odporu bylo vytvoĜeno nČkolik rĤzných metod, ovšem u žádné
z nich se nedá Ĝíci, že je zcela univerzální. PĜed mČĜením zemního odporu konkrétního
zemniþe je nutno znát, jak je mČĜená zemnící soustava konstruována a na základČ znalostí principu mČĜení jednotlivých metod je pak možno se rozhodnout, která metoda je
prodané mČĜení vhodná.
Cílem pĜednášky je seznámit posluchaþe s jednotlivými metodami mČĜení zemních
odporĤ a s jejich použitelností pro rĤznČ konstruované zemnící soustavy.

Co je zemní odpor?
Je to elektrický odpor, který klade zemniþ proudu, který jím protéká do zemČ. Skládá se z povrchového odporu zemniþe (zpĤsobují pĜevážnČ oxidy na jeho povrchu)
a z odporu zeminy, pĜevážnČ v blízkosti povrchu zemniþe, viz. obr. 1.

Zemniþ

Zemina (odpor zeminy)
Povrch zemniþe
(odpor jeho povrchu)

Obr. 1. Zemniþ

Chybový proud, který protéká zemniþem v pĜípadČ poruchy, zpĤsobí úbytek napČtí
na zemním odporu. VČtšina zemního odporu je soustĜedČna na povrchu zemniþe, viz.
obr. 2. SouþasnČ je zobrazeno krokové a dotykové napČtí, která vznikají prĤchodem
proudu zemním odporem.
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Zemniþ
RE

Ust
Uo
Uc

Uo....Potenciál zemČ
Uc....Dotykové napČtí
Ust...Krokové napČtí
RE ....Zemní odpor

U

Obr. 2. PomČry kolem zemniþe

2. VšeobecnČ o mČĜení zemních odporĤ
Vzhledem k mnoha možným uspoĜádání zemnícího systému, se kterými se lze setkat, lze použít Ĝadu zpĤsobĤ mČĜení, z nichž každý má své pĜednosti, ale i svá omezení:
x

S vlastním generátorem a mČĜicími elektrodami
Jde o „klasickou“ metodu. Její pĜedností je dobrá pĜesnost mČĜení. Omezením je
nutnost použít mČĜicí elektrody, což je v nČkterých pĜípadech (mČstská zástavba)
prakticky nemožné.

x

S vlastním generátorem, mČĜicími elektrodami a jedním klešĢovým pĜístrojem
V tomto pĜípadČ není nutné mechanicky rozpojovat svorky mČĜeného zemniþe
v pĜípadech, kdy je zapojeno více zemniþĤ paralelnČ.

x

MČĜení pouze dvČma klešĢovými pĜístroji (tj. bez mČĜicích elektrod)
V pĜípadech mČĜení složitého zemního systému s více paralelními zemniþi nebo
tam, kde je k dispozici další zemnící systém s nízkým zemním odporem, umožĖuje
tato metoda mČĜit bez mČĜicích elektrod a bez nutnosti mechanicky rozpojovat svorky mČĜeného zemniþe.

x

S použitím externího mČĜicího napČtí bez pomocné elektrody
Tato metoda se obvykle používá, pokud mČĜíme zemní odpor v síti TT, kde je velikost zemního odporu mnohem vyšší, než odpor poruchové smyþky. Výhodou je, že
není potĜeba žádná mČĜicí elektroda, nevýhodou je nutnost pĜivést k místu mČĜení
síĢové napČtí. MČĜení lze provést napĜ. mČĜiþem proudových chrániþĤ nebo pĜístrojem pro mČĜení impedance poruchové smyþky.

x

S použitím externího mČĜicího napČtí a s pomocnou elektrodou
Tato metoda je vhodná i pro mČĜení v sítích TN.
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Výsledek mČĜení pĜi použití jednotlivých metod mĤže být nepĜíznivČ ovlivnČn rušivými signály, pĜítomnými v mČĜeném zemním systému. NapĜ. v prĤmyslových objektech nebo u distribuþních transformátorĤ mohou téci velké zemní proudy. RovnČž tak
v blízkosti železniþních kolejí, sloupĤ vysokého napČtí atd. Pak záleží na vlastním mČĜicím pĜístroji, jak si s takovým rušením “poradí”.
Pro úspČšné mČĜení zemního odporu pomocí mČĜicích elektrod je nutné, aby jejich
odpor nebyl pĜíliš vysoký. Moderní mČĜicí pĜístroje odpor elektrod vČtšinou (automaticky) vyhodnotí a upozorní obsluhu na pĜekroþení povolené meze.
NejþastČji používaná metoda mČĜení zemního odporu používá vlastní generátor
mČĜicího signálu a dvČ mČĜicí elektrody (proudovou a napČĢovou). MČĜení je založeno
na „metodČ 62%“- viz. níže.
Pro toto mČĜení je dĤležité, aby mČĜený zemniþ byl oddČlen od ostatních zemniþĤ,
kovových konstrukcí apod. Je nutné zdĤraznit, že vodiþ, odpojený od mČĜeného zemniþe, mĤže být nebezpeþný! To platí tehdy, pokud pĜed rozpojením protéká do zemČ tímto
vodiþem pĜíliš velký unikající nebo poruchový proud.
Na obr. 3 je zobrazen princip þasto používané mČĜicí þtyĜvodiþové metody se dvČma
mČĜicími elektrodami:
A

V
C1

P1

P262%
RP2

RA

C2
RC2

U

0%

62%

100%

U

Obr. 3. Princip mČĜení a rozložení mČĜicího napČtí

Základem pro výpoþet požadované vzdálenosti mezi mČĜeným zemniþem a pomocnými elektrodami je pro jednoduchý tyþový nebo páskový zemniþ hloubka tyþového
zemniþe nebo diagonální rozmČr páskového zemniþe. Vzdálenost mezi mČĜeným zemniþem a proudovou elektrodou C2 = hloubka (tyþ) nebo diagonální rozmČr (pásek) x 3
(nČkterá literatura – napĜ. [1] – udává x 5).
Vzdálenost k napČĢové elektrodČ P2 (62%) = Vzdálenost C2 × 0,62
PĜíklad: Páskový zemniþ, 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 úmČrnČ vČtší, není to na závadu, neboĢ se tím sníží
vzájemný vliv jednotlivých elektrod. V [2] se napĜ. pro jednoduchý zemniþ doporuþuje
délka pĜívodního vodiþe k elektrodČ C2 40 m a k napČĢové elektrodČ P2 pak 62% ze
40 m, tj. asi 25 m.
Vzhledem k tomu, že zemní systém mĤže být velmi složitý, mĤže být pospojovaný
jak nad zemí, tak pod ní, nemĤže být vČtšinou vizuálnČ zkontrolován atd. je zĜejmé, že
mČĜení zemních odporĤ mĤže být mnohdy komplikované. Z toho dĤvodu je nutné
správnČ volit jak použitý mČĜicí pĜístroj, tak vhodnou metodu.
PĜi vyhodnocení výsledku mČĜení je vždy nutné vzít v úvahu i chybu mČĜení použitého pĜístroje.
PĜíklad: MČĜicí pĜístroj zobrazí na displeji hodnotu zemního odporu 7,20 . Má-li
pĜístroj udánu chybu mČĜení ±(2% z mČĜené hodnoty + 3 digity), pak skuteþná hodnota
zemního odporu mĤže být v rozmezí 7,03  ÷ 7,37 .
V další þásti je uvedeno nČkolik ukázek mČĜení rĤznými metodami.

3. MČĜení zemního odporu jednoduchého tyþového nebo páskového zemniþe

P2

C2

Rc

P1
C1

Rp

RE

> 5d

d

Obr. 4. MČĜení zemního odporu jednoduchého tyþového zemniþe

C2

Rc

P1
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P2

Rp
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d
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Obr. 5. MČĜení zemního odporu jednoduchého páskového zemniþe
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Výsledek = U/I = RE
kde:
U ................ NapČtí zmČĜené voltmetrem pĜístroje mezi svorkami P1 a P2
I.................. MČĜicí proud tekoucí mezi svorkami C1 a C2

4. MČĜení složitého zemního systému s více paralelními zemniþi
V takovýchto systémech existují dva dĤležité údaje:
x

x

Celkový zemní odpor celého systému REtot je dán paralelní kombinací jednotlivých
zemniþĤ. DostateþnČ malý celkový zemní odpor se jeví jako dobrá ochrana pĜi poruše nČkterého elektrického spotĜebiþe, ale nemusí to platit pro atmosférické výboje
zpĤsobené bleskem v systému hromosvodu
Odpor jednotlivých zemniþĤ RE1…REN. Jednotlivé odpory musí být dostateþnČ
nízké pro pĜípad, že je zemní systém urþen i pro ochranu pĜed bleskem.

4.1. MČĜení celkového zemního odporu
4.1.1. ýtyĜvodiþová metoda se dvČma mČĜicími elektrodami

C1
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C2

d

RE4
RE3

Rc

Rp

RE2

RE1

> 5d

Obr. 6. MČĜení celkového zemního odporu složitého zemnícího systému þtyĜvodiþovou
metodou se dvČma mČĜicími elektrodami

Proudové a napČĢové elektrody musí být zaraženy do zemČ dostateþnČ daleko od
mČĜeného systému. Požadovaná vzdálenost k proudové elektrodČ musí být dle [2]
nejménČ trojnásobek (nČkteré prameny uvádČjí i pČtinásobek – sníží se tím vzájemné
ovlivĖování elektrod) nejvČtší vzdálenosti mezi jednotlivými zemniþi mČĜeného systému.
Výhodou této metody je, že dává pĜesné a spolehlivé výsledky. Naproti tomu ji nČkdy nelze použít z dĤvodu nutnosti zarážet mČĜicí elektrody ve velkých vzdálenostech,
což mĤže být problém pĜedevším v mČstské zástavbČ.
Výsledek = U/I = RE1//RE2//RE3//RE4 = REtot
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kde:
U ................ NapČtí zmČĜené voltmetrem pĜístroje mezi svorkami P1 a P2
I.................. MČĜicí proud tekoucí mezi svorkami C1 a C2
RE1 až RE4 Zemní odpor jednotlivých zemniþĤ
REtot ......... Celkový zemní odpor mČĜeného systému

4.1.2. MČĜení dvČma klešĢovými pĜístroji
MČĜení mĤže být zjednodušeno a mČĜicí elektrody nemusí být vĤbec použity v pĜípadČ, že je k dispozici další zemniþ nebo zemnící systém s dostateþnČ malým celkovým
zemním odporem. Popsané podmínky jsou þasto splnČny v mČstské zástavbČ. Pak je
možné použít metodu dvou klešĢových pĜístrojĤ.
Následující obrázek ukazuje možnou situaci a pĜipojení mČĜicího pĜístroje.
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Obr. 7. MČĜení celkového zemního odporu dvČma klešĢovými pĜístroji

RE1 až RE4 ............ Zemní odpor jednotlivých zemniþĤ mČĜeného systému
RE5 až REN ........... Zemní odpor jednotlivých zemniþĤ pomocného zemnícího systému
s malým celkovým zemním odporem
r............................... Musí být dodržena urþitá minimální vzdálenost mezi klešĢovými
pĜístroji, aby se vzájemnČ neovlivĖovaly.
Následující schéma je náhradní schéma pĜedcházejícího obrázku.
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Obr. 8. Náhradní schéma obvodu z pĜedcházejícího obrázku
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RE1

Výsledek = (celkový zemní odpor zemniþĤ RE1 až RE4) +
+ (celkový zemní odpor pomocného zemnícího systému RE5
až REN)
Pokud je splnČna podmínka, že celkový zemní odpor pomocného systému je podstatnČ menší, než mČĜeného systému, pak mĤžeme pĜedcházející vztah zjednodušit na:
Výsledek | (celkový zemní odpor mČĜených zemniþĤ RE1 až RE4)
Pokud je výsledek mČĜení menší než povolená hodnota, pak je skuteþná hodnota
mČĜeného celkového zemního odporu na stranČ bezpeþnosti, protože je ve skuteþnosti
ještČ nižší, než zmČĜená hodnota.

4.2. MČĜení zemního odporu jednotlivých zemniþĤ
4.2.1. MČĜení s rozpojením mČĜeného zemniþe za použití þtyĜvodiþové metody
se dvČma mČĜicími elektrodami
rozpojený
spoj

C1
P1
P2

C2

RE4
RE3

Rc

Rp

RE2

RE1

Obr. 9. MČĜení odporu jednotlivých zemniþĤ

Výsledek = U / I = RE4
kde:
U ................ NapČtí zmČĜené voltmetrem pĜístroje mezi svorkami P1 a P2
I.................. MČĜicí proud tekoucí mezi svorkami C1 a C2
Požadované vzdálenosti mezi mČĜicími elektrodami jsou shodné, jako pĜi mČĜení
jednoduchého tyþového (pĜíp. jednoduchého páskového) zemniþe.
Nevýhodou je nutnost rozpojovat þasto znaþnČ rezavé svorky. Výhodou je naopak
dobrá pĜesnost mČĜení a spolehlivost použité metody.
4.2.2. MČĜení s rozpojením mČĜeného zemniþe za použití þtyĜvodiþové
dvoubodové metody
Je-li celkový poþet zemniþĤ dostateþnČ vysoký, lze použít zjednodušenou metodu
bez mČĜicích elektrod, viz. obr. 10.
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MČĜený zemniþ musí být rozpojen a zbývající jsou použity jako pomocné elektrody.
Celkový zemní odpor zbývajících zemniþĤ je pĜitom podstatnČ menší, než odpor mČĜeného zemniþe.

P2
C2
C1
P1
RE4
RE3
RE1

RE2

Obr. 10. Zjednodušená metoda bez mČĜicích elektrod

Výsledek = RE4 + (RE1 // RE2 // RE3)
Za pĜedpokladu, že (RE1 // RE2 // RE3) je mnohem menší, než mČĜený odpor RE4,
lze napsat:
Výsledek | RE4
4.2.3. MČĜení, používající þtyĜvodiþovou metodu v kombinaci s jednČmi
proudovými kleštČmi
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Obr. 11. MČĜení pomocí jednČch kleští
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RE1

Náhradní schéma pĜedchozího obrázku vypadá takto:

Obr. 12. Náhradní schéma zapojení z obr.11

Ut ...............
Rc...............
Rp ..............
Itot .............

MČĜicí napČtí.
Odpor proudové elektrody.
Odpor napČĢové elektrody.
Celkový proud generovaný mČĜicím napČtím Ut a mČĜený pomocí
ampérmetru v sérii s generátorem.
I1 až I4....... Proudy jednotlivými zemniþi.

I1 + I2 + I3 + I4 = Itot
Výsledek 1 = RE4 (proud mČĜený kleštČmi)
Výsledek 2 = Rtot (celkový proud mČĜený ampérmetrem)
Výhodou této metoda je skuteþnost, že není tĜeba rozpojovat mČĜené zemniþe.
Vzdálenost mezi mČĜeným zemniþem a proudovou elektrodou má být nejménČ 5ti
násobek nejvČtší vzdálenosti mezi jednotlivými zemniþi mČĜeného systému.
Poznámky
x Vzhledem k možným velkým vzdálenostem mezi jednotlivými zemniþi mČĜeného
systému není þasto možné pĜemístit pouze kleštČ od jednoho zemniþe k druhému,
ale je nutné pĜenést celé zapojení vþetnČ mČĜicích elektrod.
x Je-li poþet mČĜených zemniþĤ v systému velmi velký, mĤže nastat situace, že proud
tekoucí klešĢovým pĜístrojem bude velmi malý, þímž mĤže být negativnČ ovlivnČna
pĜesnost mČĜení. MČĜicí pĜístroj by mČl tuto situaci vyhodnotit a upozornit na ni
obsluhu.

4.2.4. MČĜení dvČma klešĢovými pĜístroji
V praxi se mĤžeme setkat se složitými zemnícími systémy s nČkolika paralelními
zemniþi (viz. obr.13) nebo se systémem propojeným s dalším zemnícím systémem (viz.
obr. 15). ZvláštČ v mČstské zástavbČ je pĜitom prakticky nemožné používat mČĜicí elektrody. V tomto pĜípadČ poslouží metoda dvou kleští bez použití mČĜicích elektrod.
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Obr.13. MČĜení zemního odporu pomocí dvou kleští

Poznámka
x

Musí být dodržena urþitá minimální vzdálenost mezi klešĢovými pĜístroji, aby se
vzájemnČ neovlivĖovaly.
Na dalším obrázku je náhradní schéma pĜedchozího obrázku.
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Obr. 14. Náhradní schéma zapojení z obr. 13

Výsledek = RE4 + (RE3 // RE2 // RE1)
Za pĜedpokladu, že celkový zemní odpor (RE1 // RE2 // RE3) je mnohem menší,
než mČĜený odpor RE4, lze napsat:
Výsledek | RE4
Pokud je výsledek mČĜení menší, než povolená hodnota, pak je skuteþná hodnota
zemního odporu na stranČ bezpeþnosti, protože je ve skuteþnosti ještČ nižší, než zmČĜená hodnota.
PĜemístČním kleští mĤžeme postupnČ zmČĜit další dílþí zemní odpory.
Další možnou variantou je mČĜení na následujícím obrázku. Podmínkou je, aby celkový zemní odpor systému pomocného zemniþe RE5 až REN byl podstatnČ menší, než
celkový zemní odpor mČĜeného objektu RE1 až RE4.
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Obr. 15. MČĜení zemního odporu pomocí dvou kleští

Zapojení je stejné jako na obr. 7, pouze mČĜicí kleštČ jsou zapojeny do obvodu
mČĜeného zemniþe.
Náhradní schéma obrázku 15 je níže.
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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 mČĜené soustavy RE1 to RE4, mĤžeme napsat:
Výsledek | RE3
PĜemístČním mČĜicích kleští 1 mĤžeme postupnČ zmČĜit další dílþí zemní odpory.
Poznámky
x Tato metoda mĤže být použita tam, kde jsou jednotlivé mČĜené zemniþe tak blízko,
aby byly v dosahu kleští 1. KleštČ 2 (generátor) by mČly zĤstat stále na stejném místČ.
x Je-li poþet mČĜených zemniþĤ v systému velmi velký, mĤže nastat situace, že proud
tekoucí klešĢovým pĜístrojem bude velmi malý, þímž mĤže být negativnČ ovlivnČna
pĜesnost mČĜení.. MČĜicí pĜístroj by mČl tuto situaci vyhodnotit a upozornit na ni
obsluhu.
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5. MČĜení zemních odporĤ pomocí vnČjšího zdroje napČtí
DostateþnČ malý zemní odpor je jednou ze základních podmínek použití proudových chrániþĤ. Je tedy nutné znát tento zemní odpor. KromČ výše uvedených metod
s vnitĜním generátorem je možné použít pĜístroj, který mČĜí proudové chrániþe a zemní
odpor spoþítat ze zmČĜeného dotykového napČtí (pokud ho nespoþítá pĜístroj sám).
NČkteré pĜístroje navíc umožĖují zvolit mČĜení s pomocnou elektrodou, nebo bez ní.
V pĜípadČ pomocné elektrody pĜístroj mČĜí skuteþný zemní odpor. Bez použité pomocné
elektrody pĜístroj mČĜí celkový odpor poruchové smyþky, což je v sítích TT prakticky
shodné se zemním odporem.

5.1. MČĜení bez pomocné elektrody
Metoda je vhodná pĜedevším pro sítČ TT. Zapojení i metoda mČĜení jsou shodné
s mČĜením dotykového napČtí v obvodech s proudovými chrániþi.
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Obr. 17. Princip mČĜení dotykového napČtí v síti TT bez pomocné elektrody
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Obr.18. PĜipojení pĜístroje
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Výsledek mČĜení je:
Výsledek = 'U / I' = (UO – UL) / I' = RE + RO
kde:
I' ............... MČĜicí proud (vČtšinou polovina jmenovitého rozdílového proudu
proud. chrániþe)
UO ............. SíĢové napČtí naprázdno (zkušební proud neprotéká)
UL.............. SíĢové napČtí mČĜené pĜi prĤtoku mČĜicího proudu
RE .............. Zemní odpor zemniþe
RO ............. Ostatní odpory v obvodu (odpory krajního a ochranného vodiþe,
zemní odpor zemniþe transformátoru atd.)
Maximální zemní odpor zemniþe pĜi použití proudového chrániþe je daný jmenovitým rozdílovým proudem použitého proud. chrániþe a maximálním povoleným dotykovým napČtím.
Maximální zemní odpor mĤže být spoþten jako:
RE max. = UL / I'n
kde:
UL.............. Max. povolené dotykové napČtí (25 nebo 50 V)
I'n ............. Jmenovitý rozdílový proud použitého proudového chrániþe.
Max. zemní odpory jsou v následující tabulce.
Jmenovitý rozdílový proud
proudového
chrániþe
I'n
(A)
Max. zemní odpor pĜi mezním
dotykovém napČtí UL = 50 V
(:)
Max. zemní odpor pĜi mezním
dotykovém napČtí UL = 25 V
(:)
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3
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1
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Tabulka 1. Max. zemní odpor pĜi použití proudového chrániþe.

Princip mČĜení by byl stejný i pĜi použití mČĜiþe impedance ochranné smyþky místo
mČĜiþe proudových chrániþĤ. Jediný rozdíl je v tom, že impedance ochranné smyþky se
mČĜí podstatnČ vČtším proudem, takže mĤže dojít k vybavení proudového chrániþe. Vlivem vČtšího mČĜicího proudu je však pĜesnost mČĜení vyšší.
Pokud je zemní odpor RE mnohem vyšší, než souþet všech ostatních odporĤ
v obvodu (což je v síti TT vČtšinou splnČno), pak mĤžeme napsat:
Výsledek | RE
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5.2. MČĜení s použitím pomocné elektrody
Tato metoda je použitelná jak v sítích TT, tak TN. Princip mČĜení je zobrazen níže.
L1
L2
L3
N
PE
mČĜicí
pĜístroj
I
RE

Ro

V
I

Obr. 19. Princip mČĜení dotykového napČtí v síti TT s pomocnou elektrodou
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Obr. 20. PĜipojení pĜístroje

Výsledek mČĜení v tomto pĜípadČ bude:
Výsledek = Uc / I' = RE
kde:
Uc ............... Dotykové napČtí mČĜené voltmetrem proti pomocné elektrodČ. Je
prakticky shodné s napČtím na zemním odporu mČĜeného zemniþe
I' ................ MČĜicí proud (vČtšinou polovina jmenovitého rozdílového proudu
proud. chrániþe)
RE .............. Zemní odpor
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ZávČr
Jak z þlánku vyplývá, je vhodné používat mČĜicí pĜístroj, který umožĖuje zvolit
pokud možno co nejvČtší množství rĤzných metod mČĜení. Dále by mČl mít dobrou
odolnost proti rušivým signálĤm, které se mohou v zemních systémech vyskytnout.
RovnČž by mČl mít dobrou pĜesnost mČĜení. Základní požadavky na pĜístroje pro mČĜení
zemních odporĤ popisuje norma ýSN EN 61557-5.
Na trhu je celá Ĝada pĜístrojĤ, které nabízejí více þi ménČ mČĜicích metod. Jedním
z nich je multifunkþní pĜístroj Eurotest 61557, který umožĖuje mČĜit (mimo mnoha
dalších veliþin) zemní odpory všemi zde uvedenými metodami! Také mČĜiþ zemních/izolaþních/pĜechodových odporĤ, typ MI 2088, umí mČĜit všemi metodami mimo
mČĜení s pomocí vnČjšího zdroje napČtí. V pĜípadČ zájmu získáte podrobnČjší informace
u firmy ILLKO, s.r.o., Blansko, která má uvedené pĜístroje ve své nabídce. PodrobnČjší
infomace o jmenovaných i dalších pĜístrojích mĤžete získat i na internetové adrese
http://www.illko.cz.
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