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1 Projektování vnit řních elektrických rozvod ů 

 

 

1.1 Základní kritéria p ři projektování 

 

Podle druhu provozu musí elektrický rozvod splňovat požadavky na: 

a) bezpečnost osob, majetku a užitkových zvířat 

b) spolehlivost provozu (při způsobu provozu a vlivu daného prostředí) 

c) přehlednost rozvodu, což umožní rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch 

d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení 

 a strojů 

e) hospodárnost rozvodu (v investičních i provozních nákladech) 

f) hospodárné použití typizovaných jednotek a celků (např. rozvodnic, rozvaděčů, 

 transformoven apod.) 

g) vzhled 

h) zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu se sdělovacím 

 vedením 

Na stavební úpravy musí být pamatováno při projektování budov. Úpravy jsou nutné 

pro hospodárné provedení elektrických rozvodů. Provedení elektrických rozvodů a umístění 

vývodů musí umožnit stavební konstrukce v místech, kde jsou tyto rozvody a vývody z 

hlediska provozu nutné. 

V obytných budovách u projektu elektrických rozvodů je třeba vycházet ze 

zařizovacích plánů. Při připojování elektrických spotřebičů jejich absence vede k 

nedorozuměním a k nežádoucím způsobům připojení. 
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1.2 Podmínky pro p řipojení k sítím 

 

V průběhu předprojektové přípravy je nutné projednat připojovací podmínky pro: 

- silnoproudá zařízení s dodavatelem elektřiny; 

- telekomunikační zařízení s místně příslušnou správou telekomunikací; 

- zařízení pro připojení televizního a rozhlasového kabelového rozvodu s místně 

 příslušnou správou tohoto rozvodu. 

Pro vstupy kabelů vnějších sítí do budovy a pro uložení vnějších sítí v budově musí 

být provedeny stavební úpravy v souladu s projektem vnějších sítí. 

 

1.3 Projektová dokumentace 

 

Projektová dokumentace elektrických rozvodů je součástí projektové dokumentace stavby. 

Tato dokumentace obsahuje průvodní zprávu, technickou zprávu, situační schéma stavby, 

stavební výkresy a dokumentaci pozemních a inženýrských sítí. 

Průvodní zpráva charakterizuje budoucí stavbu a její provoz, určuje harmonogram 

stavby, obsahuje přehled uživatelů a provozovatelů, termíny zahájení a dokončení, zkušební 

provoz, náklady na stavbu apod. 

Technická zpráva charakterizuje území stavby, architektonické řešení, obsahuje údaje o 

technickém a technologickém zařízení, řeší dopravní situaci v okolí stavby, vliv na životní 

prostředí, bezpečnost práce, požární ochranu, koordinaci se sousedními stavbami, zemní 

práce. Technická zpráva popisuje rozvod elektrické energie, a to zejména: napěťovou 

soustavu, instalovaný příkon, soudobost, maximální odběr, způsob měření spotřeby, druhy a 

způsob uzemnění, kompenzaci účiníku, ochranu před úrazem elektrickým proudem, náhradní 

zdroje, druhy prostředí apod. Dále se zabývá ostatními zdroji, veřejným osvětlením, 

slaboproudými rozvody popř. jinými podzemními nebo nadzemními vedeními. 
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Situační schéma stavby se zpracovává dle platných ČSN, umožňuje odlišit stávající stav 

od navrhovaného. Jeho obsahem je zejména celková situace stavby, výškové a polohové 

vyznačení stavby a jejího nejbližšího okolí, ochranných pásem, obvodu stavby, demolic a 

inženýrských sítí určených ke zrušení. Celkové situační schéma se zpracovává zpravidla 

v poměru 1:500. 

Stavební dokumentace se zpracovává pro každý stavební objekt zvlášť. Obsahuje 

technickou zprávu, výkresovou dokumentaci, vybavení objektu technologií, vyznačení 

nových a bouraných pokud jde stavební úpravy. Technická zpráva popisuje objekt a to např. 

účel, kapacitu, zastavěnou plochu, architektonické řešení, technické řešení, vybavení, 

technologické vybavení, prostředí prostorů, ochranu proti negativním vlivům, bezpečnost a 

ochranu zdraví, požární ochranu. 

 Technologická dokumentace obsahuje např. vybavení objektů jako je vnitřní plynovod, 

požární vodovod, vytápění, vzduchotechnika, apod. 

Ve stavební i technologické části dokumentace je i příslušná dokumentace elektro. Různé 

typy elektrotechnických schémat řeší ČSN 013303, ve které se rozlišují schémata přehledová, 

funkční, obvodová, náhradní, zapojovací, svorkovnicová, situační. Dokumentace se kreslí 

přiměřeně rozsáhlá, používají se normalizované značky nebo značky obvyklé. Obor 

elektrotechniky patří do oborů vyhrazených a je v působnosti Inspektorátu bezpečnosti práce 

a Českého báňského úřadu.  Návrh elektrického zařízení se provádí zejména s ohledem na 

způsob ochrany před nebezpečným dotykovým napětím v souvislosti s prostory s nebezpečím 

úrazu, z hlediska prostředí, krytí a umístění. Při projektování elektrického zařízení musíme 

pamatovat na některé zásady, jako je jištění proti zkratu a přetížení, dimenzování vodičů a 

jejich typu podle provozních podmínek a prostředí. Další zásady pro návrh jsou např. 

důležitost napájení jednotlivých objektů, bezpečnostní a havarijní vypínání, provedení 

kabelových kanálů, požární ochranu, ochranu proti statické a atmosférické elektřině, splnění 

podmínek EMC, a také požadavky na kvalifikaci obsluhy.  

 

Schémata a dokumenty v projektu: 

- Situační schéma    - Montážní schéma 

- Obvodové schéma   - Zapojovací schéma 

- Technická zpráva    - Rozpis materiálu 

- Rozpočet     - Průvodní zpráva 

- Souhrnná technická zpráva 
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Situační schémata obsahují prostorové rozmístění prvků, trasy vedení a ukazují celkovou 

situaci stavby nebo zařízení. Použité měřítko je většinou 1:1000 nebo 1:500. 

 

 

 

Obr. 1.1 Situační schéma nové přípojky NN 

 
Obr. 1.2 Situační schéma čističky odpadních vod 



 15 

 

Montážní schéma zobrazuje umístění a napojení elektrických zařízení, rozvaděčů, 

zásuvek, spínačů, svítidel pracovních strojů. Kreslí se obvykle v měřítku 1:100, 1:50 nebo 

1:20. 

 

 

 

Obr. 1.3 Jednoduchý příklad elektroinstalace 
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Obvodové schéma můžeme rozdělit na obvodové schéma silových obvodů a obvodové 

schéma ovládacích obvodů. Rozdělení na celkové obvodové schéma a obvodové schéma 

silových obvodů se kreslí u složitých zapojení, aby byl jasný princip činnosti. Ovládací 

schéma je součástí většiny dokumentací. Je to hlavní a nejdůležitější výkres 

v elektrodokumentaci pro zapojování pracovních strojů a zařízení. 

 
Obr. 1.4 Ukázka zapojení silových obvodů 

 

Zapojovací schéma můžeme rozdělit na zapojovací schéma vnějších a vnitřních obvodů. 

Schéma vnějších obvodů je součástí projektové dokumentace a zobrazuje řazení svorek 

ovládacích obvodů. Zapojení silových obvodů se vyčte z přehledového schématu. Zapojení 

vnitřních rozvodů je součástí výrobní dokumentace a bývá součástí rozvaděče nebo zařízení. 

Na zapojovacím schématu vnějších obvodů jsou zakresleny svorkovnice v rozvaděčích nebo 

zařízeních, propojovací kabely a přístroje umístěné mimo tato zařízení a rozvaděče. 

 

Opakovací otázky: 

1. Jaká znáte druhy schémat? 

2. Co obsahuje projektová dokumentace? 
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2 Značky pro situa ční schémata 

 
Norma ČSN EN 60617 Značky pro elektrotechnická schémata byla zrušena bez 

náhrady. Pro kreslení schémat se používají obvykle následující značky: 
 
 

2.1 Elektrické vedení 

 

   ZNAČKA NÁZEV 

 

 
Stoupací vedení směrem 

vzhůru 
 

 

Stoupací vedení směrem 
dolů 

 

Probíhající stoupací 
vedení 

 

Krabice všeobecná 
značka 

 
Rozvodná krabice 

 

Přípojková skříň 

 
Rozvodné místo 

 
Vedení pro světelné 

obvody 

 

   ZNAČKA NÁZEV 

 
Vedení pro zásuvkové 

obvody 

Ochranné vedení 

Vedení pro ovládání a 
měření 

Vedení pro motory 

Vedení pro nouzové 
osvětlení 

 

 
Střední vodič N 

 

 
Ochranný vodič PE 

 

Kombinovaný střední a 
ochranný vodič 
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2.2 Zásuvky  

 

   ZNAČKA NÁZEV 

3

 

Zásuvka vícenásobná 
(trojitá nebo zři vedle 

sebe) 

 

Zásuvka s ochranným 
kontaktem 

 
Zásuvka s víčkem 

 

Zásuvka se spínačem 

 

Blokovaná zásuvka se 
spínačem 

 

Zásuvka s oddělovacím 
transformátorem 

 

Zásuvka pro sdělovací 
zařízení 

 

Všeobecná značka 
zásuvkového spojení 

v pracovní poloze 

 

   ZNAČKA NÁZEV 

 

Zásuvka – všeobecná 
značka s napojením 

z krabicové rozvodky 

 

Zásuvka – všeobecná 
značka, průběžné 

zapojení 

3 PEN

 

Zásuvka třífázová 
s kombinovaným 

ochranným a středním 
kontaktem - čtyřpólová 

3N + PE

 

Zásuvka třífázová 
s ochranným a středním 
kontaktem - pětipólová 

 

Zásuvka s nezáměnnými 
kontakty 

 

Zásuvka s panelovou 
krabicí 

2

 

Dvojzásuvka s panelovou 
krabicí 

 

Anténní zásuvka – 
všeobecná značka 
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2.3 Spínače 

 
 

   ZNAČKA NÁZEV 

 

Spínač se světelnou 
signalizací 

 
Spínač jednopólový 

 

Dvoupólový spínač 

 

Sériový spínač 

 

Střídavý spínač 

 

Křížový spínač 

 

Jednopólový spínač 
s regulací napětí 

 
Tahový spínač 

 
Tlačítkový spínač 

 
Tlačítkový spínač se 

signálkou 

 

   ZNAČKA NÁZEV 

 

Tlačítkový spínač 
s omezeným přístupem 

 
Časový spínač 

 

Spínač ovládaný klíčkem 

 
Jednopólový vypínač 

 
Trojpólový vypínač 

 

Skupinový přepínač 

 

Sériový přepínač střídavý 

 

Dvojitý přepínač střídavý 

 

Jednopólový vypínač se 
signálkou 

 

Koncový spínač 
(ovládaný kladkou, popř. 

vačkou) 
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2.4 Jistící prvky 

 

   ZNAČKA NÁZEV 

 

Pojistka – všeobecná 
značka 

 

Pojistky ve třech fázích 

 

Jistič – všeobecná značka 

 
 
 

2.5 Světelné zdroje 

 

   ZNAČKA NÁZEV 

 
Svítidlo se spínačem 

 

Svítidlo s oddělenými 
obvody 

Zářivkové svítidlo 
kombinované se 

žárovkou 

 

   ZNAČKA NÁZEV 

 

Jednopólový jistič 

 

Trojpólový jistič 

I
 

Ochranný jistič (chránič), 
proudový 

   ZNAČKA NÁZEV 

 
Výbojkové svítidlo 

 

Halogenový světlomet 
s vyznačeným napojením 

 

Světlomet – všeobecná 
značka 
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2.6 Elektrické spot řebiče 

 

   ZNAČKA NÁZEV 

 
Boiler  

 

Ventilátor  

 

Elektrické hodiny 
kontrolní 

 
Elektrický otvírač dveří 

 

Dorozumívací zařízení 

 

2.7 Hromosvod a uzemn ění 

 

   ZNAČKA NÁZEV 

 
Viditelné vedení 

hromosvodu 

 
Zakryté vedení 
hromosvodu 

 
Vodivé spojení – 
všeobecná značka 

 

Odbočení – všeobecná 
značka 

 

   ZNAČKA NÁZEV 

 

Elektrické zařízení (např. 
s elektromotorem) 

 
Elektrické a zařízení s 

elektromotorem a 
s elektrickým topením 

 

 

Teplomet, tepelný zářič – 
všeobecná značka 

Infrazářič  

 

Pračka  

   ZNAČKA NÁZEV 

 Zkušební svorka 

 

Zkušební svorka ve 
skříňce na objektu 

 

Deskový zemnič 

 

Paprskový (drátový) 
zemnič 
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Opakovací otázky: 

1. Odpovězte, co následující značky znázorňují: 

a)    b)   c) 
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3 Silové kabely, vodi če, šňůry a sd ělovací vodi če 

3.1 Silové kabely 

3.1.1 Rozdělení kabel ů 

Rozdělení jader kabelů podle tvarů: 

- kruhový drát (kP) 

- kruhové lano (kb) 

- sektorové lano (SL) 

- sektorový drát (S) 

Materiál jader: 

- hliník 

- měď 

Materiál izolace a ochranných obalů: 

- celoplastové 

Počet žil: 

- jednožilové, (dvoužilové) 

- třížilové 

- čtyřžilové 

- vícežilové 

Provozní napětí: 

- nn - do 750 V 

- vn - 3, 6, 10, 22, 35 kV 

- vvn - 110, 220 kV 

Průřezy kabelů (mm2): 

1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95
 120 150 185 240 



 24 

3.1.2 Značení kabel ů dle ČSN 

Význam písmen: 

První: udává materiál jádra 

- A = hliník 

- C = měď 

Druhé: udává materiál izolace 

  Y = měkčený polyvinilchlorid (PVC) 

  G = kaučukový vulkanizát (guma) 

  E = polyetylén 

  XE = zesítěný polyetylén 

  KX = skleněná izolace 

Třetí: značí, že jde o silový kabel (K) 

Čtvrté: udává materiál pláště 

  A = hliník 

  Q = slitina olova (legované) 

  C = kovové stínění z mědi 

  Y = měkčené PVC 

  U = vulkanizát z polychlorprénového kaučuku 

U kabelů se samostatně opláštěnými žilami je ve značce písmeno T (tříplášťový) před 

písmenem, které značí materiál pláště. 



 25 

Páté: podle potřeby další písmena udávají obaly nad pláštěm: 

  J = jednoduchá protikorozní ochrana 

  B = zesílená protikorozní ochrana (navíjená) 

  Y = speciální protikorozní ochrana bezešvá (PVC) 

  P = pancéř z ocelových pásků 

  D = pancéř z ocelových drátů 

  Z = speciální pancéř v magnetickém provedení z drátu (jednožilové kabely- 

  střídavé napětí) 

  z = závěsný kabel 

  

Příklad značení kabelů 

22- A X E K C Y 240 / 25

Průřez stínění

Průřez vodiče

PVC stínění

Materiál stínění - měď

Kabel

Zesítěný polyetylen

Materiál vodiče - hliník

Jmenovité napětí kabelu 

Obr. 3.1 Značení kabelů 
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3.1.3 Kabely na nízké nap ětí do 750 V 

Celoplastové kabely nn 

Z těchto kabelů se vyhotovuje většina nízkonapěťových rozvodů v distribuční soustavě. 

Některé druhy: 

AYKY - silový kabel s PVC izolací a pláštěm – použití prakticky univerzální 

AYKY m (mráz) - kabel s PVC izolací i pláštěm na použití v extrémních teplotách. Je 

možné jej ukládat i při teplotách do – 5 °C, kdežto jiné celoplastové kabely mají nejnižší 

dovolenou teplotu na ukládání + 4 °C 

AYKY D - kabel s PVC izolací i pláštěm a pancířem z ocelových drátů. Použití při uložení 

v rourách, tvarovkách, kabelových kanálech, šachtách apod., nepoužívat do země 

AYKYDY (d říve AYKYDV) – v porovnání s AYKYD má ještě PVC obal – lze použít do 

země. Použití v místech pohybu půdy, svahovité terény apod. 

AYKFY – má stínění z hliníkových drátů. Použití na omezení rušivého 

elektromagnetického působení 

AYKYz – závěsný kabel, izolace žil i pláště z PVC – přidáno ocelové lano 

Podobné celoplastové kabely jsou i ve vyhotovení s měděným jádrem (CYKY). Při 

manipulaci a montáži celoplastových kabelů je třeba dbát na zvýšenou opatrnost, aby se 

nepoškodil plášť. Rozvíjení z kabelových podvozků pomocí káči, panenky. 

 

Dovolené poloměry ohybů celoplastových kabelů 

Průměr kabelu: 

  do 20 mm - nejmenší dovolený poloměr ohybu – 6 d 

  do 40 mm - nejmenší dovolený poloměr ohybu – 12 d 

  nad 40 mm - nejmenší dovolený poloměr ohybu – 15 d 
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Technické parametry kabelu NAYY dle VDE 

Jmenovité napětí:  0,6/1 kV 

Zkušební napětí:  4 kV/50 Hz 

Poloměr ohybu (min): 12 x d kabelu  

Požární charakteristika  samozhášivost (ČSN EN 50265-2-1) 

Počet žil x pr ůřez vodi če 

(mm 2) 

Proudová zatížitelnost 
v zemi 

(A) 

Proudová zatížitelnost 
na vzduchu 

(A) 

4 x 16 RE 81 61 

4 x 25 RE 102 82 

4 x 50 SM 144 119 

4 x 95 SM 215 188 

4 x 150 SM 275 246 

4 x 240 SM 364 338 

Tab. 3.2 Proudová zatížitelnost kabelů AYKY 

 

 

Obr. 3.3 Vzhled kabelu NN 

 

Obr. 3.4 Vzhled závěsného kabelu NN 
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3.1.4 Silové kabely pro VN 

Klasické silové kabely VN: 

Třížilový kabel s olověným pláštěm ANKO, s hliníkovým pláštěm ANKA, použití na  

6 kV, 10 kV. 

Jednožilový kabel s olověným pláštěm ANKO, s hliníkovým pláštěm ANKA, použití na  

22 kV, 35 kV. 

Tříplášťový kabel s olověným pláštěm ANKTO, hliníkovým pláštěm ANKTA, použití na 

22 kV, 35 kV. Různé vyhotovení obalu nad pláštěm. 

Dovolené poloměry ohybů klasických kabelů – 15 x d kabelu. Tyto kabely jsou 

provozovány, ale nové se již nemontují. 

Celoplastové kabely VN 

V současné době plně nahrazují kabely klasické, používají se v takových prostředích a 

podkladech jako celoplastové kabely NN. 

AYKCY - jednožilový i trojžilový na 6 a 10 kV 

AYKPCY – tříplášťový na 10 kV 

AXEKCY (nově AXEKCEY) – ze zesítěného polyetylénu na 22 a 35 kV (široké použití), 

pokládka na trasách s libovolným výškovým rozdílem, možnost kolmého uložení. Kabely se 

většinou ukládají do země tak, že se složí do trojúhelníku jako trojfázový kabel a každých 1 

až 2 m se stáhnou páskou z umělé hmoty. Po 5 m osadíme umělohmotnými štítky 

s označením o jaký kabel se jedná (osazujeme u každého kabelu VN). Tyto kabely mají 

polovodivou vrstvu izolace. 

 

3.1.5 Kabely VVN 

Rozvoj elektrifikace měst, v případě velkoměst vyžaduje přivádět VVN do centra 

zástavby. Budovat vzdušné vedení v tomto případě je nemyslitelné. Je nevyhnutelné použití 

kabelu VVN. Kabely VVN se vyrábí na bázi zesítěného polyetylénu. Tyto kabely mají 

polovodivou vrstvu izolace. 
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3.1.6 Kabelové soubory pro NN 

 

Koncovky venkovní (na svody kabelů ze stožárů): 

 KV 1 do 35 mm2 

 KV 2 do 95 mm2 

 KV 3 do 240 mm2 

 

Spojky venkovní (nastavení kabelů v zemi): 

 SVU 35 – do 4x35 

 SVU 55 – do 3x120+70 

 SVU 75 – do 3x240+120 

Smršťovací spojka SVCZ – nastavování kabelů ze smrštitelného materiálu PVC, vystlaná 

zevnitř lepidlem, na průřezy 10 mm2 až 240 mm2, tepelně smršťujeme nejlépe hořákem s 

propan-butanem při smršťování musí konec ohně stoupat nahoru (mírnější oheň). V současné 

době nejvíce používaná. Při poruše pláště se používá opravná spojka se zipem. 

 

Smrštitelná rozdělovací hlava – používáme na průřezy kabelů od 35 mm2do 240 mm2- 

svody kabelů. 

 



 30 

   

Obr. 3.5 Nasazení smrštitelné   Obr. 3.6 Nasazená smrštitelná  
 rozdělovací hlavy     rozdělovací hlava 

   

Obr. 3.7 Smršťování rozdělovací hlavy  Obr. 3.8 Správně provedená rozdělovací 
        hlava 
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3.1.7 Kabelové sk říně: 

- betonové 

- plastové 

 

Staré značení kabelových skříní: 

- rozpojovací a jistící skříně – SR 

- hlavní domovní skříň – SS, SP 

- rozvaděč NN mřížové sítě – RMS 

 

Veškeré kabelové skříně případně i s elektroměrovým rozvaděčem lze obezdít cihlami 

(samostatnými bílými- cementovými, betonovými, popř. červenými pálenými s cementovou 

omítkou) – tzv. PILÍŘE, základ pro pilíř je betonový, odizolovaný proti vzlínání zemní 

vlhkosti, nezapomenout na zaústění kabelů – průchod základem. 

PREFAPILÍŘ – montovaný pilíř od různých výrobců 

MONOLIT – celobetonový pilíř (nutná mechanizace) 

PLASTOVÝ PILÍŘ – k plastovým skříním 

Při zapojování kabelů od 120 mm2 výše doporučen koncovkový díl. 

Utahovací momenty šroubových spojů 

Každý šroubový spoj musí být utažen a kontrolován dynamometrickým (momentovým) 

klíčem. Utahovací moment je uveden v tab. 3.19, na svorkách nebo je udává výrobce 

v dokumentaci. 

 

Obr. 3.9 Dynamometrický (momentový) klíč 
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3.1.8 Barevné zna čení žil silových kabel ů a vodi čů 

Staré barevné značení má pouze má pouze informativní charakter jako pomůcka pro 

převod mezi starým a novým barevným značením izolace žil. 

B
ar

va
 iz

ol
ac

e 
ži

l

šň
ů

ry
 a

 o
he

bn
é 

ka
be

ly
V

od
ič

e 
pr

o 
pe

vn
é 

ul
ož

en
í

B
ar

va
 iz

ol
ac

e 
u 

je
dn

ož
ilo

vý
ch

 k
ab

el
ů

 n
a 

př
án

í z
ák

az
ní

ka

1 2O 3J 3O 4J 4O 5J 5O nJ nO

mnohožilové

2D 3C 3A 4B 4D 5D nC nD

2X 3G 3X 4G 4X 5G 5X nG nX

ostatn.

čísl. čísl.

2D 3C 3A 4B 4D 5D nC nD

5C

5C

staré značení

ostatn.

čísl. čísl.

m

m

m

m

m

m m m

m m

z ž z ž z ž

zž

z ž z ž z ž

zž

h

h

h

h h h h

h

h

hh

h

h h

č č

č

č

č

č č

č

č č

č č

č

č

č

č

š

š š

š

š

š

š š

š

š

 

Tab. 3.10 Barevné značení vodičů kabelů 
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Nové značení kabelových rozvodných sk říní 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
S R 4 02/ 

K V W 

4  

Druh 
rozváděče 

NN 

Určení kabelové 
rozvodné skříně 

Počet 
jistících 

sad 

Použitý 
pojistkový 

spodek 

Materiálové provedení Konstrukční provedení skříně 
pro osazení 

Způsob připojení 
vodičů (kabelů) 

Uzavírání 
dveří 

Variabilní znak- 
viz. část 4, zn. č. 

9 

S- kabelová 
rozvodná skříň 

P- přípojková 
skříň pro připojení 
vodičů do průřezu 
50 mm2 
S- smyčková 
přípojková skříň 
pro přip. vod. do 
průřezu 240 mm2 
R- rozpojovací 
jistící skříň 
D- rozpojovací 
jistící skříň 
s dělenou 
přípojnicí 
E- rozpojovací 
jistící skříň 
s dělenou 
přípojnicí – 
patrové uspořádání 
V- rozpojovací 
jistící skříň 
venkovní 

1 – 
2 – 
3 – 
4 – 
5 – 
6 – 
7 – 
8 – 
9 – 
0- deset a 
více 
 

 
 
 
 
 
Dle tabulky 
č.3.2 

P- celoplastové 
provedení 
z termoplastu 
N- celoplastové 
 provedení z termosetu 
B- betonový skelet + 
dveře z ocelové 
ho plechu 
K - betonový skelet + 
dveře z plastu 
O- oceloplechového 
provedení 

V- pro osazení do výklenku ve 
stěně (ve zděném pilíři) 
P- pro osazení na samostatný 
pilíř (sokl) 
S- pro upevnění na opěrný bod 
venkovního provedení 
N- pro osazení na stěnu 
K - kompaktní celek  
( kompl. prov. skříně, 
pilíře a zákl. dílu) 
U- universální  
(mimo P) 

 
 
 
 
 
Dle tabulky č. 3.3 

 
 
 
 
 
Dle tabulky 
 č. 3.4 

Počet nejišt. 
přív. v  
rozp. 
jistící 
skříni 
1 – 
2 – 
Způs. přip. 
vod. 
vývodů u  
příp. skříní 
S – 
M  – 
P- dle tab. 
č. 2 
V – 
W – 
 

 

Tab. 3.11 Nové značení kabelových rozvodných skříní
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Kód Pojistkový spodek pro 
pojistkové tavné vložky Kód 

Pojistkový spodek pro 
pojistkové tavné vložky 

27 Pojistkové spodky E27 30 Poj. odp. lištový (vertikální) vel. 00 
33 Pojistkové spodky E33 31 Poj. odpínač lištový (vertikální) vel.1 

00 
Pojistkové spodky nožové velikosti 
00 

32 Poj. odpínač lištový (vertikální) vel.2 

01 Pojistkové spodky nožové velikosti 1 41-49 Komb. poj. lišt - 22 + (1x20až9x20) 
02 Pojistkové spodky nožové velikosti 2 51-59 Komb. poj. odp.– 32 + (1x30až9x30) 
07 Komb. poj. spodků velikosti 00 a 1 60 Komb. poj. lišt a odpínačů vel. 00 
08 Komb. poj. spodků velikosti 00 a 2 61 Komb. poj. lišt a odpínačů vel. 1 
09 Komb. poj. spodků velikosti 1 a 2 62 Komb. poj. lišt a odpínačů vel. 2 

10 
Poj. odp. horizontální vel. 00, resp. 
000 

71 Pojistkové spodky válcové SPV 10 

11 Poj. odpínač horizontální velikosti 1 72 Pojistkové spodky válcové SPV 14 
12 Poj. odpínač horizontální velikosti 2 73 Pojistkové spodky válcové SPV 22 
20 Pojistkové lišty velikosti 0 81 Pojistkové odpínače válcové OPV 10 
21 Pojistkové lišty velikosti 1 82 Pojistkové odpínače válcové OPV 14 
22 Pojistkové lišty velikosti 2 83 Pojistkové odpínače válcové OPV 22 
99 – kombinace pojistkových spodků dle dohody s výrobcem 

 

Tab. 3.12 Použitý pojistkový spodek 

 

Kód Zp ůsob p řipojení kabel ů ( vodi čů ) 

S Plochá šroubová svorka s podložkou pro připojení kabelových ok 

M Plochá šroubová svorka se zalisovanou maticí pro připojení kabelových ok 

P Přímé připojení plného vodiče do konstrukční svorky 

V Praporec pojistkového spodku vel. 00 tvaru V pro třmen (praporec + třmen tvoří 
připojovací V svorku pojistkového spodku) 

W Praporec pojistkového spodku vel. 1 nebo 2 tvaru V pro třmen (praporec + třmen 
tvoří připojovací V svorku pojistkového spodku) 

C Pomocný přechodový připojovací praporec (připojovací svorka) tvaru V, určený 
pro koncové i smyčkové připoj. vodičů na pojistkové spodky vel. 00 pomocí třmenů 

D Pomocný přechodový připoj. praporec (připojovací svorka) tvaru V, určený pro 
koncové i smyčkové připoj. vodičů na poj. spodky vel. 1 nebo 2 pomocí třmenů 

E Pomocný přechodový připoj. praporec (připojovací svorka) tvaru V, určený pro  
smyčkové připoj. vodičů jednoduchým třmenem na poj. spodky velikosti 00 

F Pomocný přechodový připoj. praporec (připojovací svorka) tvaru V, určený pro  
smyčkové připoj. vodičů jednoduchým třmenem na poj. spodky velikosti 1 nebo 2 

 

Tab. 3.13 Způsob připojení kabelů 
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Tab. 3.14 Uzavírání dveří 

 

Značení kabelových skříní dle PNE 

 

Původní Nové (PNE 357040) Výzbroj  

SP O SP 133 1 sada poj. spodků vel. E 33 
SP 1 SP 200, 233 2 sady poj. spodků vel. 00, E 33 
SP 2 SP 100 1 sada poj. spodků vel. 00 

 

Tab.3.15 Skříně přípojkové pro připojení do 50 mm2 

 

Původní  Nové (PNE 357040) Výzbroj 

SP 3 SS 133 1 sada poj. spodků vel. E 33 
SP 4 SS 233 2 sady poj. spodků vel. E 33 
SP 5 SS 102 1 sada poj. spodků vel. 2 
SP 6 SS 200 2 sady poj. spodků vel. 00 
SP 7 SS 100 1 sada poj. spodků vel. 00 
SP 8 SS 101 1 sada poj. spodků vel. 1 
SP 9 SS 333 3 sady poj. spodků vel. E 33 
SP 10 SS 300 3 sady poj. spodků vel. 00 
SP 11 SS 201 2 sady poj. spodků vel. 1 
 

Tab. 3.16 Skříně přípojkové pro připojení do 240 mm2 

Kód Uzavírání dve ří Kód Uzavírání dve ří 

1- 
Jednoduchý závěr rozvodných zařízení 
pro odvětví energetiky dle ČSN 35 9754- 
příloha 1 

5- 
Tříbodové uzavírání na 
vložkový zámek 

2- 
Tříbodové uzavírání na závěr rozvodných 
zařízení pro odvětví energetiky  
dle ČSN 35 9754- příloha 1 

6- 
Jednoduché uzavírání na 
vložkový zámek 

3- Plombovatelný šroub M 6 9- Speciální uzavírání dle 
požadavků objednatele 

4 - duální uzavírání (energetický závěr dle ČSN 35 9754- příloha 1 + závěr pro ostatní 

odvětví dle ČSN 35 9754- příloha 2) 
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Původní Nové (PNE 357040)  Výzbroj  

SR 1 SR 202 2 sady poj. spodků vel 2 
SR 2 SR 302 3 sady poj. spodků vel. 2 
SR 3 SR 402 4 sady poj. spodků vel. 2 
SR 4 SR 502 5 sad poj. spodků vel. 2 
SR 5 SR 602 6 sad poj. spodků vel. 2 

SR 6 SE 602 
6 sad poj. spodků vel. 2 – patrové 
uspořádání 

SR 7 SE 802 
8 sad poj. spodků vel. 2 – patrové 
uspořádání 

SR 8 SE 002 
10 sad poj. spodků vel. 2 – patrové 
uspořádání 

 

Tab. 3.17 Skříně rozpojovací jistící 

 

Původní Nové (PNE 357040) Výzbroj 

VSR 1 SV 101 1 sada poj. spodků vel. 1 
VSR 2 SV 201 2 sady poj. spodků vel 1 

VSR 1-160 SV 100 1 sada poj. spodků vel. 00 
VSR 2-160 SV 200 2 sady poj. spodků vel. 00 

 

Tab. 3.18 Skříně rozpojovací jistící pro venkovní vedení 

 

Původní Nové (PNE 357040) Výzbroj 

SPRV 2.1 SR 322 3x poj. lišta vel. 2 
SPRV 3.1 SR 422 4x poj. lišta vel. 2 
SPRV 4.1 SR 522 5x poj. lišta vel. 2 
SPRV 5.1 SR 622 6x poj. lišta vel. 2 
SPRV 5 SD 622 5x poj. lišta vel. 2 + rozpoj. lišta vel. 2 

SPRV 6.1 SR 722 7x poj. lišta vel. 2 
SPRV 6 SD 722 6x poj. lišta vel. 2 + rozpoj. lišta vel. 2 

SPRV 7.1 SR 822 8x poj. lišta vel. 2 
SPRV 7 SD 822 7x poj. lišta vel. 2 + rozpoj. lišta vel. 2 
 

Tab. 3. 19 Skříně rozpojovací jistící lištové 
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Původní Nové (PNE 357040)  Výzbroj 

SPO 100 SPO 3x svodič bleskového proudu tř.B  

SPO 100/160 SPO 100 
3x svodič bleskového proudu tř.B + 1 sada poj. 
spodků vel 00 

SPO 100/250 SPO 101 
3x svodič bleskového proudu tř.B + 1 sada poj. 
spodků vel 1 

SPOP 100/160 SB 100 
3x svodič bleskového proudu tř.B + 1 sada poj. 
spodků vel 00 

SPOP 100/250 SB 101 
3x svodič bleskového proudu tř.B + 1 sada poj. 
spodků vel 1 

 

Tab. 3.20 Rozvaděče se svodiči bleskového proudu 

 

 

Tab. 3.21 Utahovací momenty šroubových spojů 

Utahovací momenty šroubových spoj ů 

Z
ař

íz
en

í 
N

N
 Typové označení svorky 

výrobce 
Označení, průřez vodiče 
mm2 

Klíč 
Utahovací 
moment 
(Nm) 

R
oz

v
ad
ě
č
 „V“ svorka 4836 N-S 10 až 70 Cu, Al Imbus 5 12 + 3 

„V“ svorka 4835 N-240 70 až 240 Cu, AL Imbus 6 25 
„P“ svorka P0070/3 10 až 70 Cu, Al šroubovák 2,6 

V
en

ko
vn

í v
ed

en
í 

s 
ho

lý
m

i v
od

ič
i SL 2.11 proudová 

16-50 hl. 16-40 odb. ALFe, 
AES 

13 20 

SL 4.24 proudová 16-120 ALFe, AES 13 20 
167 610 proudová 42/7-70/11-1 ALFe 10 24 ± 1 
669 102 univerzální 25/4 hl. 4-25 odb. ALFe 8 22 ± 1,5 
669 105 univerzální 35-50 hl. 6-50 odb. ALFe 10 24 ± 1,5 
669 107 univerzální 70/11-1 hl.10-70 odb. ALFe 10 24 ± 1,5 

V
en

ko
vn

í 
ve

de
ní

 s
 

A
E

S
 

SL 9.2 proudová 
polopropichovací 

Pro omezovače přepětí AES Imbus 6 24 

SL 16.24 proudová 
propichovací 

50-150 AES Imbus 6 26 

SL 19.4 proudová Pro omezovače přepětí AES 13 20 
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Obr. 3.22 SP100 

 

Obr. 3.23 SP200 
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Obr. 3.24 SS200 

 

Obr. 3.25 SR422 
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Obr. 3.26 PSS101 
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3.1.8 Křižovatky a soub ěhy kabelových vedení 

 

UT

kabel NN

1000 1000

žlab

vodovod

m
in

. 3
50

200 (nechráněný 400)

 

Obr. 3.27 Křižování s vodovodem a kanalizací 
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m
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. 7
00

40
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400
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Obr. 3.28 Souběh s vodovodem a kanalizací 
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Obr. 3.29 Křižování s kabelem VN 
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Obr. 3.30 Křižování se sdělovacím kabelem 
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Obr. 3.31 Souběh se sdělovacím kabelem 
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Obr. 3.32 Křižování s plynovodem NTL 
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Obr. 3.33 Souběh s plynovodem NTL 
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Obr. 3.34 Křižování s teplovodem – parovodem – horem 
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Obr. 3.35 Křižování s teplovodem – spodem 
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Obr. 3.36 Souběh s teplovodem 
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Obr. 3.37 Křižovatka s jízdní komunikací 
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Hloubka pokládky kabelů 

Napětí (kV) 
Hloubka H (cm)  

terén  cho dník  krajnice vozovky  
do 1 35-70 35-50 

100 do 10 70 50 
do 35 100 100 
do 100 130 130 130 

sdělovací a pomocné obvody obvykle ve stejné hloubce jako kabel silový 
Poznámka : Pro kladení kabelů 110 kV v chodnících je nutné projednat jejich uložení 
s provozovateli sousedních vedení, hlavně s příslušným plynárenským podnikem. 

 

Tab. 3.38 Hloubka pokládky kabelů 

Uložení kabelu do země 

cihla - deska

terén

výkopový materiál

vrchní písková vrstva

spodní písková vrstva

H

V

P
v

d
P

v

 

Obr. 3.39 Uložení kabelu do země 

terén
výkopový materiál

vrchní písková vrstva
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Obr. 3.40 Uložení kabelu do země 
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H = hloubka uložení 

V = hloubka výkopu rýhy = H+d+Pv 

Pv = písková vrstva norm. 8 cm pro 110 kV 12 cm 

Pískové lože = d+2Pv 

D = vnější průměr kabelu 

 

3.1.9 Kabelové rozvody 

 - provádí se vždy dle plánku (projektu) 

 - nutnost dodržení předepsaných hloubek pokládky, popřípadě osazení chrániček, 

  trubek, betonových žlabů + destiček, fólie, možnost provedení dvojího krytí 

 - vytýčení stávajících zařízení nacházejících se v trase kabelového vedení, dodržet 

  ochranná pásma 

 - výkop se provádí pomocí mechanizace, popřípadě ruční výkop 

 - zahrnování a úprava terénu opět za pomoci mechanizace, ruční úprava 

 - opětné uvedení trasy vedení do původního stavu (asfaltování, zadláždění vozovek 

  a chodníků, osetí traviny), důležité je upěchování výkopu 

 - dodržení pískových vrstev a hrubosti písku (3mm) popř. přesívání zeminy 

 - pokládka za pomoci kabelových podvozků, hydraulických zvedáků, popřípadě ruční 

  roztáčení z kruhů kabelu 

 - rozvinutý kabel má být ve výkopu mírně zvlněn, aby při malých posunech půdy 

  nebyl mechanicky namáhán 

 - před pokládkou ověříme izolační stav a celistvost kabelu (měření izolačního odporu) 
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3.1.10 Čtení z elektrodokumentace 

 

Příklad značení 

 

uzemnění

kabelové vedení

chránící trubka

kabelový označník

kabelová spojka

bleskojistky

elektroměrový rozvaděč

přípojkové skříně

kabelové skříně - hlavní vedení

↑
↓

stožár betonový

 

Obr. 3.41 Používané značky v dokumentaci 

 

- červeně kreslené vedení a zařízení jsou většinou stávající vedení a zařízení 

- důležité je vždy přečíst si legendu (v plánku) 

- orientace v katastrálních mapách - procvičovat 
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3.1.11 Uzemnění v síti TN 

Provádíme vodičem FeZn: páska 30/4 a 40/3, plnovodič (kulatina) φ  10 a φ  8, svorky 

(nátěry). 

Zemnič ukládáme 10 cm pod pískovou vrstvou na dno výkopu nebo vedle kabelu ve 

vzdálenosti 0,1 metru. Pro hodnotu 15 Ω se používá alespoň 20 m zemniče, pro hodnotu 5 Ω 

alespoň 50 m zemniče, potom při nedodržení předepsané hodnoty nemusíme dělat další 

opatření. 

Hodnoty uzemnění (maximální): 

- transformátor – 5 Ω 

- kabelové skříně v průběhu vedení (po 200 m) – 15 Ω 

- kabelové skříně na konci vedení  
 (po 200 m, popřípadě přípojka delší 100 m) – 5 Ω 

- omezovače přepětí – 10 Ω 

- celkový zemní odpor (společné uzemnění a PEN vodiče) – 2 Ω 

- omezovače přepětí osazujeme při přechodu vzdušného vedení na kabelový 
 svod delší 100 m. 

 

3.1.12 Montáž smrš ťovací spojky 

Příprava kabelu 

- Konce kabelu nechte přesahovat asi 150mm. 

- Označte si na kabelech střed spojky (střed přesahu). 

- Odstraňte plášť kabelu podle tab. 3. 41 v délce a a b (viz. obr. 3. 40). 

- Žíly vytvarujte podle obrázku tak, aby jejich konce byly stejně dlouhé a popř. 
 je odřežte dle obr. 3. 40. 

- Odstraňte izolaci jader v délce2xI : 

- I = poloviční délka spojovače. 

  Maximální rozměry jsou v tab. 3. 41. 
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kabel střed spojky

150
 

Obr. 3.42 Přesah kabelů před provedením spojky 

 

a b

I I150

odříznout
střed spojky odstranit

 

Obr. 3.43 Vytvarování žil 
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Průřez 
mm 2 

Odstran ění plášt ě Max. rozm ěry spojova čů 
a 

(mm) 
b 

(mm) 
průměr 
(mm) 

délka  
(mm) 

10 – 50 170 80 18 45 
35 – 95 230 120 26 60 
50- 150 260 150 29 75 
70 – 185 260 150 29 75 

3,5S 150 – 250 330 180 38 85 
150 – 240 330 180 38 85 

 

Tab. 3.44 Rozměry pro provedení spojky 

 

Montáž spojky 

Kabel v místě spojení důkladně očistěte. 

Navlečte na jeden očištěný konec kabelu vnější plášťovou trubici. 

Navlečte izolační trubice na dlouhé konce žil. 

Jádra žil očistěte a omastěte a spojte je pomocí šroubovacích spojovačů. Hlavy šroubů 

 utáhněte až do jejich utržení. 

Odstraňte ostré hroty na spojovačích, aby nedošlo k poškození trubic. Dobře očistěte a 

 odmastěte izolaci jader i spojovače. 

Izolační trubici umístěte doprostřed nad spojovače. 

Smršťujte trubice od středu k jednotlivým koncům krouživým plynulým pohybem, aby se 

 trubice ze všech stran dokonale prohřály. 

Izolační trubice nechte vychladnout. 

Očistěte a odmastěte plášť kabelu tak, aby vnější trubice dosedala na očištěné části pláště. 

Umístěte vnější trubici na střed spojení a smrštěte ji stejným způsobem, jako vnitřní 

 izolační trubice. 

Tímto je montáž dokončena. 

Před jakýmkoliv mechanickým namáháním nechte spojku vychladnout do té doby, až na ni 

 volně udržíte ruku. 
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Obr. 3.45 Montážní postup smršťovací spojky 

 

 

Obr. 3.46 Smršťování izolačních trubic žil 
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Obr. 3.47 Smršťování izolačních trubic žil 

 

 

Obr. 3.48 Chladnutí izolačních trubic žil 
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Obr. 3.49 Smršťování pláště spojky 
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Obr. 3.50 Smršťování pláště spojky 

 

 

Obr. 3.51 Smršťování pláště spojky 
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Obr. 3.52 Hotová smrštitelná spojka 

 

3.1.13 Svodové p řípojky 

Slouží k připojení odběrného místa ze sítě vzdušného venkovního vedení. Nejčastější 

provedení je kabelový svod po betonovém stožáru do země, skrz plastovou ochrannou trubku 

dlouhou 3 metry a ukončen je v kabelové skříni. Ukončení na straně stožáru je osazeno od 

průřezu 35 mm2 a výše smrštitelnou rozdělovací hlavou a připojeno pomocí svorek EK na 

vzdušné vedení. 

 Propojení kabelové skříně a elektroměrového rozváděče se provádí hlavním domovním 

vedením (HDV), kabelem nejčastěji o průřezu 4x10 CYKY (nebo NYY). 

 

3.2. Vodi če 

 

3.2.1 Požadavky: 

- el. vodivost 

- mechanická pevnost 

- tvárnost 

- hospodárnost 
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3.2.2 Rozdělení: 

dle izolace: 

- holé 

- izolované 

- kabely 

dle materiálu: 

- měděné (Cu) 

- hliníkové (Al) 

- ocelohliníkové (AlFe) 

- ocelové (FeZn) 

dle tvaru: 

- kulatý drát 

- sektorový drát 

- kulaté lano, sektorové lano 

- páskové vodiče 

 

Průřezy vodičů (mm2): 

0,35;  0.5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16;

 25; 35; 42,5; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240;

 300; 400; 500; 625; 800; 1000. 

Instalační vodiče a kabely (silové vodiče) dle ČSN 

- CYKYLo  plochý kabel, průřezy 1,5 a 2,5, 2 a 3 žilové 

- CYMY  můstkové vodiče 

- CYBY  vodiče bez můstku 

- NYM   pod omítku z plného drátu i lanové (Cu) 

- AYKY, CYKY celoplastové kabely 

- CYKYDY  odolávající zvýšenému mechanickému tlaku 
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3.2.3 Harmonizované silové vodi če 

 

Původní zna čení 
podle ČSN 

347462 

Nové evropské 
značení 

CYH 

CYLY 

CYLY 

 

CYSY 

 

 

CY 

 

 

 

CYA 

CQ 

 

 

 

CGLG 

CGLO 

CGSG, CGSU 

 

CGSU do 6 
mm2 

CGTG do10 
mm2 

H03VH       - H 

H03VV       - F 

H03VVH2  - F 

H03VV       - F 

H05VV       - F 

A05VV       - F 

H05VVH2  - F 

H07V          - U 

H07V          - R 

H07V          - K 

H05V          - U 

H05V          - K 

H05V2        - U 

H05V2        - K 

H05V2        - U 

H07V2        - K 

H05RR        - F 

H05RR        - F 

H05RN        - F 

A05RN        - F 

H07RN        - F 

A07RN        - F 
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1. písmeno  2,3 číslice  4. písmeno  
H – typ podle ČSN 347410-5 
A – typ podle DIN VDE 0281 T 402 

Jmenovité napětí 
03: 300/300 V 
05: 300/500 V 
07: 300/750 V 

Izolace: 
V: PVC 
R: přírodní nebo syntetický kaučuk  
S: silikonový kaučuk 

  

5. písmeno  6,7 písmeno  8. písmeno  
Materiál pláště: 
V: PVC 
R: přírodní nebo syntetický 
    kaučuk 
S: silikonový kaučuk 
N: chloroprenový kaučuk 
J: skelné vlákno 
T: textilní vlákno 

Vlastnosti pro montáž: 
H: ploché rozdělitelné vedení 
H2: ploché nerozdělitelné   
        vedení  

Průřez vodiče: 
Ochranný vodič 
X: bez ochranného vodiče 
G: s ochranným vodičem 

 

Písmeno za poml čkou  
Počet žil: 
Druh vodiče: 
U: jeden drát    R: vícedrátový    K: z tenkých drátů pro pevné uložení     F: z tenkých drátů 
pro pohyblivé uložení    H: z jemných drátů    Y: slaněný 
 

Sdělovací vodiče 

- SYKY  sdělovací kabel vnitřní nestíněný 

- SYKFY  sdělovací kabel vnitřní se stíněním 

- BYFY – M  sdělovací kabel vnitřní se stíněním duše i párů 

- TCEKES  závěsný kabel s PE pláštěm a se stíněním 

- TCEKFLE  zemní kabel stíněný 

- TCEPKPFLE zemní kabel stíněný, podélně vodotěsný 

- TCEPKPFLES závěsný kabel s PE pláštěm a se stíněním 

- J – Y (St) Y  Lg sdělovací vnitřní kabely s Al stíněním stáčené polohově 

- TCEKFLEZE zemní kabely, stíněné, armované, s ochranou proti 
indukci 

- TCEPKPFLEZE zemní kabely, stíněné, podélně vodotěsné, armované, 
s ochranou proti indukci 
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Opakovací otázky: 

1. Popište značení kabelů. 

2. Popište uložení kabelu ve volném terénu. 

3. Vysvětlete značku CYKYlo. 
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4 Přepínače, vypína če, ovlada če, zásuvky 

4.1 Přepínače, vypína če, ovlada če 

Spínače jsou určené k zapínání, vypínání a přepínání elektrických obvodů a spotřebičů. 

Ovladače slouží ke krátkodobému ovládání (přepínání, vypínání, zapínání) elektrických 

obvodů. 

Zásuvky jsou elektrotechnické zařízení sloužící k připojení přenosných spotřebičů 

k rozvodu elektrické energie. 

 

4.1.1 Rozdělení spína čů 

Spínače dělíme na přepínače, vypínače a ovladače. Vypínače mají vždy jen dvě polohy, 

zapnuto - vypnuto. Podle počtu současně spínaných pólů dělíme vypínače na jednopólové, 

dvoupólové, třípólové, popř. čtyřpólové, které rozdělujeme podle řazení. Přepínače jsou 

elektrotechnické zařízení fungující podobně jako vypínače. Princip spočívá ve přepínání mezi 

dvěma polohami, tím dochází k rozpojení jednoho obvodu a ke spojení druhého obvodu. 

Pro spínání nenáročných funkcí, kdy nejsou vyžadovány lepší parametry spínače jako 

například vysoký komfort, možnost programování funkcí, bezhlučný chod apod., jsou zcela 

postačující domovní spínače. Každý ze spínačů musí být vyhovující pro zařazení do 

příslušného elektrického obvodu. Je-li v rozvaděči světelný obvod jištěn jističem 

o jmenovitém proudu 10A, musí být každý spínač v tomto obvodu dimenzován na jmenovitý 

proud 10A. I v zapojení světelného obvodu s jističem 10A a svítidlem s žárovkou o příkonu 

60W a síťovým napětím 230V, bude obvod spínán spínačem zhotoveným pro jmenovitý 

proud 10A a napětím do 250V.  Podle způsobu montáže dělíme spínače na nástěnné, 

polozapuštěné, zapuštěné a panelové. Podle stupně krytí IP jsou spínače obyčejné, do vlhka a 

venkovní. Podle způsobu ovládání dělíme domovní spínače na otočné, tahové, páčkové, 

tlačítkové a nejpoužívanější kolébkové. Ve stavebních konstrukcích panelových domů se 

používaly tzv. zárubňové spínače, které byly montovány do kovových profilů, zárubní. 
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Otočné (vačkové) spínače mají rukojeť ve tvaru kličky, jejímž otáčením se mění poloha 

spínacího mechanizmu. Ovládací mechanizmus je oddělený od spínací části přístroje 

a umožňuje po natočení páčky rychlé zapínání a vypínání kontaktů. Jsou určeny ke spínání ve 

stejnosměrných a střídavých elektrických obvodech, s ohmickou nebo induktivní zátěží 

(elektrické motory). V minulosti se tento typ spínače používal pro spínání světelných obvodů, 

dnes se považují za zastaralé. Dnešní moderní konstrukce otočných spínačů u domovní 

instalace, umožňuje například ovládání žaluzií. 

Tahové spínače se ovládají tahem za šňůru, řetízek apod. Jsou to otočné spínače doplněné 

převodovým mechanismem. Tyto spínače bývají například u některých typů ventilátorů. 

Páčkové spínače se ovládají překlápěním páčky. Vyrábějí se v zapuštěném nebo nástěnném 

provedení, se signalizační doutnavkou signalizující zapnutý stav spotřebiče. Používají se 

k připojení spotřebičů větších příkonů (sporákové přípojky). 

Tlačítkové spínače mají tlačítko, které se po stisknutí a přepnutí kontaktů vrátí do původní 

polohy. Slouží také jako ovladače pomocných kontaktů a vyrábějí se nástěnné nebo zapuštěné 

a používají se k ovládání cívek stykačů, dálkových spínačů a pomocných relé. 

Kolébkové spínače mají páčku ve tvaru kolébky, která se lehkým tlakem překlápí. Jsou to 

nejpoužívanější typy spínačů používaných u domovní elektrické instalace. Vyrábějí se 

s orientační i signalizační doutnavkou pro orientaci a signalizaci zapnutého stavu. 

Pro jednotlivá řazení spínačů slouží číselný kód, z nich spínače používané ve vnitřních 

elektrických instalacích jsou uvedeny níže. 
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Číslo řazení Funkce spínače 

  
1 Spínač jednopólový (vypínač) 
1So Spínač jednopólový s orientační doutnavkou 
1S Spínač jednopólový se signalizační doutnavkou 
1SSo Spínač jednopólový s orientační i signalizační doutnavkou 
1+1 Spínač jednopólový dvojitý 
2 Spínač dvojpólový 
2S Spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou 
3 Spínač trojpólový 
5 Přepínač sériový (lustrový) 
5So Přepínač sériový-jeden obvod s orientační doutnavkou 
6 Přepínač střídavý (schodišťový) 
6So Přepínač střídavý s orientační doutnavkou 
6S Přepínač střídavý se signalizační doutnavkou 
6SSo Přepínač střídavý s orientační i signalizační doutnavkou 
6+1 Přepínač sériový střídavý 
6+6 Přepínač střídavý dvojitý 
6+6So Přepínač střídavý dvojitý-jeden obvod s orientační doutnavkou 
7 Přepínač křížový 
7So Přepínač křížový s orientační doutnavkou 
1/0 Zapínací tlačítkový ovladač 
1/0So Zapínací tlačítkový ovladač s orientační doutnavkou 
1/0S Zapínací tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou 
1/0+1/0 Zapínací tlačítkový ovladač dvojitý 
1/0+1/0So Zapínací tlačítkový ovladač dvojitý-jeden obvod s orientační doutnavkou 

 
So - orientační osvětlení doutnavkou (indikuje vypnutý stav spotřebiče) 
S - signalizační osvětlení doutnavkou (indikuje zapnutý stav spotřebiče) 

 

Tab. 4.1 Přehled řazení spínačů 
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Řazení 
Název a značka 
ČSN 01 3330 

Uspořádání 
kontaktů Schéma charakteristického užití 

1 

Spínač 
jednopólový 

P

      

2 

Spínač 
dvoupólový 

 

PP

  

PP

N
L

   

5 
Přepínač seriový P

  

PP

N
L

    

6+1 

Přepínač seriový 
střídavý 

P

  
 

N
L

P

   

6+6 

Přepínač střídavý 
dvojitý 

 

P P

 
 

N
L

P P

   

6 

Přepínač střídavý P

  

N
L

P

    

7 

Přepínač křížový 

 

P P

 

N
L

P

    

1S 

Spínač 
jednopólový se 

signalizační 
doutnavkou 

P

N

  
 

N
L

P

N

 
  

1So 

Spínač 
jednopólový s 

orientační 
doutnavkou 

 

P

 

N
L

P

  
  

Tab. 4.2 Řazení spínačů a způsoby jejich užití 

 
P 

N
L
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Spínač jednopólový slouží k ovládání jednoho světelného obvodu z jednoho místa. 

Spínač dvoupólový slouží k ovládání jednoho světelného obvodu z jednoho místa se 

spínáním všech pracovních vodičů. 

Přepínač sériový (lustrový) slouží k ovládání dvou světelných obvodů z jednoho místa. 

Přepínač sériový střídavý slouží k ovládání dvou světelných obvodů, z nichž jeden je 

ovládán z jednoho místa a druhý je ovládán ze dvou míst. Používá se v kombinaci se 

střídavým přepínačem. 

Přepínač střídavý dvojitý souží k ovládání dvou světelných obvodů ze dvou a více míst. 

Používá se v kombinaci se střídavým přepínačem. 

Přepínač střídavý slouží k ovládání jednoho světelného obvodu ze dvou míst. V kombinaci 

s křížovým přepínačem lze světelný obvod ovládat z více míst. Počet míst závisí na počtu 

křížových přepínačů. 

Spínač jednopólový se signalizační doutnavkou slouží k ovládání jednoho světelného 

obvodu z jednoho místa. Signalizační doutnavka indikuje zapnutý stav spotřebiče. 

Spínač jednopólový s orientační doutnavkou slouží k ovládání jednoho světelného obvodu 

z jednoho místa. Orientační doutnavka indikuje vypnutý stav spotřebiče. 

 

4.1.2 Montáž vypína čů a přepínačů 

Montáž přístrojů se provádí po dokončení stavebních i malířských prací do 

uzamykatelných místností aby nedošlo k jejich odcizení. Přístroje se umisťují do krabic 

univerzálních KU 68/1-2, krabic přístrojových KP 68, KP 64/2L nebo KP 67x67 při montáži 

zapuštěných přístrojů (pod omítku). Lištové krabice se používají pro montáž přístrojů na 

povrch. Používají se například lištové krabice LK 80/1-3 apod. Na trhu je mnoho 

elektroinstalačního materiálu určeného pro montáž spínačů. Od nejrůznějších výrobců, široký 

výběr designových řad a veliký výběr barevných kombinací. 
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Krabice a otvory pro upevnění spínačů nejprve vyčistíme od zbytků omítky a malby. 

Vodiče zkrátíme na příslušnou délku s ponecháním rezervy pro případ ulomení konce vodiče 

(min. 1,5 násobek průměru použité krabice). Z konce vodiče odstraníme izolaci na délku 

potřebné pro připojení spínače (obvykle styčná plocha připojovací svorky bývá 8-12mm). Při 

odstraňování izolace nožem je nutno dávat pozor na nenaříznutí žíly vodiče. K bezpečnému 

odstranění izolace slouží odizolovací kleště. Odizolované vodiče v krabici srovnáme 

a volnými konci připravíme k připojení na svorky spínačů. Po odstranění kolébek upevníme 

rámečky spínačů do přístrojových krabic dvěma povrchově upravenými šrouby. Před 

dotažením rámečku spínače je nutné tento rámeček srovnat a šrouby pevně dotáhnout. 

Vyrovnání spínače do správné polohy nám usnadní oválné otvory v rámečku spínače. 

Kolébku upevníme tak, aby zapnutý stav byl při stlačení horní části kolébky (neplatí při 

montáži střídavých a křížových přepínačů). Přívodní fázi připojíme na svorku označenou 

symbolem „P“ nebo kroužkem se šipkou směrem dovnitř. Po připojení vodičů do svorek se 

s vodiči již dále nehýbe. Zapnutím a vypnutím vyzkoušíme funkci spínače. Namontujeme 

kolébku a opět přezkoušíme. 

 

4.2 Zásuvky 

Zásuvka je elektrotechnická součástka, která slouží pro připojení elektrického spotřebiče k 

rozvodné síti. Zásuvka tvoří nepohyblivou část zásuvkového spojení. Protikusem je vidlice 

(zástrčka), která tvoří pohyblivou část zásuvkového spojení. 

Zásuvky dělíme na dvoupólové a třípólové a jako u spínačů je rozlišujeme podle způsobu 

montáže na nástěnné, polozapuštěné a zapuštěné. Podle stupně krytí IP a provedení jsou 

zásuvky obyčejné, do vlhka, venkovní a nepromokavé. 

Dvoupólové zásuvky a trojpólové zásuvky s ochranným kontaktem se vyrábějí pro střídavý 

proud 10A a 16A v různém tvarovém a barevném sortimentu. Dvoupólové zásuvky se dnes 

používají jen zřídka. 
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L PE N

 

Obr. 4.3 Zapojení zásuvky při ochranně samočinným odpojením od zdroje dle  
ČSN 33 2000-4-41. Proudová soustava TN-S 

 

L PEN

V nových instalacích se již toto zapojení
NEPOUŽÍVÁ  

Obr. 4.4 Zapojení zásuvky při ochraně nulováním dle ČSN 34 1010. Proudová soustava TN-C 

 

Opakovací otázky: 

1. Vysvětlete k čemu slouží přepínač střídavý. 

2. Nakreslete zapojení zásuvky 230V podle ČSN 33 2000-4-41. 
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5 Detektory infra červeného zá ření 

5.1 Infračervené zá ření  

Zkráceně IR , z anglického infrared je druh elektromagnetického záření, jehož vlnová 

délka je větší než vlnová délka viditelného světla, ale je menší než záření mikrovlnné. Název 

znamená „pod červenou“ (z latiny infra = "pod"). Vlnová délka infračerveného záření má 

vlnovou délku mezi 760 nm a 1 mm. 

Infra červené záření můžeme rozdělit na několik pásem: 

- blízké (near) infračervené záření neboli NIR  

IR-A podle normy DIN, vlnová délka 0,76–1,4 µm, definováno podle vodní 

absorpce; často používané v telekomunikacích optických vláken 

- IR krátké vlnové délky (short wave) neboli SWIR 

IR-B podle DIN, vlnová délka 1,4–3 µm, při 1450 nm značně roste vodní absorpce 

- IR střední vlnové délky (medium wave) neboli MWIR  

IR-C podle DIN, též prostřední (intermediate-IR neboli IIR ), 3–8 µm 

- IR dlouhé vlnové délky (long wave) neboli LWIR  

IR-C podle DIN, 8–15 µm 

- dlouhé (far) infračervené záření neboli FIR  

15–1000 µm 

Další způsob rozdělení na IR: 

- blízké (0,76–5 µm) 
- střední (5–30 µm) 
- dlouhé (30–1000 µm) 
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5.2 Tepelné zá ření 

Infračervenému záření se často říká „tepelné záření“, pravdou však je, že povrch tělesa je 

zahřívám jakýmkoliv elektromagnetickým zářením. IR záření způsobuje přibližně 50 % 

zahřívání zemského povrchu, ostatní je způsobeno viditelným světlem. Tělesa při pokojové 

teplotě vyzařují nejvíce záření v infračerveném spektru o vlnové délce 8 až 12 µm. 

5.3 Aplikace 

5.3.1 Komunikace 

Infračervené záření je využíváno pro přenos na krátkou vzdálenost, nejčastěji podle 

standardu IrDA. Například mobilní telefony nebo dálkové ovladače. Infračervené záření v 

nich vysílají LED (infradiody). 

5.3.1.1Telekomunika ční pásma 

Pro účely optické komunikace se IR záření dělí na: 

• O-pásmo 1260–1360 nm, f = 238–220 THz 
• E-pásmo 1360–1460 nm, f = 220-206 THz 
• S-pásmo 1460–1530 nm, f = 206-196 THz 
• C-pásmo 1530–1565 nm, f = 196-191 THz 
• L-pásmo 1565–1625 nm, f = 191-185 THz 
• U-pásmo 1625–1675 nm, f = 185-179 THz 

5.3.1.2 Spektroskopie 

Infračervená spektroskopie je studium složení obvykle organických sloučenin na základě 

měření pronikání infračerveného záření vzorkem. Různé molekulární vazby pohlcují záření 

různých vlnových délek, například oxid uhličitý silně pohlcuje vlnovou délku 4,2 µm. 

5.3.1.3 Země jako vysíla č infra červeného zá ření 

Zemský povrch absorbuje viditelné záření ze Slunce a vyzařuje mnoho energie jako 

infračervené záření skrze atmosféru zpět do vesmíru. Některé plyny v atmosféře, zejména 

vodní pára, absorbují toto infračervené záření a vyzařují je zpět ve všech směrech včetně zpět 

k povrchu Země. Tento takzvaný skleníkový efekt udržuje atmosféru a zemský povrch o 

33 °C teplejší, než kdyby plyny pohlcující infračervené záření nebyly v atmosféře přítomny. 
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5.4 Pasivní infra červená čidla – PIR 

5.4.1 Princip funkce a praktické provedení prostoro vé ochrany 

 

Pasivní infračervená čidla 

Označována jako "PIR" jsou nejčastěji využívanými detektory ve standardních zapojeních 

elektrické zabezpečovací signalizace. Zjednodušeně lze říci, že PIR detektory jsou schopny 

zachytit pohyb těles, která mají jinou teplotu, než teplotu okolí. Jejich funkce je založena na 

zachycení změn vyzařování v infračerveném pásmu kmitočtového spektra 

elektromagnetického vlnění. 

 

 

Obr. 5.1 Detektor pohybu JA-83P 
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5.4.2 Princip zachycení pohybu PIR čidlem 

 

Obr. 5.2 Rozdělení hlídaného prostoru 

 

5.4.3 Použití a montáž 

Těžištěm prostorové ochrany jsou centrální body budovy – schodišťové přístupy či 

výstupy, haly, spojovací chodby a vnitřní komunikační uzly. Náročnost montáže je nízká 

a proto se někdy využívá prostorová ochrana místo ochrany plášťové. Čidla montujeme na 

taková místa, aby skutečně pokrývala nejpravděpodobnější místa vniku z vniku z vnitřní 

strany pláště objektu. Nahradit plášťovou ochranu však nikdy nemůžeme, protože plášťová 

ochrana je na rozdíl od ochrany prostorové schopna detekovat vniknutí pachatele s minimální 

časovou prodlevou. 
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5.4.4 Zásady instalace PIR čidel 

1. čidla se instalují tak, aby pravděpodobný směr pachatele byl kolmý na myšlený 

průmět aktivní či neaktivní zóny do půdorysu střeženého prostoru 

2. umístění na stavebně pevném podkladu bez vibrací  

3. více PIR čidel instalovaných v jednom prostoru je bezpečný, čidla se vzájemně 

neovlivňují, jelikož nevyzařují žádnou energii 

4. protože je PIR aktivováno pouze tangenciální složkou pohybu pachatele ve vztahu 

k rozložení aktivních a neaktivních zón, je doporučeno k úplnému vykrytí prostoru 

využít více čidel, tak aby se jejich části vykrývaných zón vzájemně překrývali 

5. u prostoru s podlahovým vytápěním se PIR čidla nedají použít  

6. PIR čidla by neměla být nasměrována na okna 

7. Elektrické připojení 

 

5.4.5 Kritéria falešných poplach ů 

PIR čidla nesmíme vystavovat následujícím vlivům 

• ventilace -> vstupy a výstupy, průvan 

• přímé nebo nepřímé světelné záření (slunce, reflektory) 

• proměnné zdroje tepla (topení, komíny) 

• spínané rušivé IR zdroje (žárovky) 

5.4.6 Nastavení a údržba 

U nastavování a údržby se držíme manuálů výrobce. Obecně však se dá říci, že dosah čidla 

se dá štelovat většinou pouze výškou, do jaké čidlo umístíme anebo jeho naklápěním. 

Co se týká údržby, je nutné kontrolovat, zda není čidlo zastíněno, například v důsledku 

změny interiéru anebo zda není zastíněné záclonou, závěsem, žaluzií a tak podobně. 

Pravidelně bychom měli kontrolovat dosah čidla, který by mohl být způsoben zaprášením 

Fresnelovy čočky nebo zrcadlové optiky snímacího systému. 
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5.5 Organické fotodiody jako detektory infra červeného zá ření 

Výzkumníci ze Siemens Corporate Technology a univerzit v Linci a Karlsruhe vyvinuli 

organické fotodiody citlivé na infračervené záření s vlnovou délkou přes jeden mikrometr. 

Detektory tohoto typu jsou důležité pro mnohé měřicí přístroje, mj. pro detektory plynů, 

systémy nočního vidění nebo přístroje pro diagnostiku rakoviny. Díky organickým 

fotodiodám s polovodičovými nanokrystaly lze v těchto přístrojích významně uspořit náklady. 

Běžné křemíkové fotodiody nejsou citlivé na záření o vlnové délce větší než 1,1 µm. Proto 

se pro tyto vlnové délky používají polovodičové detektory s prvky ze skupiny IIIA a VA 

periodické tabulky, např. z arsenidu galia. Ty jsou ale podstatně dražší než křemíkové. 

 Nové organické fotodiody svou strukturou připomínají spíše plasty než krystalické látky. 

Jejich výroba je relativně jednoduchá a snadno lze vyrábět i fotodiody o velké ploše. Využívá 

se přitom roztok obsahující polovodičové polymery a fullereny, který se nanese na vhodný 

substrát. Roli donorů a akceptorů přebírají obsažené fullereny. 

Organické fotodiody jsou citlivé na viditelné světlo a infračervené světlo o vlnové délce do 

1 µm. Tím se neliší od křemíkových fotodiod. To, co mění vlastnosti organických fotodiod, 

jsou tzv. kvantové tečky, ohraničené oblasti obsahující přibližně 50 atomů. Díky nim lze 

citlivost detektoru rozšířit na vlnové délky do 2 µm. Citlivost fotodiody je totiž závislá na 

šířce zakázaného energetického pásma polovodiče a kvantové tečky svou schopností vázat 

volné elektrony šířku tohoto pásma ovlivňují. Změnou počtu atomů v kvantových tečkách 

a velikosti nanokrystalů polovodiče je možné vytvořit fotocitlivý prvek s přesně danou 

citlivostí. 

Díky nové metodě vytváření kvantových teček v organických fotodiodách je doba života 

detektorů až jeden rok. Detektory vykazují velkou kvantovou účinnost. Konstruktéři sestavili 

fotodiody do matice 256 × 256 bodů, aby tak dokázali možnost využití těchto fotocitlivých 

prvků nejen jako detektorů záření, ale také jako prvků pro snímání obrazu. 

 

Opakovací otázky: 

1. K čemu se používají PIR čidla? 

2. Jak dělíme infračervené záření? 
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6 Relé a styka če 

6.1 Relé 

6.1.1 Relé – seznámení s p řístroji 

Relé jsou spínače ovládané elektromagneticky. Pomocí relé je možné spínat malými 

proudy, proudy velké. Používají se v některých ovládacích systémech, domácích telefonech, 

pračkách, různých elektronických zařízeních, strojích a přístrojích, jako schodišťové 

automaty, které spínají a vypínají obvody dle požadované funkce. 

6.1.2 Rozdělení relé 

1. Podle proudu:  - relé stejnosměrné 

  - relé střídavé 

2. Podle funkce:  - časová relé 

  - multifunkční relé 

  - tepelné nadproudové relé 

  - přednostní relé 

  - schodišťové automaty 

  - spínací relé 

  - kontrolní relé 

  - impulsní relé 

  - kroková relé 

  - paměťová relé 

  - bezpečnostní relé 

  - instalační relé 

3. Podle druhů kontaktů:- spínací 

 - rozpínací 

 - přepínací 
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6.2 Příklady zapojení relé 

 

6.2.1 Relé SMR-T 

 

 

Obr. 6.1 Relé SMR-T 
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Obr. 6.2 Příklady zapojení relé SMR-T 
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Multifunkční relé se montuje pod tlačítka, vypínače a do instalačních krabic. Relé SMR-T při 

správném zapojení, nepotřebuje nulový vodič. Zapojení je možné provést třemi nebo čtyřmi 

vodiči. Časový rozsah je možné nastavovat přímo potenciometry na relé. 

Přehled funkcí relé SMR-T: 

- zpožděný návrat na náběžnou hranu 

- zpožděný návrat na sestupnou hranu 

- cyklovač (blikač) 

- posunutí impulsu 

- zpožděný rozběh 

- impulsní relé 

- impulsní relé se zpožděním 

- cyklovač začínající mezerou 

 

6.2.2 Přednostní relé 

 

Obr. 6.3 Přednostní relé 
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Obr. 6.4 Zapojení přednostního relé RP1 

Přednostní relé se používá v bytových instalacích a instalačních rozvodech, kde je 

připojeno několik spotřebičů s velkým výkonem a není možné, aby současně byly tyto 

spotřebiče v provozu z důvodu průřezu přívodního vedení (dimenzování vodičů) nebo 

proudové velikosti hlavního jističe. Nejčastěji se relé používá při blokování odběru 

přímotopné soustavy při zapnutí krátkodobě spínaného spotřebiče (průtokového ohřívače 

vody). 
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6.2.3 Schodiš ťový automat, multifunk ční časové relé 

 

Obr. 6.5 Schodišťový elektronický časový spínač (relé) v krytu 

 

N L

max.10A
L

N

SA 10

T1

T2

maximální připojení 

15 ks doutnavek maximálně připojit 2,2KW

220V AC

2,2kW

trimr pro

nastavení času

 

Obr. 6.6 Zapojení elektronického časového spínače (relé) SA10E 
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Časový spínač (relé) SA10 je určen pro spínání v nastavitelném časovém úseku. Umožňuje 

během zapnutého časování opětovné spuštění a tím prodloužení doby časování. Pracuje na 

jmenovité napětí 230V. Nejčastěji se používá pro schodišťové světelné zapojení, kde lze 

připojit maximální výkon žárovek 2,2 kW. Požadovanou spínací dobu je možné nastavit 

v rozmezí 0,5minuty až 10 minut. Elektronické časové relé SA10 nahrazuje starší mechanické 

vzduchové časové relé SA10. 

 

Obr. 6.7 Multifunkční časové relé 
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Obr. 6.8 Příklad zapojení multifunkčního časového relé 
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Multifunkční časové relé slouží k časování určitého úseku, například stykačové kombinace 

Y/D). Časové relé lze nastavit v časových intervalech: 

0.1s – 1s 

1s – 10s 

10s – 60s 

1min – 10min 

10min – 60min  

1h – 10h 

Časové intervaly je možné měnit pomocí potenciometrů. 

 

 

Obr. 6.9 Relé Lovato TM LS 
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Obr. 6.10 Příklad zapojení relé Lovato TM LS čtyřmi vodiči 

 

Relé Lovato umožňuje připojení až 50 tlačítek s orientační doutnavkou. Je možné připojení 

buď třemi, nebo čtyřmi vodiči. Nastavení času sepnutí je možné od 0,5 minuty do 20minut. 

Dále umožňuje nastavení automatického režimu nebo nastavení trvale sepnutého stavu. 

Zelená led dioda signalizuje (ON) sepnutý stav relé. Jestli-že sepneme jakékoliv tlačítko nebo 

vypínač déle než 3 sekundy, pak světlo svítí v časovém intervalu 1 hodinu. 
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6.2.4 Tepelné nadproudové relé 

 

 

Obr. 6.11 Tepelné nadproudové relé 
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Obr. 6.12 Zapojení tepelného nadproudového relé 

 

Tepelné nadproudové relé se používá hlavně při zapojení motorů v kombinaci se stykači. 
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6.2.5 Impulsní relé 

 

Obr. 6.13 Impulsní (paměťové) relé IR 116K 
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Obr. 6.14 Zapojení impulsního relé IR 116K 



 83 

 

Používá se pro spínání světelných obvodů z  více míst. Ideální použití pro schodiště 

panelových domů nebo chodby větších objektů. 

Hromadné ovládání více IR 116K: 

- vstup ON - vstupní signál který je na tento kontakt přiveden relé zapne 

- vstup OFF - vstupní signál který je na tento kontakt přiveden relé vypne 

Místní ovládání: 

- vstup ON/OFF - vstupní signál který je na tento kontakt přiveden má za úkol změnit 

polohu kontaktů 

Maximální zatížení silových kontaktů je 16A. 

 

6.3 Styka če 

 

6.3.1 Styka če – seznámení s p řístroji 

Stykače jsou dálkově ovládané spínače určené k zapínání a vypínání elektrických obvodů. 

 

6.3.2 Rozdělení styka čů 

1. Podle proudu: - stykače střídavé 

 - stykače střídavé 

2. Podle chlazení: - stykače vzduchové 

 - stykače olejové 

3. Podle přídržné síly: - stykače elektromagnetické 

 - stykače vačkové 

 - stykače pneumatické  

 - stykače se stlačeným vzduchem 
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Stykače nevypínají zkratové proudy, a proto mají vždy předřazené pojistky nebo jističe. Ty 

však vypínají až při několikanásobném jmenovitém proudu spotřebiče a nechrání ho před 

možností dlouhotrvajícího přetížení. Proto je nutné ke stykačům připojit tepelné nadproudové 

relé, které chrání především motory proti jejich dlouhotrvajícímu chodu na dvě fáze. Stykače 

se skládají z hlavních silových kontaktů (proudově zatížené) a ovládacích pomocných 

kontaktů určených k blokování a signalizaci obvodů. Stykače ovládané stlačeným vzduchem 

jsou používány tam, kde jsou potřeba velké spínací síly a velké rychlosti. Stykače na 

stejnosměrný proud mají vždy magnetické zhášení elektrického oblouku, z důvodu opalování 

kontaktů. Aby silové kontakty stykače vydržely velké zahřívání, jejich konstrukce musí být 

masivní. Nejčastější použití:elektrické pohony a hlavně elektrické trakce. 

 

Obr. 6.15 Elektromagnetický vzduchový stykač 
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6.4 Příklady zapojení styka čů 
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Obr. 6.16 Ovládání stykače z jednoho místa dvojtlačítkem 

Stisknutím zeleného zapínacího tlačítka SB2 se obvod cívky stykače KM1 uzavře a 

elektromagnet spojí silové kontakty stykače. Aby zůstal stykač trvale v zapnutém stavu i po 

uvolnění zapínacího tlačítka, je k tomuto tlačítku paralelně připojen pomocný zapínací 

kontakt KM1. Rozsvítí se zelená kontrolka HL1, která signalizuje chod motoru M. Vypnutí se 

provede stisknutím červeného vypínacího tlačítka SB1. Při přetížení vypne stykač samočinně 

působením tepelného nadproudového relé FA3, které rozepne celý ovládací obvod a rozsvítí 

se červená kontrolka HL2 (porucha). 
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Obr. 6.17 Ovládání stykače z více míst 

Ovládání tohoto zapojení je stejné jako ovládání stykače z jednoho místa. Červená tlačítka 

SB1, SB2, SB3 jsou zapojena sériově, zelená zapínací tlačítka SB4, SB5, SB6 jsou zapojena 

paralelně. Signalizace je opět stejná. 
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Obr. 6.18 Postupné zapínání tří stykačů 
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U tohoto zapojení stykač KM2 lze uvést do provozu pouze, když je zapnut stykač 

KM1.Stykač KM3 pouze když je sepnut stykač KM1 a KM2. Funkce tohoto zapojení je stejná 

jako ovládání stykače dvojtlačítkem. Jestliže vypneme červeným vypínacím tlačítkem SB3 

stykač KM2, odpadne součastně i stykač KM3. Když vypneme vypínacím tlačítkem SB1 

stykač KM1, tak vypnou součastně všechny stykače KM1, KM2, KM3. Zelené signálky HL1, 

HL2, HL3, signalizují zapnutý stav – chod stroje. Červené signálky HL4, HL5, HL6, 

signalizují poruchy jednotlivých motorů (vypadlé tepelné nadproudové relé FA5, FA6, FA7). 
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Obr. 6.19 Vzájemné blokování dvou stykačů 
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Vzájemné blokování dvou stykačů je zapojení dvou elektromotorů ovládaných stykači tak, 

že vždy může být v chodu pouze jeden z nich. Stisknutím zeleného zapínacího tlačítka SB2 se 

uzavře obvod cívky stykače KM1, který je připojen přes vypínací kontakt stykače KM2 na 

prvním řádku. Sepnutím stykače KM1 se na třetím řádku rozepne rozpínací kontakt stykače a 

zeleným zapínacím tlačítkem SB4 nelze sepnout stykač KM2. Teprve po sepnutí červeného 

vypínacího tlačítka SB1 nám vypne stykač KM1 a můžeme sepnout druhý stykač KM2 

zeleným zapínacím tlačítkem SB4. Zelená kontrolka HL1 a HL2 se rozsvítí vždy při sepnutí 

stykače KM1 nebo KM2. 
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Obr. 6.20 Stykačová reverzace 

Toto zapojení má za úkol změnu směru otáčení třífázového asynchronního motoru 

s kotvou nakrátko. Jestliže sepneme zeleným zapínacím tlačítkem SB2 stykač KM1, tak nejde 

součastně zapnout tlačítkem SB3 stykač KM2, protože je blokován přes rozpínací kontakt 

stykače KM1. Po rozepnutí obvodu červeným vypínacím tlačítkem SB1, můžeme zeleným 

zapínacím tlačítkem SB3 zapnout stykač KM2 a zároveň nejde zapnout zapínacím tlačítkem 

SB2 stykač KM1, protože je blokován rozpínacím kontaktem stykače KM2. Signálky HL1, 

HL2, signalizují chod motoru vlevo a vpravo. Signálka HL3 signalizuje poruchový stav 

(vypadlé tepelné nadproudové relé). 
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Obr. 6.21 Stykačová reverzace ovládané ze dvou míst 

 

Stykačová reverzace ovládaná ze dvou míst pracuje stejně jako stykačová reverzace.Toto 

zapojení je navíc ovládané ze dvou míst, takže můžeme zapnout levý chod motoru tlačítky 

SB3, SB4 a pravý chod tlačítky SB5, SB6 a vypnout chod motoru tlačítky SB1, SB2. 
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Obr. 6.22 Stykačová reverzace omezená v krajních polohách 
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Obr. 6.23 Stykačová kombinace hvězda – trojúhelník (Y / D) 
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Opakovací otázky: 

1. Co je to stykač a kde se používá? 

2.Vyjmenuj základní rozdělení relé. 

3. Kde a proč se používají schodišťové automaty? 

4. Co je to přednostní relé? 

5. Vyjmenuj základní druhy stykačů. 
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7 Hlídače teploty 

7.1 Teplota 

Teplota je charakteristika tepelného stavu povrchu nebo celé hmoty. 

Teplota je základní fyzikální veličinou soustavy SI, jednotkou je Kelvin (K) a vedlejší 

jednotkou stupeň Celsia (°C). Nejnižší možnou teplotou je teplota absolutní nuly  

(0 K = -273,15 °C), ke které se lze přiblížit, ale nelze jí dosáhnout. 

Teplota je základním pojmem termiky a hlavní veličinou pro tepelný jev. Projevuje se i 

v mnoha dalších fyzikálních jevech a závisí na ní mechanické, elektromagnetické i chemické 

vlastnosti látek. Její význam zasahuje do širokého pole oborů lidské činnosti. Je důležitým 

pojmem například v průmyslových technologiích, ve výzkumu, ale i v biologii. 

Nejprve se začalo používat měření teploty na bázi roztažnosti kapalin. První dochované 

argumenty jsou ze starověku. Základem pro moderní a přesné měření teploty je závislost 

elektrických jevů na teplotě. 

 

7.2 Měření teploty 

K určování teploty se využívá závislosti vhodně zvolených fyzikálních veličin na teplotě. 

To umožňuje převést měření teploty na měření jiné fyzikální veličiny. 

Mezi teplotně závislé veličiny patří např. délkové rozměry, objem, tlak, elektrický odpor 

vodičů nebo polovodičů, elektromotorické napětí termoelektrických článků. 

Pro měření vysokých teplot se používá zobrazení radiometrických vlastností 

elektromagnetických vln, které předměty o vysoké teplotě vyzařují. Tyto teploměry nazýváme 

pyrometry. 

7.2.1 Teplom ěr a sníma č teploty 

Teploměr  charakterizujeme jako přímé měření a zobrazení teploty v místě měření. 

Snímač teploty je určen k dálkovému přenosu analogových nebo číselných dat z měřeného 
místa k místu zobrazení teploty na zobrazovači. Je čidlem pro následnou regulaci. 
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7.2.2 Rozdělení podle funk čního principu teplom ěrů a sníma čů teplot 

- Kapalinový, k měření teploty využívá teplotní roztažnosti kapalin (rtuť, líh atd.). 
 
- Bimetalový, používá se bimetalový pásek ze dvou kovů s různými teplotními 

délkovými roztažnostmi. Při změně teploty se pásek ohýbá a tento pohyb se 
využívá. Nevýhodou je pomalá reakce na změnu teploty. 

 
- Plynový, využívá závislosti tlaku plynu na teplotě při stejném objemu nebo 

obráceného jevu, závislost objemu plynu na teplotě při stejném tlaku. 
 
- Odporový, využívá závislost elektrického odporu vodiče, polovodiče na teplotě. 

Součástka, která slouží ke zjištění teploty a následné regulaci se nazývá termistor. 
 
- Termoelektrický  (termočlánek), charakterizuje je ho termoelektrický jev. Změnou 

teploty spoje mezi dvěma různými kovy se mění vzniklé termoelektrické napětí. 
 
- Polovodičový, podstatou je závislost charakteristiky polovodiče (zesílení napětí v 

přechodu P-N) na teplotě. 
 
- Radiační (infrateploměr), teploměr určený k měření vysokých teplot založený na 

zákonech tepelného záření. Měří záření vysílané tělesy do okolí. 
 

7.2.3 Speciální teplom ěry, sníma če 

- Kontaktní, sepne kontakt při dosažení nastavené teploty. Používá se v regulaci a 
automatizaci, např. termostaty. 
 

- Maximo-minimální,  teploměr, který si pamatuje maximální a minimální teplotu 
za sledovaný čas. Využití má v meteorologii. 
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7.3 Regulátor teploty 

 

člen

člen

člen člen člen

W

X

e y

řídící

měřící

porovnávací centrální výkonný

REGULÁTOR

W - řídící veličina - nastavuje požadovanou velikost regulované veličiny

X - regulovaná veličina - její velikost se regulací nastavuje dle podmínek

e - regulační odchylka - rozdíl mezi požadovanou  a skutečnou velikostí regulované veličiny

e = w - y

y - akční veličina - výstup z regulátoru do regulované soustavy  

Obr. 7.01 Blokové schéma regulátoru 

 

Regulátor je zařízení pro ovlivňování regulovaného systému k dosažení a udržení 

požadovaného stavu. Používá se v záporné zpětné vazbě regulace. Vstupem regulátoru je 

odchylka od požadované hodnoty. Regulátor reguluje systém s cílem minimální odchylky 

nebo jeho činnost udržuje odchylku v naprogramovaných mezích. Regulátor je do číslicového 

systému připojen přes vstupní A/D a výstupní D/A převodníky. 
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7.3.1 Dynamika regulátoru 

- P, proporcionální: pracují jako zesilovače regulační odchylky. Jsou to velmi 
jednoduché regulátory. 
 

- PI, proporcionálně integrační: reaguje na skokovou změnu regulované veličiny a 
dá povel ke změně akční veličiny. Je astatický, jeho výstup se trvale mění 
s rychlostí úměrnou vstupu. 
 

- PD, proporcionálně derivační 
 

- PID, proporcionálně integračně derivační: použitím všech tří složek odstraníme 
trvalé regulační odchylky a získáme výborné dynamické vlastnosti. Přitom lze 
každou složku samostatně programovat (proporcionalitu, integrační a derivační 
časovou konstantu). 
 

W e
+

-

y y

PC

D/A převodník řízená soustava A/D převodník

časovač

ČÍSLICOVÝ PID REGULÁTOR

 
 

Obr. 7.02 Blokové schéma číslicového PID regulátoru 

 

Příklady způsobů zásahů regulatoru 

- Spojité zásahy (operační zesilovač). 
- Zásahy v diskrétních hodnotách (přepínač). 
- Analogové hodnoty v diskrétním čase (analogová paměť). 
- Simulace analogových zásahů rychlým přepínáním mezních hodnot. 
- Využití hystereze povoleného rozpětí (vlastní taktování). 



 100 

7.3.2 Regulace teploty 

 

 

cíl řízení řízení výsledek řízení

poruchy

záporná zpětná vazba

řídící prvek řízený prvek

 

Obr. 7.03 Blokové schéma regulace teploty 

 

7.3.3 Dělení regulovaných soustav 

Regulované soustavy dělíme: 

- Statická – hodnota přenosu má konečnou velikost, přechodová charakteristika 
zaujme novou konečnou hodnotu. 

- Astatická – hodnota přenosu se blíží nekonečnu a tím i přechodová charakteristika 
stoupá k nekonečnu. 

 

Dále dělíme regulace: 

- Spojitá – regulace obsahuje pouze spojité členy, data se mění spojitě, plynule. 
Výhodou je vysoká kvalita regulace, nevýhodou příliš vysoká cena a malá 
energetická účinnost. 
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U

akční člen

R

 

Obr. 7.04 Podstata spojité regulace 

 

- Nespojitá – v regulaci pracuje alespoň jeden člen nespojitě, skokově. Výhodou je 
jednoduchá realizace, instalace je levná, má vysokou energetickou účinnost. 
Nevýhodou je neplynulá, skoková regulovaná veličina. 

U

akční člen

R

 

Obr. 7.05 Podstata nespojité regulace 
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7.3.4 Číslicový regula ční obvod 

W

y

e
vzorkovací člen

zesilovač

A/D převodník

centrální jednotka

D/A převodník

tvarovací člen

akční člen

regulovaná soustava

 

Obr. 7.06 Blokové schéma číslicového regulačního obvodu 

 

- Vzorkovací člen – číslicový regulátor pravidelně testuje regulovanou veličinu. 
Provádí ze spojitého signálu obdélníkové kmity. 

Perioda vzorkování musí být taková, aby následující obvody stíhaly provádět 

svou činnost. 

- Zesilovací člen – upravuje rozsahy pro vstup. 

- Analogově digitální převodník – převádí diskrétní signál, analogový, do digitální 
podoby. 

- Centrální jednotka – vyhodnocuje vstupní data, přepočítává je na odpovídající 
fyzikální jednotky. V našem případě teplotu. 

Vypočítává akční veličinu získané veličiny, provádí chybová hlášení, kontroluje 

krajní meze sledovaných veličin, monitoruje technologický proces, zobrazuje 

aktuální stavy procesů a archivuje data. 
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- Digitálně-analogový převodník – převádí výstupní data ústřední jednotky na 
diskrétní signál. 

 

- Tvarovací člen – upravuje diskrétní signál (šířky a výšky) na signál jedné periody 
tak, aby dokázal dodat následujícím členům dostatek energie. 

 

Řídící veličinu X nastavíme na požadovanou teplotu v místnosti. 

Řízenou veličinou Y bude skutečná teplota v místnosti. 

Z odezvy řízené veličiny Y na skokovou metodu nařídíme změnu řídící veličiny X (např. 

když ve studené místnosti nastavíme náhle vyšší teplotu) a tím můžeme zjistit vlastnosti 

regulované soustavy. 

Elektrický řídící obvod (regulátor) se navrhuje tak, aby kompenzoval dopravní zpoždění 

a setrvačnost regulované soustavy. Jde o to, aby zajistil co možná nejrychlejší zaregulování 

soustavy s minimálním počtem křivek výsledné teploty. 

Regulaci provádíme zpětnovazební smyčkou. Snímač teploty převádí analogovou 

veličinu na elektrickou veličinu (odpor, napětí). V zesilovači se odchylky porovnají 

s referenční hodnotou, kterou nastavujeme na požadovanou hodnotu regulované veličiny. 

Změna regulované veličiny vyvolá rozdíl napětí, které zesilovač odchylky zesílí. Toto napětí 

napájí akční člen, který zajistí řízenou veličinu zpět na správnou hodnotu. 

 

Hystereze, dopravní zpoždění a setrvačnost soustavy 

- Překmity snižují komfort regulace teploty. Platí, čím vyšší výkon máme k regulaci 
k dispozici, tím rychleji se soustavu podaří zregulovat. 

- Výkon má svá omezení např. max. příkon zdroje tepla. 

- S rostoucím výkonem vzrůstá náchylnost k rozkmitání regulované veličiny. 

- Při malé rezervě výkonu bude dlouho trvat, než dosáhne požadovaná teplota 
cílového stavu, k rozkmitu však nedochází. 
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X

t  

Obr. 7.07 Skoková změna řídící veličiny (zapnutí regulačního obvodu) 

 

t

Yn

Y

t 0 t d  

Obr. 7.08 Regulovaná soustava s dopravním zpožděním, s rezervou výkonu. (oscilace) 
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t

Yn

Y

t 0 t d  

 

Obr. 7.09 Průběh regulace s malou rezervou výkonu 

 

t

Yn

Y

 

Obr. 7.10 Průběh regulace s optimální rezervou výkonu a vhodným způsobem regulace 



 106 

t

Yn

Y

 

Obr. 7.11 Ideální regulace (řízení  mikroprocesorem) 

Zesílené napětí z termočlánku Ut a napětí nastavené hodnotě teploty Un se přivedou 

do multiplexu  a do A/D převodníku a potom do mikroprocesoru. 

Multiplex je elektronický přepínač, který umožňuje k jednomu A/D převodníku 

připojit více vstupů. 

Jedním řídícím obvodem můžeme regulovat teplotu ve více prostorech. 

Podle programu se spíná řídící prvek tak, aby byl vyrovnán vliv zpoždění a 

setrvačnosti. 

Kvalitní program je zárukou ideálního průběhu regulace. 

zátěž

mikroprocesor

zobrazovač

A/D převodník multiplex

OZ

Un

Ut

P2

 

Obr. 7.12 Regulátor teploty s mikroprocesorem 
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Opakovací otázky: 

1. Vysvětlete princip spojité regulace. 

2. Co je to regulátor? 

3. Jaké jsou dynamiky regulátorů? 
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8 Kladení elektrických vedení do strop ů a podlah 

Pro volbu způsobu a druhu uložení elektrických vedení MN na NN do konstrukcí stropů a 

podlah budov v prostorech se základním prostředím za podmínek pro jejich uložení tak, aby 

to bylo bezpečné pro okolí a nebylo vystaveno vlivům, které by je mohly poškodit. 

 

Elektrické vedení: 

- musí být provedeno vždy dle platných norem ČSN tak, aby nevznikalo nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem či poškození vedení nebo přetížení vodičů nebo vzniku 

požáru, 

- uložená do konstrukce stropů nebo podlah na hořlavé podklady nebo do hořlavých 

materiálů musí vyhovovat platným požárním předpisům a souvisejícím normám ČSN, 

- při pokládce do požárních stropů je nutné dbát příslušných požárních norem ČSN, 

- v konstrukcích se stropním nebo podlahovým vytápěním je nutné počítat se zvýšenou 

základní teplotou od okolního prostředí a je tedy nutné snížit zatížení vodičů. 

 

Způsoby uložení vedení do: 

- omítky vápenné, sádrové či cementové, 

- betonu, 

- vyrovnávací vrstvy podlahové, 

- drážky stropní konstrukce, 

- stropní dutiny nebo podlahové konstrukční dutiny, 

- prostoru mezistropu. 

 

Podmínky provedení: 

- při projektování konstrukčních stropů nebo podlah je nutné počítat s potřebou 

stavebních úprav pro uložení elektrických vedení, praxe ukazuje, že je nutné toto 

provést již při výrobě stavebních konstrukcí, 
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- stavební úpravy včetně dodatečných úprav nesmí snížit zatížitelnost konstrukcí, 

- při použití prefabrikovaných rozvodných systémů je nutné brát na zřetel pokynů 

výrobce a montážních směrnic, 

- jednotlivé části rozvodů musí odolávat nebo být vhodně chráněno před namáháním 

při montáži či provozu, 

- elektrické vedení ukládané do betonu musí odolávat mechanickému poškození při 

montáži, při lití betonové směsi a samotnému pohybu montérů, 

- elektrické vedení v trubce, liště či kanálu s příslušenstvím musí odolat zatečení 

betonu, 

- vedení musí odolávat tepelnému namáhání, 

- elektrické vedení musí odolávat nízkým teplotám při montáži v zimním období, 

- vedení kladená na povrch stropní konstrukce nebo do horní drážky konstrukce před 

vyrovnávací vrstvou musí být odolně chráněno, musí být chráněno též proti 

stavebním pracím, nejlépe odolným materiálem, doporučuje se vedení okamžitě 

ukládat do drážek a chránit obalem navrstvené cementové malty, 

- mezi ochranným obalem nad uloženým vedením v podlaze a nášlapnou vrstvou 

podlahy musí být vrstva, která vyrovná dostatečně tloušťku, aby nevzniklo 

nebezpečné praskání vyrovnávací vrstvy, 

- musí být zabráněno, aby do drážky nemohla zatékat voda, 

- elektrické vedení se nesmí klást do dilatačních spár, 

- volné konce vodičů vycházejících ze stropů a podlah musí být chráněny před 

poškozením (návleky apod.), 

- víka podlahových krabic a všechna vyčnívající vedení z krabic a podlahových 

kanálů, do podlahových stojánků, musí být řádně utěsněna proti vniknutí cizích 

předmětů či vody, 

- vodivé části podlahových rozvodů, které vyčnívají z podlahy a stropní konstrukce, 

musí být chráněny před nebezpečným dotykem, 
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- v prostoru mezi stropy s odnímatelným podhledem musí být vedení kladeno tak, aby 

uložení vedení nebylo závislé na demontáži podhledu, 

- protahovací krabice a rozvodky ve stropech, podlahách, musí být pro montáž 

přístupné, aby se kdykoli snadno daly otevřít, víčka krabic musí být viditelně 

označena, 

- ke krabicím umístěných nad podhledem nebo pod nášlapnou vrstvou v podlaze musí 

být přístup snadno otevíratelným krytem. 

 

Druh vedení volíme se zřetelem na prostředí v těchto stavebních konstrukcích: 

- vedení jednožilovými vodiči v trubkách a lištách, 

- vedení pokládaná na hořlavý materiál nebo do hořlavých hmot se volí dle platných 

norem ČSN, 

- na půdách a neobytných podkrovích lze při kladení na hořlavý podklad či do hořlavé 

hmoty použít jen takové vedení, které je řádně utěsněno alespoň IP 42, 

- v prostorech s nebezpečím požáru musí být trubky z celistvých kusů nebo mohou být 

spojeny lepeným, závitovým spojem, 

- do konstrukcí z litého betonu se používají pružné trubky a to v provedení pro lehké 

mechanické namáhání, 

- do stropních konstrukcí z litého betonu a možností ohřevu betonové směsi je nutné 

uložené elektrické vedení odolávající krátkodobě teplotám až do 90°C. 
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nášlapná vrstva

izolace

vyrovnávací vrstva

omítka

železobeton

kabel

Vedení uložené do omítky ( řez stropní konstrukcí )

 

Obr. 8.1 Vedení uložené do omítky 

 

Vedení uložené do betonu ( řez konstrukcí )

pevný podlahový material

izolace

železobeton

kabel  

Obr. 8.2 Vedení uložené do betonu 

 

nášlapná vrstva

vyrovnávací vrstva

železobeton

kabel

Vedení uložené do podlahové vyrovnávací vrstvy ( řez konstrukcí )

obal z malty  

Obr. 8.3 Vedení uložené do podlahové vyrovnávací vrstvy 
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Vedení uložené do drážky ve stropní konstrukci v podlahové 

izolace

železobeton

kabel

nášlapná vrstva

vyrovnávací vrstva

vyrovnávací vrstvě nebo v podlaze

 

Obr. 8.4 Vedení uložené do drážky 

 

nášlapná vrstva

izolace

vyrovnávací vrstva

omítka

železobeton

kabel

Vedení uložené do dutiny ve stropní konstrukci

 

Obr. 8.5 Vedení uložené do dutiny ve stropní konstrukci 

 

Opakovací otázky: 

1. Nakreslete a vysvětlete uložení kabelu ve stropní konstrukci. 

2. Vyjmenujte podmínky pro ukládání kabelů podle podkladu na než je ukládáme. 
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9 Přepěťové ochrany  

 

Rostoucí počet a zvyšující se citlivost elektrických přístrojů a zařízení ve všech oblastech 

hospodářství a větší požadavky na připravenost systémů vyžadují technická opatření, která 

sníží riziko vlivů, rušení, nebo dokonce zničení těchto zařízení vlivem přepětí. 

Úlohou přepěťových ochran je chránit elektrickou instalaci, provozní prostředky a koncová 

zařízení před zničujícími účinky přechodných přepětí. 

 

9.1 Druhy p řepětí 

1. Atmosférické přepětí o frekvenci řádově několika MHz vzniklé přímým nebo nepřímým 

úderem blesku. 

2. Spínací přepětí o frekvenci od 100 kHz do 1 MHz vzniklé spínacími operacemi 

v obvodu. 

3. Průmyslové přepětí o frekvenci 50 Hz a s relativně dlouhým trváním. 

 

9.1.1 Druhy p řepětí dle zp ůsobu ší ření 

1. Podélné přepětí – mezi pracovním vodičem a zemí (L – PE, N – PE). 

2. Příčné přepětí – mezi pracovními vodiči (L – N). 

 

Při návrhu ochrany proti přepětí je nutno počítat s tím, že u zemnících systémů TNS a TT 

je nutno zajistit ochranu proti oběma druhům přepětí, tedy jak proti podélnému tak proti 

příčnému přepětí. 
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9.2 Bou řková činnost a údery blesku 

Atmosférické přepětí vzniká vlivem přímých nebo nepřímých úderů blesku, které se 

vyskytují převážně v létě vlivem cirkulace teplého vzduchu od země vzhůru. Během této 

cesty se stoupající vzduch zvlhčuje a postupně se z něj tvoří mrak. Bouřkový mrak je 

nejčastěji typu kumulonimbus a pozná se podle typického „kovadlinového“ tvaru s tmavou 

barvou svého základu. Mrak tohoto typu představuje gigantický tepelný zdroj neuvěřitelných 

parametrů. Základ mraku bývá ve výšce přibližně 2 km, zatímco jeho vrchol je až ve 14 km. 

Teplota základu mraku je zhruba + 5o C, na jeho vrcholu až - 60o C, rozdíl potenciálů vlivem 

separace částic vody a ledu v mraku je až 100 miliónů voltů. Velké kapky s negativním 

nábojem jsou dole u základu mraku, krystalky ledu s pozitivním nábojem pak na jeho vrcholu.  

K vlastním výbojům tedy bleskům potom může docházet uvnitř bouřkového mraku nebo 

mezi bouřkovým mrakem a zemí. 

 

9.3 Typy úder ů blesku 

9.3.1 Přímý úder blesku do objektu nebo vedení 

Při přímém úderu blesku do budovy dojde během zlomků sekundy ke zvýšení potenciálu 

všech částí elektroinstalace spojených se zemí. Při přímém úderu blesku do nadzemního 

vedení dojde k indukci napěťové vlny v tomto vedení a k jejímu šíření do budov vzdálených i 

několik kilometrů. 

9.3.2 Nepřímý úder blesku 

Při nepřímém úderu blesku, tedy úderu do země, stromu apod. se vytvoří 

elektromagnetické pole, vlivem kterého se v okolních vodičích indukuje napěťová vlna, která 

se šíří do budov vzdálených i několik kilometrů. 

Při úderu blesku, např. do jímací tyče, teče část bleskového proudu přes svody do 

uzemňovací soustavy. Další část tohoto proudu (asi až 50% celkové hodnoty bleskového 

proudu) protéká přes uzemňovací přívody do vnitřní části instalace. Proto musí být 

instalované svodiče schopny svést bez poškození bleskové proudy o velké vrcholové hodnotě 

a propustit pouze malou část energie tak, aby nebyly energeticky namáhány instalované 

svodiče přepětí a koncová zařízení. 
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9.4 Omezení účinků úderů blesku 

Vnější ochrana před bleskem – instalace hromosvodu a pospojování všech kovových 

částí a vedení v budově se zemnící soustavou. 

Vnit řní ochrana před bleskem – instalace svodičů přepětí mezi L-PE, N-PE, L-N. 

9.5 Přepěťové ochrany v sítích NN 

9.5.1 Jisk řiště a omezova če přepětí 

Základní část jiskřišť a omezovačů přepětí je komora se dvěma či více kovovými nebo 

uhlíkovými elektrodami. Vzdálenost elektrod a vlastnosti okolního prostředí určují zásadním 

způsobem hodnotu zapalovacího napětí, při kterém dojde k vyrovnání potenciálů mezi 

vzájemně nejbližšími elektrodami prostřednictvím elektrického výboje. U otevřených i 

uzavřených výkonových jiskřišť tvoří prostředí mezi elektrodami vzduch, omezovače přepětí 

jsou zpravidla plněny technickými plyny. Jiskřiště a omezovače přepětí mají v klidovém stavu 

značně velký vnitřní odpor. 

9.5.2 Varistory 

Varistor je napěťově závislý rezistor pracující na principu změny odporu v závislosti na 

velikosti napětí. Pro malá napětí je odpor značně velký, ale při větších napětích se odpor 

samovolně zmenšuje. 

9.5.3 Instalace omezova čů přepětí 

První stupeň – instalovaný obvykle v hlavním rozváděči - jiskřiště 

Druhý stupeň – instalovaný v podružných rozváděčích – varistorové omezovače přepětí 

Třetí stupeň – přepěťová ochrana je např. vestavěna v zásuvce – varistorové omezovače 

přepětí 

Správná koordinace funkce 1. stupně s jiskřištěm a 2. stupně s varistorem je zajištěna 

impedancí vedení mezi nimi o délce cca 10 m. V případě kratší vzdálenosti dosáhneme 

koordinace vložením tlumivky dimenzované na proudové zatížení podle předjištění. Na rozdíl 

od svodičů 1. a 2. stupně, které jsou zapojeny paralelně mezi pracovní vodiče a zemi (PE), 

jsou rázové oddělovací tlumivky v sérii a protéká jimi trvale odebíraný proud. Proto musí být 

rázové tlumivky dimenzované podle předjištění vedení, do kterého jsou instalovány. 
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Omezovače přepětí 1. stupně –jsou schopné svou zvláštní konstrukcí svádět při úderech 

blesku (dílčí) bleskové proudy - jiskřiště 

Omezovače přepětí 2. stupně – jsou schopné svádět přepětí vzniklá blízkými případně 

vzdálenými údery blesku, nebo spínacími pochody - varistor 

Omezovače přepětí 3. stupně – sloužící k ochraně jednotlivých spotřebičů nebo skupin 

spotřebičů před přepětím a jsou určené k instalaci k zásuvkám 

 

9.5.4 Předjišt ění svodi čů 

U svodičů bleskových proudů na bázi jiskřiště dochází po svedení pulzního proudu 

k následným (zkratovým) proudům, jejichž velikost je omezena celkovou impedancí 

vytvořeného zkratového obvodu. Tyto následné proudy jsou zpravidla nejpozději při prvním 

přechodu nulou zhášeny vyfouknutím oblouku z výbojové komory svodiče. Z důvodu 

zkratové odolnosti je předepsané maximální jištění (charakteristika „C“) svodičů. Obdobně 

musíme zajistit předjištění i pro varistorové svodiče s tím rozdílem, že nedochází k následným 

proudům a k vybavení přeřazených pojistek dochází zpravidla pouze při přetížení a odpojení 

varistoru. Předjištění se u pojistek typu AgL použije u napětí 400 V od 50 A, u napětí  

230 V od 35 A. U dimenzování pojistek je třeba zajistit selektivitu. 

 

L1

L2

L3

PEN

TN-C

L1

L2

L3

PE

N

TN-S

 

Obr. 9.1 Předjištění svodičů 
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9.6 Princip svodi če přepětí 

Svodiče přepětí vynikají svými parametry díky speciální konstrukci – unikátního spojení 

varistoru a plynového jiskřiště. Tato konstrukce umožňuje velice krátkou reakční dobu, 25 ns. 

Tyto svodiče mají při pracovním napětí velmi velký odpor srovnatelný s odporem izolantu. 

Při zvýšení napětí nad hranici maximálního pracovního napětí jejich odpor prudce klesne a 

svodiče tak po dobu trvání přepěťového pulzu vytvoří galvanické pospojování pracovního 

vodiče s ekvipotencionální přípojnicí- dalo by se obrazně říci, že vytvoří krátkodobý řízený 

zkrat a zabrání průniku přepětí na vstup do chráněného zařízení. 

 

 
Výhody Nevýhody 

 

Jiskřiště 

- vysoká schopnost 

svádění impulzních 

proudů 

- vysoká odolnost proti 

dočasným přepětím 

- vysoké zapalovací 

napětí 

- následný proud 

 

Varistor 

- nízká ochranná úroveň 

- žádný následný proud 

- ohraničená schopnost 

impulzních proudů 

- žádná odolnost proti 

dočasným přepětím 

Tab. 9.2 Porovnání jiskřiště a varistoru 

Základními parametry svodičů přepětí jsou zapalovací napětí cU , mezní impulsní proud 

svodiče maxI  a ochranná úroveň pU  (hodnota zbytkového napětí na vstupních svorkách 

chráněného zařízení při průchodu jmenovitého impulsního proudu). 
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9.7 Přepěťové ochrany podle po čtu pól ů 

 

L NL L1 L2 L3 L1 L2 L3 N

(N)

(N)L L N L1 L1L2 L2L3 L3 N
1P 1P+N 3P 3P+N

 

Obr. 9.3 Přepěťové ochrany podle počtu pólů 
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9.8 Přepěťové ochrany v rozvodech NN, 

omezova če přepětí 1., 2. a 3.stupn ě 

 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 N

L1
L2
L3
PEN N

PE

RTO
síť TN-C síť TN-C-S

Svodič bleskových proudů Svodič přepětí chráněná zásuvka
Hlavní rozvaděč Podružný rozvaděč (přepěťov á ochrana je v estav ěna v  zásuv ce)

hr
om

os
vo

d

 

Obr. 9.4 Přepěťové ochrany v rozvodech NN, omezovače přepětí 1., 2. a 3.stupně 

 

9.9 Svodi če přepětí s proudovými chráni či 

Obecně platí, že při společné instalaci svodičů přepětí a proudových chráničů je výhodnější 

předřadit svodiče přepětí a přiřadit proudový chránič. 

Ne vždy to tak instalační podmínky dovolují a potom je nutno zajistit, aby proud tekoucí 

svodičem přepětí do země nezpůsobil nechtěné vybavení proudového chrániče. Nejlepší 

řešení v tomto případě je zkombinovat svodič přepětí s přeřazeným jističem a proudovým 

chráničem selektivním nebo zpožděným s citlivostí 300 nebo 500 mA pro zajištění ochrany 

proti požáru. Dále se instaluje pro ochranu osob proudový chránič s citlivostí 30 mA. 
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vv

v v v

svodič přepětí
30 mA

 

Obr. 9.5 Zapojení svodiče přepětí a proudového chrániče v síti TN 

 

Zapojení svodiče přepětí a proudového chrániče v síti TN se selektivním proudovým 

chráničem pro zajištění ochrany proti požáru 

vv

v v v

svodič přepětí
30 mA

300 mA

 

Obr. 9.6 Zapojení svodiče přepětí a proudového chrániče v síti TN se selektivním proudovým 
chráničem pro zajištění ochrany proti požáru 
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9.10 Svodi če přepětí v telekomunika čních, po čítačových a 

datových sítích 

Svodiče přepětí PRC, PRI (Merlin Gerin) jsou přístroje určené k omezení účinků přepětí 

atmosférického původu svedením impulsního proudu do země. Tím se sníží amplituda přepětí 

na přijatelnou úroveň, bezpečnou pro instalaci a přístroje v ní instalované. 

Svodiče přepětí PRC jsou určeny pro sériovou a paralelní ochranu přístrojů napojených na 

analogové telekomunikační sítě. 

Svodiče přepětí PRI jsou určeny pro ochranu přístrojů napojených na digitální 

telekomunikační sítě, počítačové sítě, datové sítě atd. 

1 3 5

PRC

telefon fax

 

Obr. 9.7 PRC paralelní ochrana 

 

1 3 5

PRC

telefon fax

2 4 6

 

Obr. 9.8 PRC paralelní ochrana PRC sériová ochrana 
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1 3 5

2 4 6

PRI

L1
L2

I1
I2

napájení

datová síť

 

Obr. 9.9 PRI datová síť 

 

 

Opakovací otázky: 

1. Vyjmenujte druhy přepětí. 

2. Popište princip varistoru. 
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10 Elektrická instalace v koupelnách a v prostorách  s 

vanou 

10.1 Popis zón v prostorách s vanou nebo sprchou 

Prostory s vanou nebo sprchou se rozdělují do zón, které jsou normou ČSN 33 2000-7-701 

ed. 2 rozměrově vymezené. V reálném prostoru je pouhým okem rozeznatelná pouze zóna 0 a 

částečně zóna 1. Výška zóny 1 není viditelná bez použití měřidla. Taktéž zóna 2 není viditelná 

bez použití měřidla. U prostor se sprchovou vaničkou jsou zóny identické jako u prostor 

s vanou. Jinak se posuzují zóny v prostorách se sprchou bez vaničky. 

Zóna 0 je ohraničena: 

-vnitřním prostorem koupací nebo sprchové vany 

-u sprch bez vaniček je zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 0,10m nad podlahou 

a její plocha má stejný vodorovný rozsah jako zóna 1 

-zóna 0 nesmí být nahrazována zónou 1 nebo 2. 

Zóna 1 je ohraničena: 

-finálním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné 

sprchové hlavici nebo sprchovému výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna 1 výškově 

ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 2,25m nad finálním povrchem podlahy 

-svislá plocha, která se nachází nad koupací nebo sprchovou vanou 

-u sprch bez vaničky je vymezena vzdáleností 1,20m od nesnímatelné hlavice sprchy, která 

je upevněná na zdi nebo na stropě 

-prostor pod koupací nebo sprchovou vanou je vždy určen jako zóna 1. 

Zóna 2je ohraničena: 

-finálním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné 

sprchové hlavici nebo sprchovému výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna 2 výškově 

ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 2,25m nad finálním povrchem podlahy 

-svislá plocha zóny 2 je vymezena na vnější straně zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou 

vzdálenou 0,6m vně od zóny 1 
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-prostor se sprchou bez sprchové vaničky nemá zónu 2. Zóna 1 je ve vodorovném rozměru 

zvětšena na 1,2m. 

 

V místnostech v nichž se nachází koupací vana nebo sprcha musí být všechny elektrické 

obvody vybaveny proudovým chráničem s vypínacím residuálním proudem do 30mA. 

Proudovým chráničem se nemusí vybavit obvody, u kterých je použito ochranné opatření 

SELV nebo PELV a dále obvody, u kterých je použito ochranné opatření elektrické oddělení 

obvodů. Doplňující ochranné pospojování se provádí pouze, pokud je koupací nebo sprchová 

vana kovová. Z důvodu používání plastových trubek vodovodu, nemusí se tyto pospojovat. 

Topení provedené z plastu se také nepospojuje, pokud jsou trubky topení měděné, provádí se 

ochranné pospojování přímo u zdroje tepla. 

Umístění spínačů a zásuvek jmenovitého napětí AC 230V nebo 400V je v zóně 0 

nepřípustné. V zóně 1 lze umístnit odbočovací krabice pro elektrická zařízení umístněná 

v zónách 0 a1, například pro čerpadlo hydromasážní vany nebo ohřívač vody. V zóně 1 je 

možné umístnit zásuvky obvodů SELV a PELV s napětí DC 60v a AC 25V. Zdroje 

bezpečného napětí musí být umístněny mimo zóny 0a1. V zóně 2 lze umístnit příslušenství 

kromě zásuvek a vypínačů jmenovitého napětí AC 230V nebo 400V. Dále je možné v zóně 2 

umístnit příslušenství včetně zásuvek, které jsou napájeny SELV nebo PELV. V zóně 0 může 

být nainstalováno pouze zařízení, které vyhovuje odpovídajícím normám a je určeno pro 

umístnění v zóně 0, jedná se o zařízení s pevným elektrickým připojením a je chráněno 

s použitím SELV s nepřesahujícím napětím DC 30V nebo AC 12V. V zóně 1 mohou být 

pouze upevněná elektrická zařízení, která mají pevný elektrický přívod a musí výrobcem být 

určená pro tuto zónu. Jedná se o kompresory a čerpadla vířivých van a sprch, ventilátory, 

sušiče ručníků, svítidla, ohřívače vody atd. Spínače a zásuvky o jmenovitém napětí AC 230V 

nebo 400V jsou umístněny mimo prostory zón 0, 1, 2. Minimální výška pro umístnění 

spínacích přístrojů a zásuvek je 0,2m. Pro elektrické podlahové vytápění mohou být použity 

pouze topné kabely nebo topné rohože, jež mají kovový vodivý oplet nebo ovinutý pásek a 

zároveň odpovídají příslušným normám. Kovový oplet nebo pásek musí být připojen 

k ochrannému vodiči napájecího obvodu. Pro elektrické podlahové topení není dovoleno 

využívat ochranného opatření elektrického oddělení obvodů. 
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10.2 Prostor s vanou 

 

60
cm

60cm

Zóna 2

Zóna 1

Zóna 0

 

Obr. 10.1 Zobrazení zón v prostoru s vanou – půdorys 
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Obr. 10.2 Zobrazení zón v prostoru s vanou a pevnou příčkou – půdorys 
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Obr. 10.3 Zobrazení zón v prostoru s vanou – bokorys 
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10.3 Prostor se sprchou 
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Obr. 10.4 Zobrazení zón v prostoru se sprchou – bokorys 
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Zóna 0 a 1

120cm

120cm

Změna poloměru vymezující minimální vzdálenost

 

Obr. 10.5 Zobrazení zón v prostoru se sprchou s pevnou příčkou a pevnou hlavicí – půdorys 

Zóna 0 a 1

120cm

Zóna 0 a 1

120cm

 

Obr. 10.6 Zobrazení zón v prostoru se sprchou s pevně umístněnými sprchovými hlavicemi - 
půdorys 
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10.4 Umývací prostor 

Provedení elektrické instalace a umístnění elektrických zařízení v umývacím prostoru musí 

vyhovovat ČSN 33 2130 ed.2. Spínače a zásuvky mohou být umístněny pouze vně umývacího 

prostoru.Pokud jsou umístněny ve výšce alespoň 1,2 metru nad finální podlahou, potom 

mohou být umístněny na hranici umývacího prostoru. Pokud jsou umístněny níže, jejich 

nejbližší okraj smí být 0,2 metru od hranice umývacího prostoru. Spínače a zásuvky, které 

jsou součástí zařízení, jako jsou zrcadla, skříňky a podobné a je-li na tyto předměty vydáno 

ES prohlášení o shodě, mohou být namontovány v umývacím prostoru, ale za podmínek 

uvedených v návodu na montáž. Krytí elektrických zařízení musí odpovídat vnějším vlivům 

místnosti, kde se umývací prostor nachází. Svítidlo v umývacím prostoru musí být umístněno 

tak, aby jeho spodní okraj byl minimálně ve výšce 1,8 metru. Pokud je svítidlo níže než 2,5 

metru, všechny části svítidla musí být z trvanlivého izolantu. Pokud je svítidlo umístněno níže 

než 1,8 metru, musí být chráněno proti mechanickému poškození a mít krytí IP X1. V žádném 

případě nesmí být spodní okraj svítidla níže než 0,4 metru dřezu nebo umyvadla. Zásuvky ve 

školních učebnách, se nesmějí umisťovat blíže, než 1,5 metru od umývacího prostoru. 
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Obr. 10.7 Umývací prostor 
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Opakovací otázky: 

1. Kolik je definovaných zón v prostoru s vanou? 

2. Kde může být umístněn elektrický zásobník teplé vody? 

3. Jaké elektrické zařízení může být umístněno v zóně 0? 
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11 Hromosvody a zemni če 

 

11.1 Obecné zásady navrhování a montáže hromosvod ů a 

zemni čů 

Správně řešený a provedený hromosvod, zemnič a další opatření k ochraně před bleskem 

zabraňují ohrožení osob a škodám na objektech. Za zvláště nepříznivých okolností, výboji 

blesku vysokých parametrů mohou však vzniknout škody, i když ochrana před bleskem je 

provedena podle platných norem. Hromosvody se zřizují na objektech nebo v místech, kde by 

mohli být ohroženy osoby nebo majetek, a v místech, kde by blesk mohl způsobit materiální 

škody. Jde třeba o fotovoltaické elektrárny a to nejen z důvodu její ochrany, ale i zavlečení 

přepětí do distribuční sítě a tím následným škodám. K provedení hromosvodu musí být 

vyhotovena dokumentace, podle které se hromosvod namontuje. Tato dokumentace musí být 

provedena v souladu s platnou normou ČSN 62305-5. Provedení hromosvodu musí odpovídat 

citované normě a vytvořené dokumentaci. 

 

 

11.2 Rozdělení budov do t říd LPS 

LPS – Lighting Protection Systém – systém ochrany před bleskem je kompletní systém 

používaný ke snížení hmotných škod způsobených úderem blesku do stavby. LPS se rozdělují 

na vnější a vnitřní systém ochrany před bleskem. Vnější ochranu před bleskem tvoří jímací 

soustava, svody a uzemňovací soustava. Vnitřní ochrana před bleskem je tvořena 

z ekvipotenciálního pospojování. Obě soustavy jsou vodivě spojeny systémem vyrovnání 

potenciálů. 
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Třída LPS I: 

 -energetické zdroje (elektrárny, rozvodny) 

 -budovy s vysoce náročnou výrobou 

 -budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu 

 -nemocnice 

 -jaderné elektrárny 

 -plynárny, vodárny 

 -automobilky 

 -banky, atd. 

 

 

Třída LPS II: 

 -supermarkety 

 -školy 

 -muzea  

 -kostely 

 -budovy s prostory s nebezpečím požáru 

 -pracoviště hasičů a policie 

 -akvaparky, atd. 

 

Třída LPS III: 

 -rodinné domy 

 -obytné domy 

 -administrativní budovy 

 -zemědělské stavby, atd. 
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Třída LPS IV: 

 -budovy stojící v ochranném prostoru jiných budov 

 -sklady, stavby a haly bez trvalého výskytu osob, atd. 

 

 

Pro přesné určení třídy LPS, je potřeba provést analýzu rizika, ve které se zohledňuje 

mimo jiné:  -charakteristika chráněné stavby 

  -určení typu ztrát chráněné stavby 

  -u každého typu ztrát určit odpovídající rizika 

  -určit přípustné riziko ztrát 

  -spočítat celkové riziko ztrát 

  -porovnat přípustné a celkové riziko 

  -analýzu vyhodnotit a určit LPS. 

 

 

11.3 Hromosvod 

Základní ochrannou před úderem blesku do budovy je hromosvodová soustava, která se 

skládá z jímací soustavy, svodů a zemniče. Úkolem hromosvodu je zachycení bleskového 

výboje a bezpečné svedení mimo objekt do země, kde se pomocí správně sestaveného 

zemniče rovnoměrně rozprostře. Pro střechy sedlové a valbové používá hřebenová jímací 

soustava. Pro ploché střechy se používá mřížová soustava. Pokud se musíme například 

vyhnout anténnímu stožáru nebo potřebujeme pokrýt ochranným prostorem fotovoltaickou 

elektrárnu, zřizují se oddálené hromosvody. 
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Jímač je umisťován zpravidla na nejvyšší bod budovy a slouží přímo k zachycení blesku. 

Jímače se dle normy ČSN 62305-5 dělí na strojené a náhodné. Strojené jímače jsou 

namontovány jako součást soustavy hromosvodu a jsou umístněny podle předložené 

dokumentace. Jako náhodné jímače můžeme použít kovové části střechy, ale s přihlédnutím 

na minimální tloušťku použitého materiálu. Jímače jsou spolu propojeny vedením, které je 

připojeno na svody, jejichž počet určuje třída LPS. Ke svedení bleskového proudu od jímače 

do zemniče slouží svody a to nejkratší cestou. Jímače, vedení i svody by měly mít dostatečný 

průřez, aby snesly tepelné i mechanické namáhání při průchodu bleskového proudu. 

Umístnění svodů se volí dle pozice budovy s ohledem na okna, dveře či prostor pro 

shromažďování osob. Pokud lze předpokládat místo s výskytem osob, pokusíme se svod 

umístnit na jiném místě, ale pokud to není možné, musíme svod provést z izolovaného vodiče 

nebo neizolovaný vodič označit tabulkou s informacemi o zdržování osob v blízkosti svodu 

při bouřce. Jednotlivé svody se musí označit číslem, pod kterým je svod revidován. Svod je 

spojen se zemničem zkušební svorkou. 

 

 

Třída LPS Vzdálenost mezi svody 

I 10m 

II 10m 

III 15m 

IV 20m 

Tab. 11.1 Vzdálenost svodů v závislosti třídy LPS 
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Svody se na exponovaných místech musí chránit před mechanickým poškozením. Jako 

ochrana svodu se používá ochranný úhelník. Provádění skrytých svodů pod omítkou nebo 

v zateplovacím systému se doporučuje pouze na vybraných objektech, jako jsou banky, 

historické budovy a podobně. V případech, kde mechanické poškození nehrozí, lze svod 

provést bez dodatečné mechanické ochrany. K montáži svodu lze použít podpěry svodů nebo i 

okapové roury, na něž se svod přichytí okapovou svorkou svodu. 

 

Materiál Druh 
Min. 

průřez 

Min. průměr 

(tloušťka) 
Poznámka 

  plný pásek 50mm2 2mm tloušťka 

Měď drát 50mm2 8mm   

  lano 50mm2 1,7mm každý pramen 

  kulatina 200mm2 16mm jímací tyče, vývod zemniče 

  plný pásek 70mm2 3mm tloušťka 

Hliník drát 50mm2 8mm   

  lano 50mm2 1,7mm každý pramen 

  plný pásek 50mm2 2,5mm tloušťka 

Hliník slitina drát 50mm2 8mm   

  lano 50mm2 1,7mm každý pramen 

  kulatina 200mm2 16mm jímací tyče 

  plný pásek 50mm2 2,5mm tloušťka 

Pozinkovaná  drát 50mm2 8mm   

Ocel lano 50mm2 1,7mm každý pramen 

  kulatina 200mm2 16mm jímací tyče, vývod zemniče 

  plný pásek 50mm2 2mm tloušťka 

Korozivzdorná drát 50mm2 8mm   

Ocel lano 70mm2 1,7mm každý pramen 

  kulatina 200mm2 16mm jímací tyče, vývod zemniče 

Tab. 11.2 Materiál a provedení jímacích tyčí, vedení, svodů a zemničů 
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11.4 Ochranný prostor 

Stanovení ochranného prostoru závisí na zvolené metodě návrhu vnější ochrany před 

bleskem. Vymezení ochranného prostoru chráněného jímacím zařízením lze využít jednotlivé 

postupy popsané v této kapitole nebo jejich vzájemné kombinaci. U složitějších objektů se 

často využívají tyčové jímače společně s mřížovou soustavou. 

 

11.4.1 Metoda ochranného úhlu 

Návrh metodou ochranného úhlu je jednoduchý způsob ochrany budovy před bleskem. 

Metoda je zpravidla použitelná u jednoduchých staveb, rodinných domů s hřebenovou jímací 

soustavou s tyčovými jímači. Celý chráněný objekt se musí nacházet v ochranném prostoru 

tak, aby žádná část budovy nevyčnívala. Nesmí vyčnívat komín, antény ani odvětrání 

ventilace a kanalizace. 

Třída ochrany LPS Úhel α pro výšku jímače h=3m Velikost ok 

I 70° 5x5m 

II 72° 10x10m 

III 76° 15x15m 

IV 79° 20x20m 
 Tab. 11.3 Ochranný úhel jímače a parametry mřížové jímací soustavy 
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Obr. 11.4 Stanovení ochranného prostoru pomocí metody ochranného úhlu 
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α

 

Obr. 11.5 Stanovení ochranného prostoru metodou ochranného úhlu 

 

 

11.4.2 Metoda valivé koule 

Návrh metodou valivé (bleskové) koule je přesnější než návrh metodou ochranného úhlu. 

Používá se pro návrh jímací soustavy u složitějších staveb. U návrhu se uvažuje poloměr 

valivé koule R. Velikost poloměru valivé koule je dán třídou ochrany LPS. 

 

Třída LPS Poloměr valící se koule-R 

I 20m 

II 30m 

III 45m 

IV 60m 
Tab. 11. 6 Poloměr valící se koule 
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Obr. 11.7 Oddálený jímač provedený metodou valivé koule 
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11.8 Oddálené jímače při použití ochrany před bleskem u FV elektrárny 

 

 

11.5 Zemni če 

Uzemnění se musí zřizovat tak, aby bylo dosaženo na dlouho dobu pokud možno co 

nejnižšího zemního odporu. Nejnižšího zemního odporu zemničů docílíme dobrým stykem 

s půdou, bez kamení. Není dovoleno používat pro zlepšení zemního odporu chemikálie ani 

jiné látky. Zemnič pro hromosvod by měl mít zemní odpor do 10Ω. 
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Svorka opatřená
antikorozním nátěrem

Drát FeZn prům. min. 10mm
ke svodům od hromosvodu
nebo do ekvipotencionální
svorkovnice

Odbočka od zemniče
 ke svodu

Zemnič
páska FeZn 30x4mm nebo
drát FeZn prům. min. 10mm

Zemina,
betonový základ

 

Obr. 11.9 Pokládka zemniče a vedení ke svodům 

 

Opakovací otázky: 

1. Kolik je tříd LPS? 

2. Vysvětlete návrh hromosvodu pomocí metody valivé koule. 

3. Nakreslete a vysvětlete pokládku zemniče. 
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12 Elektrické rozvád ěče 

 

Jsou nedílnou součástí elektrických rozvodů v průmyslových závodech, školách, 

nemocnicích, bytech občanské vybavenosti apod. 

Rozváděč je tedy elektrické rozvodné zařízení (nebo jeho část) jehož přístroje, spínací, 

jistící prvky jsou namontovány na pevné celistvé konstrukci. V současné době se prvky 

uchycují na DIN lištu v prostoru rozvaděče podle určení výrobce. Elektroměrový rozváděč je 

vyroben buď z plechu s povrchovou úpravou, v poslední době se používají lisované plastické 

hmoty. 

Elektrické rozváděče dělíme podle: 

a) konstrukce na:  skříňové stavebnicové 

    pultové 

    zapouzdřené 

 přípojnicový rozvod 

 panelové 

 

b) místa instalace: pro vnitřní instalaci 

 pro venkovní instalaci 

 

c) způsobu montáže s ohledem na mobilnost: 

 stabilní (nepřenosné) 

 mobilní (přenosné) 
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d) způsobu krytí:  kovové krytí 

    izolační krytí 

 

e) způsobu montáže: na povrch 

 zapuštěné 

 

f) způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem 

 

Nekryté elektrické rozváděče se skládají z nosné konstrukce, která nese elektrické zařízení 

(přístroje). Tyto jsou přístupné ze všech stran, rovněž živé části elektrického zařízení jsou 

přístupné dotyku. 

 Panelové rozváděče mají kryt na přední části, zajišťují krytí nejméně IP 2X z čelní strany. 

Živé části jsou však z jiných směrů přístupné.  

Kryté el. rozváděče jsou kryté ze všech stran, s výjimkou dosedací plochy na podlahu, 

nebo kabelového kanálu, krytí nejméně IP 2X. 

Skříňový el. rozváděč je krytý ze všech stran, stojící na podlaze je sestaven z několika 

skříní vzájemně k sobě spojených. 

Pultový el. rozváděč je krytý s vodorovnými, svislými nebo šikmými panely, nebo jejich 

kombinací, panel obsahuje ovládací, měřící, návěstní přístroje.  
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Způsob montáže elektrických rozváděčů a jejich krytí  

Elektrické rozváděče umisťujeme pokud možno v prostorech se základním prostředím a to 

u rozváděčů hlavních, podružných i okruhových. Rozváděč je potřebné umisťovat tak, aby je 

bylo možno opravovat, obsluhovat, udržovat při dodržení všech bezpečnostních předpisů pro 

obsluhu a práci na elektrických zařízení a předpisů pro ochranu před nebezpečným dotykem. 

Kolem el. rozváděče je nutno zachovávat volný prostor odpovídající předpokládanému 

počtu pracovníků při obsluze, opravách a údržbě, nejméně 80 cm. Prostory a průchozí 

komunikace před rozváděči musí být stále volné, musí být k nim zachován volný přístup. 

Krytí el. rozváděčů se dělí podle prostředí ve kterém jsou umístěny. Studené prostředí 

nejméně IP 2X, horké IP 20, vlhké IP 21, mokré IP 43 nebo vyšší, s korozí a agresivitou až IP 

66. S prachem nehořlavým IP 44, s biologickými škůdci IP 43. 

Ochrana elektrických rozváděčů krytím mezi stěnami 

Vnější kryt rozváděče musí vyhovovat krytí nejméně IP 2X, kryty a mezistěny musí být 

spolehlivě upevněny, dostatečně stabilní, odolné proti namáhání a dodrženy dostatečné 

vzdálenosti. Každý rozváděč musí mít jeden trvanlivý, dobře viditelný štítek odolávající vlivu 

prostředí. 

 

Štítek musí obsahovat: 

název výrobce 

výrobní číslo 

stupeň krytí 

druh proudu ≅  

jmenovitý proud hlavního obvodu 
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Průvodní dokumentace musí obsahovat: 

jmenovitý proud každého obvodu rozváděče 

zkratovou odolnost 

způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem 

pracovní podmínky (ve vnitřním a venkovním prostoru) 

osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku 

popis rozváděče 

pokyny pro skladování, montáž, obsluhu, údržbu 

 

Výstroj rozváděčů: 

Elektrické přístroje, měřicí přístroje, svorkovnice atd. zabudované v rozvaděčích musí 

vyhovovat příslušným všeobecným normám a předpisům. Odpovídat konkrétnímu použití 

vzhledem na konstrukční řešení rozváděče a požadovaným elektrickým parametrům 

rozváděče (jmenovité napětí, proud, vypínací schopnost a zkratová odolnost). Přístroje musí 

být namontovány v souladu s pokyny jejich výrobce (polohy, vzdušné vzdálenosti mezi 

živými částmi a ohledem na prostředí). 

12.1 Hlavní rozvád ěč 

Přívod elektrické energie do objektu je realizován kabelovým nebo vzdušným vedením. 

V hlavním rozváděči je tento přívod připojen na vstup hlavního jističe, který jistí celý objekt. 

V případě požáru, poruchy, živelné pohromy i úrazu elektrickým proudem vypnutím tohoto 

jističe dosáhneme odpojení celého objektu. Vypnutí lze provést ručně, nebo pomocí „stop“ 

tlačítka, které je umístěno na předním panelu hlavního rozvaděče. Přední panel rozváděče 

rovněž obsahuje měřící prvky informující obsluhu. Měří se zde napětí fázové a sdružené, 

proudy ve všech fázích. Dále je zde umístěn elektroměr měřící spotřebu elektrické energie 

v celém objektu. Skříň hlavního rozváděče je oceloplechová, svařovaná, složená ze 

základního rámu a dveří. Ve vnitřní části rámu jsou umístěny přípojnice, závěsy pro montáž 

jistících a měřících prvků. Dveře jsou uzamykatelné. Rozváděč je řádně označen a opatřen 

výstražnou tabulkou „Pozor elektrické zařízení“ a před rozváděčem je položen dielektrický 

koberec. 
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12.2 Okruhový rozvád ěč 

Okruhový rozváděč je elektrické zařízení, které slouží k rozdělení přívodního vedení do 

několika okruhů. Vývody z okruhů jsou dimenzovány na nižší zatížení než vedení přívodní. 

Na přívodu okruhového rozváděče je umístěn hlavní vypínač. Vývody z rozváděče jsou 

vedeny k jednotlivým okruhům (např. zásuvky, světla, sporák, pračka, myčka, boiler). Jsou 

chráněny proti zkratům a nadproudům jističi. V okruhovém rozváděči jsou dále umístěny 

další přístroje jako jsou chrániče, přepěťové ochrany, stykače, časové spínače, vše potřebné 

pro kvalitu a bezpečnost instalace, dále zabezpečují komfortnost, funkčnost a spolehlivost 

připojených zařízení. 

Dnes se používají plastové nebo oceloplechové rozváděče pro zapuštěnou montáž 

především z estetických důvodů. Každý el. rozváděč musí v provozu zabezpečit dostatečný 

stupeň krytí před úrazem el. proudem a to i po otevření dvířek. Znamená to, že živé části musí 

být pod krytem bránícím náhodnému nebezpečnému dotyku. Ovládací části přístrojů, jističů, 

spínačů procházejí tímto krytem a jsou přístupné po otevření dvířek. 

Konstrukce plastových rozváděčů je uzpůsobena pro postupnou montáž. Nejdříve se do 

stěny zapustí a upevní maltou spodek rozváděče, z něhož jsou vyjmuty horní a dolní stěny. 

Pak založíme všechny vodiče, kabely a uložíme stěny, které rovněž zafixujeme maltou. 

Přístroje se montují na nosný rám, který se uloží do rozváděče. Po zapojení vodičů 

překryjeme vnitřním krytem a uzavřeme dvířky. Při navrhování plastové rozvodnice 

vycházíme z počtu přístrojů, které do ní mají být umístěny. Přístroje jsou v rozváděči 

uspořádány do řad a v každé z nich musí být umístěn výrobcem určený počet přístrojů. 

Přístroje mohou být umístěny v řadách (jedno, víceřadové). Rozvaděč navrhujeme tak, aby při 

plném osazení přístrojů zůstalo ještě asi 20 % prostorové rezervy pro pozdější doplňování 

přístrojů. V rozváděčích se používají elektrické přístroje v modulových rozměrech a pro 

snadnou montáž bezšroubovými prostředky pro připevnění na nosné kovové lišty „C“ o šířce 

35 mm. Přístroje jsou v rozměrově schodných krytech, šíře jednoho modulu 1M = 18 mm a 

jejich násobky. V dřívějších elektrických rozvodech byl jeden el. rozváděč pro jeden celý byt 

nebo rodinný domek bez ohledu na jeho velikost. I dnes vystačíme s jedním společným 

okruhovacím rozváděčem, ale v objektech s větším počtem místností je již výhodné vytvořit 

hlavní okruhový rozváděč a vhodný počet podružných rozváděčů.Elektrické obvody se poté 

značně zjednoduší a el.obvod sestává přehlednější. 
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12.3 Elektrom ěrový rozvád ěč 

V rozváděči je umístěno měřící zařízení (elektroměr) sloužící k měření spotřeby el. energie 

v objektu. Měřící zařízení se montuje na elektroměrové desky, které jsou k tomuto účelu 

určeny. Mají standartní rozměry a to buď pro jednofázové nebo trojfázové elektroměry. Jsou 

vyrobeny z plastu a umístěny buď v plastových nebo oceloplechových skříních. Střed 

elektroměru má být ve výšce 1,5 až 1,7 m od podlahy nebo upraveného terénu. Pokud je 

rozvaděč umístěn v oplocení (pilíři) mohou být středy okének elektroměrů níže než 1,5 m. 

Spodní hrana rozváděče však musí být minimálně 0,6 m nad úrovní terénu. Před rozváděčem 

musí být volný prostor o hloubce alespoň 800 mm s rovnou podlahou. 

Rozváděč musí být v provedení, které vyhovuje prostředí, ve kterém jsou umístěny. 

Rozváděč s dveřmi, po jejichž otevření jsou přístupné živé části, musí mít po uzavření dveří 

krytí alespoň IP 30, po otevření dveří krytí alespoň IP 20. Elektroměrové rozváděče 

(rozvodnice) a elektroměrové desky musí být upraveny k zaplombování těchto přístrojů 

(pokud nejsou zaplombovány krytem). 

Elektroměry pro přímé měření se osazují do 80 A a třífázové elektroměry musí být 

zapojeny na správný sled fází (L1- hnědá, L2- černá, L3- šedá). Pro měření nepřímé (nad 80 

A) je nutno použít měřící transformátory proudu s převodem na 5 A. 

Přívod a vývod z elektroměru je proveden plným vodičem o minimálním průřezu 6 2mm a 

max. 16 2mm , vodič N na elektroměr o min. průřezu 4 2mm , ovládací obvody (HDO apod.) 

1,5 2mm .  

Vodič pro připojení časového spínače, nebo HDO musí mít trvale označené návlečky před 

připojením takto: 

 přívodní fáze – L 

 střední vodič – N 

 ovládací vodič N pro ohřev vody – TUV 

 ovládací vodič N pro přímotopné vytápění – PV 

 ovládací vodič N pro akumulační vytápění – AKU 

 ovládací vodič N pro tepelné čerpadlo – TC 

 ovládací vodič N pro tarif elektroměru – TAR 



 148 

 

Barevné značení vodičů: 

L1- hnědá, L2- černá, L3- šedá, N- světle modrá PE – zelenožlutý PEN - zelenožlutý 

Elektroměrový rozváděč obsahuje: 

 Hlavní jisti č 10, (13), 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 A – přímé měření 

 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 A – nepřímé měření 

 Elektroměr  (jednofázový, třífázový, jednosazbový, dvousazbový, pro přímé nebo 

 nepřímé měření) 

 Svorkovnici PEN 

 Sazbový spínač (HDO) 

 Jistič pro sazbový spínač (HDO) – B 2A 

 Pro nepřímé měření – měřící transf. proudu, svorkovnici ZS1B 



 149 

Wh h

B10A B16A B16A
B2A B16A

AnI 03,0∆

PE

1
2

B25A B2A

N
PE

PEN

Schéma elektroměrového a bytového rozváděče

L1,2,3

L1,2,3

T
U

V

m
ra

zá
k

zv
on

ek

př
ep
ě
ťo

vá
 o

ch
ra

na

C 20A

zá
su

vk
y

CYKY J 5x6

CYKY J 4x10

6A

10A

 

Obr. 12.1 Schéma elektroměrového a bytového rozváděče 

 

Přívod do elektroměrového rozváděče musí být síť TN-C (min. 10 Cu, nebo 16 Al), přívod 

do bytového rozváděče může být síť TN-C (min. 10 Cu, nebo 16 Al) nebo TN – S  

(nižší průřezy). 
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Opakovací otázky: 

1. Vyjmenujte základní rozdělení rozváděčů. 

2. Vyjmenujte, co musí obsahovat elektroměrový rozváděč? 
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13 Domovní telefony a videotelefony 

 

13.1 Analogové systémy domácích telefon ů 

 

Rozdělení dle provedení: 

1. Plechové, kombinace ocelový plech a sklo, povrchová úprava Komaxitem. 

Výhodou je uzamykatelný přistup do systému. 

2. Duralové v ocelovém rámu ve formě antivandal je jeho životnost podstatně delší, 

přesto když se některý díl poškodí, je nutné jej celý vyměnit. I zde je výhodou 

uzamykatelný přístup do systému. 

3. Litý dural, je nejsilnějším zástupcem. Přijatelné pro menší domy, 100% antivandal 

zlepšilo celkovou úroveň konstrukčně a kvalitně. 

4. Hlíníkoplastové, určen pro méně účastníků. Nevýhodou je kombinace hlíník-plast, 

snadno rozbitné a zapálitelné. Snadná demontáž a destrukce pomocí šroubováku. 

 

Základní vlastnosti a technické údaje: 

- Vyzvánění je z reproduktoru mikrotelefonu. 

- Většinou je používán kondenzátorový mikrofon. 

- Pro elektrický zámek dveří je na telefonu samostatné tlačítko. 

- Telefonní přístroje jsou standardně dodávány s montáží na stěnu,ale někteří výrobci 
dodávají  i stolní provedení – svorkovnice pro připojení vodičů jsou většinou uvnitř 
telefonního přístroje. 

- Některé typy přístrojů umožňují interkom, u některých typů je nutno technicky upravit 
uvnitř telefonu. 

- Přístroje používají bezpečného nízkého napětí. 



 152 

 

zvonkové tablo
zdroj napětí

zámek

230 V

 

Obr. 13.1 Blokové schéma analogového domácího telefonu 



 153 

Systémy domovních telefonů 

Rozdělení podle počtu vodičů: 

Systém pětivodičový – plnohodnotný systém, poznáme zejména zvonění rozdílného zvuku 

(zvonek chodba, zvonek spodní nebo vchodové dveře) a podle 

počtu vodičů v každém telefonu musí mít svůj vyzváněcí 

bzučák. 

 

Obr. 13.2 Příklad pětivodičového zapojení telefonů dle www.teslastropkov.cz 
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Systém čtyřvodičový – systém bez rozdílu zvonění a jsou zde použity nejlevnější telefony. 

 

 

Obr. 13.3 Příklad zapojení pouze čtyřmi vodiči dle www.teslastropkov.cz 
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13.2 Digitální systémy domovních telefon ů 

Digitální systémy se dělí na: 

adresní systém, kde každý účastník má svoje vlastní tlačítko jako u analogového systému 

neadresní systém, kde místo tlačítkového tabla s tlačítky a jmény je dole blok kódovače a 

popiska se jmény a čísly kódů. 

Veškeré povely a pokyny k řízení systému se předávají v multiplexu mezi účastníky a 

návštěvníky, respektive mezi dvěma uživateli pouze po dvou drátech. To znamená, že není 

nutné při obnově systémů vyměňovat vodiče. Mění se pouze odbočky do každého bytu, 

telefon může mít i regulátor a vypínač zvonění. 

Digitální systémy jsou určeny především pro větší a velké domy od 50 do 150 účastníků, 

kde analogový systém nestačí. U digitálního systému je možné mít vyvěšeno několik telefonů 

a každý se sám po chvíli odpojí. K opětovnému připojení stačí zavěsit sluchátko, což u 

analogu není možné (vyvěšené sluchátko je kolaps v systému). Výhodou je telefonovat mezi 

byty či využívat interkom. Jedinou nevýhodou digitálního systému je momentální cena oproti 

analogu. Kvalita přenosu hlasu a komfortem dalších služeb je digitální systém krokem do 

budoucnosti a správnou cestou ke zkvalitnění domovních telefonů. 

Základní vlastnosti a technické údaje 

- Systém je vhodný pro modernizaci zastaralých systémů, především určen pro nové 
instalace domácích telefonů. 

- Instalace pouze dvěma vodiči. 

- Většinou systémy jsou v takzvaném stavebnicovém provedení, s možností rozšiřovat 
počty účastníků. 

- Pomocí  LCD zobrazovače je možné vyhledávat účastníky a jednouchým způsobem 
s nimi komunikovat. 

- Je možno nastavovat parametry například – maximální dobu vyzvánění, 
minimální/maximální délku hovoru a obsazeno. 

- Samozřejmostí je ovládání elektrického zámku dveří. 

- Lze volit vyzváněcí tóny. 

- Systémy dovolují skrytou konverzaci a naprostou diskrétnost. 
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- Je možno připojit až 250 domovních telefonů. 

- Systém signalizuje otevřené dveře, rozsvícené světlo, atd. 

- Limitem je většinou od výrobců celková délka vodičů 800 metrů. 

 

Systém dvojvodičový – je zde digitální systém a má mnoho dalších funkcí. Lze telefonovat 

mezi byty a k přenosu stačí pouze dva vodiče. Systém je celkově 

dražší, ale výhodou jsou zde pouze dva vodiče, protože se zde 

ušetří mnoho montážní práce. 

 

zvonkové tablo

ústředna

zámek

230 V

master 

+ adapter 230 V

LCD

 

Obr. 13.4 Blokové schéma zapojení digitálního systému domácího telefonu 
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13.3 Digitální videotelefony  

 

Domovní videotelefony jsou z hlediska bezpečnosti špičkou dnešní instalace domovních 

telefonů. Na LCD obrazovkách účastník vidí kvalitně návštěvníka a může s ním v reálu 

mluvit. Je zaručena konverzace pouze a jenom určenému účastníkovi a návštěvníkovi. 

Moderní CCD kamery používají infračervené osvětlení, tedy je možno vidět návštěvníka i za 

tmy. Některé typy videotelefonů umožňují sledovat venkovní prostor před tlačítkovým tablem 

a to i diskrétně. 

 

Technické údaje 

- Obraz návštěvníka se zobrazuje pouze volnému účastníkovi. 

- Automatické vypínání CCD kamer. 

- Parametry kontrastu, jasu obrazovky jsou nastavovány automaticky s možností 
ručního doladění. 

- Typy vyzvánění je možno volit jako u digitálních systémů. 

- Mikrofony jsou většinou kondenzátorové. 

- Interkom je samozřejmostí. 

- Provozní teplota je doporučována od -5 do 50 st. C. 

- Relativní vlhkost může být maximálně 90%. 

- Výrobci standardně dodávají instalaci na stěnu, ale i též stolní provedení. 
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Obr. 13.5 Blokové schéma zapojení domácích videotelefonů 
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Obr. 13.6 Příklad zapojení videotelefonů dle www.teslastropkov.cz 
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Opakovací otázky: 

1. Jaký je rozdíl mezi neadresním a adresním telefonním systémem? 

2. Vyjmenujte rozdíly mezi analogovým a digitálním systémem domácích telefonů. 
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14 Revize elektrických za řízení 

 

Základní požadavky stanovují platné technické normy a legislativa České republiky, 

zejména ČSN 33 1500 změna 1-4, ČSN 33 2000-6 a vyhláška 73/2010 Sb. 

Účelem revize elektrických zařízení je ověření jejich bezpečnosti a spolehlivosti. Tyto 

požadavky jsou splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá příslušným ustanovením výše 

uvedených norem, souvisejících technických norem a právních předpisů. 

 

14.1 Výchozí revize 

 

Každé elektrické zařízení musí být během nebo po dokončení výstavby, dříve než je uvede 

uživatel do provozu, prohlédnuto a vyzkoušeno v rámci výchozí revize. Úkony prováděné při 

této činnosti jsou prohlídky, zkoušky a měření, které závisí na druhu použití ochrany před 

úrazem elektrickým proudem. 

 

14.2 Pravidelné kontroly a revize 

 

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách 

stanovených normou ČSN 33 1500. 

Na vedeních přenosové soustavy a distribuční soustavy, transformovnách VN/NN a 

rozvodných zařízení se nemusí provádět pravidelné revize, pokud bezpečnost elektrického 

zařízení je zajišťována pravidelnými kontrolami a údržbou. 
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14.3 Podklady k provád ění revizí 

 

Podklady pro provádění revizí jsou: 

-dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení 

-protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace 

-písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení 

-záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrických zařízeních 

před jeho uvedením do provozu 

-doklady stanovené příslušným předpisem (výchozí revizní zpráva) 

-písemné záznamy o provedených opatřeních a kontrolách v případě provádění 

rekonstrukcí 

 

Podklady k provádění pravidelné revize jsou: 

-dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení 

-protokoly o určení druhu prostředí 

-zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření 

-záznamy a výsledky provedených kontrol podle řádu preventivní údržby s podpisem 

pověřeného pracovníka 

-zpráva o předchozí revizi 

-záznamy o provedených kontrolách při rozšiřování obvodu NN, které nevyžaduje změnu 

jištění; u zařízení, které mění svoji polohu; u zařízení, na kterých byly provedeny práce 

charakteru oprav. 

 

Zpráva o revizi elektrického zařízení musí obsahovat: 

-určení druhu revize (výchozí, pravidelná) 

-vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení 

-soupis použitých přístrojů 

-soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky) 

-soupis zjištěných závad 
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-datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy 

-jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem 

-výsledky (prohlídky a zkoušek, naměřené hodnoty) podstatné z hlediska sledování stavu 

bezpečnosti zařízení, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní 

zprávy. 

 

14.4 Revize a kontroly elektrických spot řebičů a ručního ná řadí 

během používání 

Dle ČSN 33 1600 ed.2 

Účelem normy je stanovit bezpečnostní požadavky na metody ověřování uplatňované při 

kontrolách a revizích elektrických spotřebičů doplňující k požadavkům ČSN 33 1500 nebo od 

těchto požadavků odlišné. Cílem je zabezpečit především ochranu elektrickým proudem a 

také ochranu proti požáru. 

Pokud se dále v této normě hovoří o spotřebičích, jedná se o elektrické spotřebiče 

připojované pohyblivým přívodem do zásuvky i v případě dobíjení baterií nebo akumulátorů, 

a to včetně elektrického ručního nářadí. 

 

Rozsah platnosti 

Tato norma stanovuje způsob, rozsah a postup: 

-revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání a 

-revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů po opravách 

 

Norma platí pouze pro: 

-elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely 

-elektrické spotřebiče v průmyslu a řemeslné činnosti ve vnitřních i venkovních prostorách 

-elektrické spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech (školy, zdravotnické objekty, 

hotely, ubytovny, kempy atd.) 

-elektrické spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnost 
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-elektrická nepřipevněná svítidla 

-elektrická zařízení informační techniky 

-přístrojů spotřební elektroniky 

-přístroje používané v laboratořích 

-prodlužovací a odpojitelné přívody 

-elektrické ruční nářadí 

-ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru. 

 

Tato norma stanovuje postupy: 

-revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče po jejich opravách před předáním 

uživateli 

-kontrol a revizí na uvedené spotřebiče užívané v pracovním procesu, užívané ve veřejně 

přístupných prostorech a na spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli 

 

Norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče na napětí SELV nebo PELV, které se 

nepřipojují k síti NN a elektrické spotřebiče podléhající zvláštním předpisům, to 

znamená na: 

-elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu 

-zdravotnické elektrické přístroje 

-elektrická technická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejících 

-elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu 

-strojní zařízení, svářečky 

 

Definice: 

Prohlídka elektrického spotřebiče – pohledové posouzení stavu elektrického spotřebiče 

z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem. 
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Měření elektrického spotřebiče – ověření elektrických parametrů z hlediska bezpečnosti 

před úrazem elektrickým proudem měřením. 

Nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný, nebo spotřebič, který je trvale 

připevněn. 

Připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce 

nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě 

Přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný 

spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg 

Spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního 

používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče. 

 

Rozdělení elektrických spotřebičů a nářadí podle užívání 

Skupina A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo 

přímému uživateli 

Skupina B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru ( na stavbách, při zemědělských 

pracích atd.) 

Skupina C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních 

prostorách 

Skupina D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely 

atd.) 

Skupina E – spotřebiče používané při administrativní činnosti. 
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Provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů a nářadí 

Skupina 

elektrických 

spotřebičů 

 

Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce 

Ostatní 

nepřipevněné 

spotřebiče 

A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny 

jejich užívání 

B Třídy I 1 x za 3 měsíce 1 x za 6 měsíců 

Třídy II a III 1 x za 6 měsíců 

C Třídy I 1 x za 6 měsíců 1 x za 24 měsíců 

Třídy II a III 1 x za 12 měsíců 

D Třídy I 

Třídy II a III 

1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců 

E Třídy I 

Třídy II a III 

1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců 

Tab. 14.1 Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů 

 

Rozsah kontrol a revizí elektrických spotřebičů 

Postup kontrol elektrických spotřebičů je stanoven v rozsahu: 

-prohlídky 

-zkoušky chodu. 

Při revizi elektrických spotřebičů provádíme: 

-prohlídku 

-měření: 

-ochranného vodiče – odpor ochranného vodiče, měřený mezi ochrannou zdířkou 

vidlice a přístupnými kovovými neživými částmi spojenými s ochranným vodičem, nesmí 

být menší než: 0,2 Ω při délce přívodu do 3 m, 0,1 Ω se připočte na každé další 3 m délky 

přívodu. V žádném případě však nesmí být překročena hodnota 1 Ω. 
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-izolačního odporu 

Spotřebič 

třídy ochrany 

Izolační odpor 

spotřebičů držených za 

provozu v ruce 

MΩ 

Izolační odpor spotřebičů, které nejsou 

za provozu drženy v ruce 

MΩ 

I 2 Tepelných s příkonem nad  

3,5 kW 

0,3 

ostatních 1 

II 7 2 

III 0,25 0,25 

Prodlužovací a odpojitelné přívody Mezi žilami, resp. žilami a 

pláštěm, pokud je vodivý 

7 

Tab. 14.2 Hodnoty izolačních odporů 

-unikajících proudů – dotykový proud na vodivých částech přístupných dotyku nesmí 

překročit hodnotu 0,5 mA 

-zkoušku chodu 

-kontrolu označení elektrického spotřebiče 

-vypracování dokladu o provedení revize 

 

Požadavky na používané měřicí přístroje: 

Měření odporů ochranného vodiče – pomocí zdroje o střídavém nebo stejnosměrném 

napětí 4 až 24 V bez zatížení, minimálně proudem 0,2 A. 

Měření izolačního odporu – pomocí zdroje stejnosměrného napětí, který musí být schopen 

poskytovat zkušební napětí 500 V při zatížení proudem 1 mA po dobu 5  až 10 s. 
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Revize spot řebiče třídy I

Měření izola čního odporu

1. kontrola spotřebiče 2. měření izolačního odporu

L PE N L PE N

ΩM ΩM

L PE N

ΩM

ΩD

Měření odporu ochranného vodi če

 

Obr. 14.3 Revize spotřebiče třídy I 

 

Měření izolačního odporu trojfázového asynchronního motoru 

U1 V1 W1

U2V2 W2

ΩM

ΩM

ΩM

3x

3x

3x

 

Obr. 14.4 Měření izolačního odporu trojfázového asynchronního motoru 

 

U motorů musíme naměřit izolační odpor: 

-za studena 5000 Ω na 1 V provozního napětí 

-za tepla 1000 Ω na 1 V provozního napětí. 
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Doklad o kontrole a revizi elektrického spotřebiče provedené podle  

ČSN 33 1600 

 

Název elektrického 

předmětu: 

Inventární 

číslo: 

Výrobce: Rok 

výroby: 

Výrobní číslo: 

Majitel elektrického. 

předmětu: 

Kategorie 

používání: 1) 

Typové 

označení: 

2) 

Un =         

V 

2) In 

=           

A 

 

2) 

Pn =          

W 

Třída 

ochrany: 
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1) Viz ČSN 33 1600  

2) Uveďte jmenovité hodnoty elektrického předmětu 
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3) Uveďte: S - přístroj měřen samostatně ( nevyplňují se sloupce „délka [m]“ a „materiál 

síťového přívodu“) 

P - přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem, 

O - přístroj s odpojitelným síťovým přívodem. 

4) Uveďte: U - měření unikajícího proudu, V - měření proudu protékajícího ochranným 

vodičem, R - měření rozdílového proudu, D - měření dotykového proudu. 

5) Uveďte: V - vyhověl, N - nevyhověl. 

 

 

Opakovací otázky: 

1. Popište revizi spotřebiče třídy I, jaké použijete měřicí přístroje a jaké hodnoty máme 

naměřit? 

2. Popište postup revize třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko. 
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15 Druhy prost ředí pro elektrická za řízení 

 

Druhy prostředí pro elektrická zařízení se určovaly podle normy ČSN 33 0300, která byla 

zrušena bez náhrady. Druhy prostředí dle této normy jsou platná na elektrická zařízení 

uvedená do provozu v platnosti normy. Norma určovala prostředí z hlediska působení na 

elektrické zařízení a naopak. 

Prostředí – je definováno vlastnostmi daného prostoru nebo jeho části tvořené předměty, 

látkami nebo zařízeními. 

Prostředí se dělí dle počtu vyskytujících se vlivů daného prostoru: 

-jednoduchá s působením jednoho druhu vlivu 

-složitá s působením několika vlivů současně nebo postupně  

(kombinace jednoduchých prostředí). 

Prostředí 
jednoduché Prostředí složité aktivní Prostředí složité pasivní 
Bez vzájemného 
vlivu Prostředí působí na EZ EZ působí na prostředí 
základní studené, horké s nebezpečím požáru od hmoty 
normální vlhké, mokré s nebezpečím požáru od prachu 

  
se zvýšenou korozivní 
agresivitou s nebezpečím požáru od kapaliny 

  s extrémní korozivní agresivitou s nebezpečím výbuchu od prachu 
  prašné, otřesy s nebezpečím výbuchu od plynu 

  s biologickými škůdci 
s nebezpečím výbuchu od 
výbušnin 

Tab. 15.1 Druhy prostředí pro elektrická zařízení 

 

Vzájemný vliv elektrického zařízení a prostředí lze omezit nebo zcela odstranit 

následujícími opatřeními: 

-dodatečným těsným korozně a mechanicky odolným krytem, přepážkou, atd. 

-účinným a včasným odstraňováním zdrojů nepříznivých vlivů prostředí 

-pravidelnou údržbou a čištěním EZ 

-použitím indikačních zařízením. 



 172 

Přehled a určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 – 3 je jedním ze základních dokumentů, 

které jsou důležité pro projektování, výrobu, montáž a provoz elektrického zařízení. Po 

zhodnocení všech vnějších vlivů se vytvoří protokol o „Určení vnějších vlivů“. 

Vnější vlivy se určují vlastnostmi okolí, využitím a uplatněním objektu a pohybu osob 

a dále konstrukcí budovy. Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem se posuzují 

podle nejnebezpečnějšího vnějšího vlivu, případně jejich kombinací. 

Vnější vlivy se označují dvěma písmeny a číslicí, popřípadě ještě doplňujícími 

písmeny a číslicemi. 

A – Prostředí, je charakterizováno teplotou (AA), atmosférickými podmínkami (AB), 

nadmořskou výškou (AC), bouřkovou činností (AQ), větrem (AS), atd. 

B – Využití, je charakterizováno schopnostmi lidí (BA), odporem lidského těla (BB), 

látkami uloženými v objektu (BE), atd. 

C – Konstrukci budovy, která je charakterizována materiálem konstrukce (CA), 

provedením budovy (CB). 

Číslice následující písmena určují velikost daného typu příslušného vnějšího vlivu, 

například AA1, AA5,BA2, CB1, atd. 

 

Opakovací otázky: 

1. Kolika písmeny se označují vnější vlivy? 
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16 Programovatelné logické automaty-PLA 

Programovatelné logické automaty jsou zařízení, která umožňují programové řízení 

výrobních procesů. Dokážou pracovat jak s logickými tak i se spojitými signály a v dnešní 

době je zcela samozřejmá i jejich práce s daty (matematické operace, přesuny dat, rotace a 

konverze dat a mnoho dalších operací). Obecně lze říci, že PLA mohou pracovat všude tam, 

kde dokážeme převést fyzikální veličiny na elektrický signál a platí to i naopak. 

16.1 Vývoj řízení výrobních proces ů 

16.1.1 Ruční řízení 

V počátcích využívání elektrického proudu bylo veškeré řízení spotřebičů prováděno 

pouze ručně. Z toho plyne, že se jednalo vesměs o jednoduché spotřebiče (svítidla, 

motory…). Veškerá zodpovědnost za činnost elektrického zařízení spočívala pouze na 

obsluze, a jak dnes již spolehlivě víme, je lidský činitel nejslabším článkem řízení-únava, 

pomalé reakce atd.. Proto se sestrojením elektromagnetických pomocných relé a stykačů 

mohlo dojít k další etapě v řízení výroby, které již mohlo být koncipováno jako automatické. 

16.1.2 Řízení kontaktní reléovou logikou 

Tato logika používá jako řídicí logické členy kontakty relé, které jsou zapojovány 

v různých sériových a paralelních kombinacích dle potřeby ovládaného zařízení. Můžeme pak 

vytvářet i poměrně rozsáhlé algoritmy řízení (způsoby činnosti) příslušných technologií. 

Takto byl učiněn první krok k automatizaci výroby. Zlatý věk reléové logiky byl od 20. do 

konce 60. let dvacátého století. Přesto ani dnes, kdy máme mnoho dalších a výkonnějších 

způsobů řízení, výroba relé a stykačů neklesá, protože mají mnohdy nezastupitelné vlastnosti. 

Stále složitější stroje a zvyšující se nároky na rychlost a spolehlivost jejich řízení již nestačila 

relé pokrýt. Důvody spočívaly v opotřebování kontaktů jak elektrickém, tak i mechanickém. 

Proto byly hledány nové logické členy, které by mohly zvýšit jak spolehlivost, tak i rychlost 

řízení. Toho bylo dosaženo vynálezem tranzistoru v roce 1948 (W. Shockley, J. Bardeen a W. 

Brattain-USA). Tím začala revoluce v elektronice a ve všech navazujících oblastech. 
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16.1.3 Řízení pevn ě zapojenou elektronickou logikou 

První elektronické řízení bylo provedeno pomocí logických členů, sestavených 

z polovodičových diod, odporů a kondenzátorů. Byla to tzv. diodová logika, označovaná-D. 

Na jejím základě byly sestaveny logické členy jako například AND-logický součin a OR-

logický součet. Různým řazením těchto logických členů bylo pak dosaženo požadované 

funkce zařízení. Vzhledem k úbytkům napětí na diodách nemohly být sestavovány dlouhé 

sériové řetězce z těchto logických členů. Konečné výstupní napětí by se přiblížilo k nule a 

zařízení by bylo nefunkční. 

Toto bylo odstraněno zapojením tranzistoru na výstup logického bloku. Tím byl vyřešen 

problém úbytků napětí a zařízení mohla být libovolně rozsáhlá. Tato logika se jmenuje dioda-

tranzistor logic a označuje se DTL. 

S pokračujícím vývojem elektroniky byl vytvořen další typ logiky a to tranzistor-tranzistor 

logic označený jako logika TTL. Zde byly použity na vstupech speciální víceemitorové 

tranzistory. Elektronické součástky (diody, tranzistory, odpory a kondenzátory) se začaly 

vyrábět napařováním a leptáním na křemíkových deskách. Po rozřezání desky se jednotlivé 

čipy opatřily vývody a zapouzdřily se do zalévací hmoty. Tímto byl učiněn zatím 

nejdůležitější krok v mikroelektronice. Technologií TTL se vyrábí dnes desetitisíce, možná 

statisíce typů integrovaných obvodů od nejjednodušších s několika součástkami na čipu až po 

mikroprocesorové obvody s miliardami tranzistorů v jednom pouzdře. 

Vybráním vhodných typů integrovaných obvodů a jejich zapojením na deskách plošných 

spojů dokážou odborníci sestavit přístroje pro zpracování libovolných algoritmů řízení. Pevně 

zapojená elektronická logika má nepřekonatelnou výhodu v rychlosti. V jednom časovém 

okamžiku dokáže najednou zpracovat všechny vstupní signály a nastavit příslušnou odezvu na 

všech výstupech. Rychlost reakce je daná v podstatě rychlostí nejpomalejší součástky. Tato 

výhoda je však částečně degradována nemožností změnit funkci řízení. To je možné pouze 

výrobou nové desky, která je tak náročná, že jí může provést pouze specialista pomocí 

speciálních výrobních postupů. Z toho plyne, že tento typ řízení není vhodný pro zařízení, 

vyráběná v malých sériích nebo kusově, popřípadě pro zařízení, u kterých uživatel potřebuje 

měnit užitné vlastnosti ve výrobě. Vývoj však pokračoval směrem od pevně zapojených 

logických systémů k programovatelným zařízením. 
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16.1.4 Řízení programovatelným automatem 

V 60. letech 20. století pracovala skupina inženýrů v Bedfordu ve státě Massachusets na 

projektu, který by byl schopen nahradit hojně používaná reléová zapojení a částečně i pevně 

zapojenou elektronickou logiku. Výsledkem jejich práce byl vynález programovatelného 

automatu, jehož instalace ve výrobních zařízeních byla jednoduchá, protože spočívala pouze 

v zapojení řídících signálů (spínače, tlačítka atd.) a připojení akčních členů (stykače, signálky, 

elektromagnety,…). Funkce akčních členů v závislosti na stavu řídících vstupů již nebyla 

řízena pevnou logikou ať již reléovým nebo elektronickým systémem, ale programem. Tento 

program bylo možno snadno změnit programovacím zařízením, které však zatím dokázali 

ovládat pouze vývojoví pracovníci. Přístroj dostal název Programmable logic controller-PLC. 

Vynálezci pod vedením Richarda Morleyho mu ještě tehdy říkali „084“ podle čísla projektu, 

který se tímto úkolem zabýval. Založili v roce 1969 společnost na výrobu programovatelných 

automatů, kterou pojmenovali MODICON – MOdular DIgital CONtrol. První MODICON byl 

předveden v březnu 1969. Zařízení způsobilo senzaci v odborných kruzích. Vítězné tažení 

programovatelného automatu světem automatizace započalo, bytˇ zprvu velmi pomalu. 

V Evropě se stala vedoucí silou v oboru průmyslové automatizace firma Siemens. Již 

v roce 1955 začala tato firma vyrábět pevně zapojené elektronické systémy za použití 

germaniových tranzistorů. V roce 1964 bylo germanium nahrazeno vhodnějším křemíkem. 

Průlom nastal uvedením programovatelného automatu značky Simatic S5 v Hannoveru na 

strojírenském veletrhu v roce 1979. 

Výrobou programovatelných automatů se v současné době zabývají desítky, možná stovky 

společností na celém světě. Vyjmenujme si alespoň ty nejdůležitější: Mitsubishi, Siemens, 

Omron, Allen Bradley, Telemecanique, Hitachi, Festo a mnoho dalších. 

Zprvu nahrazovaly PLA pouze pomocná relé, časová relé a mechanická počítadla. 

Instrukční sada obsahovala pouze několik málo desítek instrukcí. S rozvojem 

mikroelektroniky dnešní instrukční sady nejvýkonnějších PLA mají cca. 500 instrukcí. Doba 

provádění bitových instrukcí (úkony s jednotlivými paměťovými buňkami) se zmenšila z 10 ti 

mikrosekund až na 16 nanosekund. V polovině 80. let minulého století vypracovali vývojáři 

PLA grafické nadstavby programovacího jazyka a tím zpřístupnili programování PLA 

(alespoň v počátcích) širokému okruhu elektrotechniků a technologů výrobních zařízení. 
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16.1.5 Řízení osobním po čítačem-PC 

Zároveň s rozvojem programovatelných automatů byly souběžně činěny pokusy o zavedení 

tehdejších mikropočítačů (Atari, Spektrum, Didaktik…) do řízení technologií. Tyto počítače 

nebyly však přizpůsobeny práci v tvrdých provozních podmínkách, a proto nebyla snaha 

korunována úspěchem. Vývojáři však nesložili ruce do klína a vytvořily novou kategorii 

výpočetní techniky tzv. průmyslová PC, která již byla vhodná pro provozní využití. Tím byl 

vytvořen nejvyšší stupeň automatizace řízení. Spínače, tlačítka, stykače a elektroventily však 

nelze připojit k průmyslovému PC přímo, proto musí být vyrobena speciální zařízení pro 

připojení těchto periférií a ta komunikují s průmyslovým PC po komunikačních linkách. Toto 

však není vhodný způsob využití těchto výkonných průmyslových počítačů. 

Diskuze o náhradě PLA průmyslovými PC se vedla od počátku 90. let minulého století. 

K této náhradě zatím nedošlo a pravděpodobně ani nedojde. Průmyslová PC jsou drahá a pro 

většinu možných využití zbytečně výkonná v matematických operacích a naopak málo 

výkonná v binární logice. Proč tomu tak je, není možné v rozsahu této kapitoly vysvětlovat. 

Proto se v rozsáhlých technologiích používá zhruba tento model řízení: Čidla, snímače 

neelektrických veličin, stykače, relé a akční členy jsou připojeny k programovatelným 

automatům budˇ přímo nebo pomocí komunikačních linek. Jednotlivé PLA provádí řízení na 

místních úrovních, jsou propojeny s případnou vyšší úrovní PLA a celá síť je zastřešena 

průmyslovými PC s případnou vizualizací. Tomuto užití automatizačních prvků se říká TIA 

(totálně integrovaná automatizace). Toto nejsou továrny budoucnosti, ale je to naše 

současnost. 

16.2 Typické vlastnosti programovatelných automat ů 

 16.2.1 Stavebnicové provedení 

Programovatelné automaty se vyrábí v řadě variant a výkonů. Proto můžeme složit 

potřebnou sestavu na míru našim potřebám současným i budoucím a zároveň dosáhneme 

optimální ceny. 

16.2.2 Snadné programování 

K vytváření programů byla vytvořena programovací prostředí s několika jazyky (editory), 

ve kterých je umožněn snadný začátek práce a to zejména v grafických editorech. 
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16.2.3 Nízká cena sestavy PLA 

Nejmenší kompaktní PLA o šesti vstupech a čtyřech výstupech můžeme získat u levnějších 

výrobců již od 2000 Kč. Nejvýkonnější modulární procesorové jednotky - CPU stojí i několik 

set tisíc korun, ale přesto se jejich užití vyplatí. Bez nich by řízení některých náročných 

technologií nebylo již v podstatě možné. 

16.2.4 Diagnostika PLA 

U programovatelných automatů tvoří část programového cyklu instrukce pro vlastní 

samostatnou diagnostiku systému. Tyto instrukce neustále testují správnou činnost procesoru, 

pamětí, sběrnice a připojených rozšiřovacích modulů. Případné chyby jsou zapisovány do 

speciálních pamětí k následné kontrole údržbou systému. Při fatálních (osudových) chybách 

bývá PLA odstaven a řízení je přerušeno. 

16.2.5 Rychlost řízení programovatelným automatem 

Speciální konstrukce PLA a způsob programování umožňuje vyšší rychlost řízení než 

s PC. Jsou použity mikroprocesory RISC s omezenou, ale dokonale vybranou instrukční 

sadou. Je použito programování v tzv. mnemokódu, který je překládán překladačem 

(asemblerem) do strojového kódu (nuly a jedničky, se kterými přímo pracuje procesor). 

Rychlosti řízení pevně zapojené elektronické logiky však nemůže být principiálně nikdy 

dosaženo. 

16.2.6 Komunika ční schopnosti programovatelného automatu 

Programovatelné automaty mohou být propojeny do sítě totálně integrované automatizace 

TIA. Komunikovat mohou buď přímo procesorové moduly, nebo rozšiřovací komunikační 

moduly. PLA můžeme připojit k ethernetu, internetu, k sítím mobilních operátorů a i 

k satelitním systémům. Z komunikačních protokolů uveďme sériové linky RS-232C, RS-

485/422, Device-Net, Profibus-DP, Profinet, AS-interface, CAN, ASCII …. 

16.3 Rozdělení programovatelných automat ů 

Programovatelné automaty dělíme do třech základních skupin dle výkonu, způsobu 

sestavení řídící jednotky a počtu vstupů a výstupů. 
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16.3.1 Kompaktní programovatelné automaty 

Jsou to tzv. mikrosystémy pro nejnižší výkonové pásmo, kde v procesorovém modulu jsou 

vestavěna komunikační rozhraní, paměti, vstupy a výstupy. Tento modul může pracovat 

samostatně, proto se tomuto typu PLA říká kompaktní. Hlavní modul s  CPU může být 

rozšiřován pomocí přídavných modulů nejrůznějších typů. Například moduly vstupní, 

výstupní, smíšené (vstupní a výstupní), moduly pro analogové signály proudových a 

napěťových smyček, moduly pro řízení teploty, moduly komunikační … 

Uveďme si alespoň několik typů těchto PLA. Firma Mitsubishi vyrábí kompakty FX1N, 

FX2N a FX3N. Firma Simens je zastoupena řadami S7-200 a S7-1200. Firma Omron vyrábí 

v současné době kompakty CP1E, CP1L a CP1H. Všechny tyto kompakty se vyrábí v mnoha 

variantách pro různá napájecí napětí a s různým počtem vstupů a výstupů. Doporučuji 

studium firemních katalogů. Obecně mohou mít kompakty až několik set vstupů a výstupů. 

Toto číslo zahrnuje celkový součet vstupních a výstupních bodů. Dnešní kompaktní PLA mají 

užitné vlastnosti lepší, než modulární PLA staré cca. 10 let. 

 

Obr. 16.1 Kompaktní programovatelný automat Siemens S7-224, DC/DC/DC 
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16.3.2 Modulární programovatelné automaty 

Jsou to automaty, určené pro střední výkonovou oblast. Skládají se z modulů, které jsou 

mezi sebou propojeny konektory, umístěnými většinou na bocích jednotlivých modulů. Žádný 

z těchto modulů nemůže pracovat samostatně. Nejmenší sestava tedy musí obsahovat modul 

zdroje a modul procesoru-CPU. Tato sestava může pracovat buď jako výpočetní stanice pro 

další připojené PLA nebo jako řídící jednotka pro vzdálené vstupní a výstupní moduly. Dále 

budou popsány nejpoužívanější moduly a jejich typické vlastnosti. 

Modul zdroje: 

Obsahuje spínaný zdroj, který vyrábí napětí 5V DC pro vnitřní obvody sestavy PLA. 

Někdy může vyrábět i napětí 24V DC pro napájení připojených spínačů, tlačítek a snímačů 

neelektrických veličin. Napájecí napětí zdroje bývá buď 24V DC nebo 90-260V AC, 50-60 

Hz. 

Modul procesoru-CPU. 

Obsahuje výpočetní jednotku, paměti, komunikační rozhranní, zálohovací baterii pro 

datové oblasti paměti a šachtu pro paměťovou kartu, dnes většinou typu flash. Dále může 

obsahovat i vstupy a výstupy, které mají zpravidla možnost nastavení speciálních vlastností. 

Moduly binárních vstupů. 

Můžeme k nim připojit řídící signály vytvářené tlačítky, spínači, senzory atd. Vyrábí se 

hlavně pro napětí 24V DC. Vstupní napětí je galvanicky odděleno pomocí optronů (platí i pro 

kompakty) od napětí vnitřních obvodů. Speciální vstupní obvody umožňují oboupolaritní 

zapojení. A to zdrojové-source nebo spotřebičové-sink. Počet vstupních bodů bývá 8, 16, 32, 

64, 96. Do 16 ti bodů bývají použity šroubové svorky, dále pak mnohopólové konektory. 

Některé moduly mohou být na napětí 110 nebo 230V AC. 

Moduly binárních výstupů. 

K těmto modulům připojujeme akční členy, jako jsou relé, stykače, signálky, 

elektroventily, elektromagnety atp. Moduly se vyrábí nejčastěji pro výstupní napětí 24V DC, 

kde bývá výstupním spínacím prvkem tranzistor FET s typickou zatížitelností 0.5A. Modul 

má buď polaritu PNP-source nebo NPN-sink. Vyrábějí se rovněž moduly s kontaktními 

výstupy. Uvnitř modulu jsou osazena miniaturní relé. Typický proud kontaktu je 2A, 250V 

AC/DC. Jsou vyráběny i moduly s výstupními triaky o zatížitelnosti. 2A AC. 
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Moduly analogových vstupů a výstupů. 

Tyto moduly jsou určeny pro zpracování spojitých signálů z proudových a napěťových 

stejnosměrných smyček. Tato napětí mohou vyrábět různé snímače neelektrických veličin a 

PLA jejich prostřednictvím sleduje okamžité hodnoty v řízeném procesu (teplotu, tlak, 

vzdálenost atd.). Výstupy těchto modulů mohou spojitě řídit například okamžitý výkon 

triakových regulátorů teploty, natočení proporciálních ventilů, hodnoty tlaků atd.  

Moduly pro řízení teploty. 

K těmto modulům můžeme přímo přípojit termočlánky nebo odporové teploměry 

příslušných parametrů. 

Dále to jsou moduly vstupů přerušení, moduly pro polohování, moduly komunikační a 

další typy modulů. 

K těmto PLA patří typy S7-300 Simens, CJ1M Omron, SLC-500 Allen Bradley. 

 

 

Obr. 16.2 Modulární programovatelný automat firmy Allen Bradley SLC-500 

 

16.3.3 Rackové programovatelné automaty 

Tyto automaty jsou určeny pro nejvyšší výkonovou oblast. Skládají se z modulů, které se 

zasouvají do základové desky-racku. Hodí se pro řízení nejrozsáhlejších technologií. Počet 

vstupů a výstupů může dosáhnout i desítek tisíc bodů.  
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Používají se redundantní (záložní) CPU. V současné době dokážou zpracovat binární 

operaci za 16 nanosekund. Sortiment rozšiřovacích modulů je ještě rozsáhlejší než u 

modulárních PLA. K těmto PLA náleží například S7-400 firmy Siemens, CS1 firmy Omron a 

Melsec Q firmy Mitsubishi. 

 

16.4 Programování programovatelných automat ů 

Je používán strojově orientovaný jazyk, mnemokód, se souborem instrukcí (příkazů), dnes 

již značně rozsáhlým. Nejvýkonnější instrukční sady obsahují až 500 instrukcí. 

Programovatelný automat je tzv. konečný automat. To znamená, že odezva řízení musí být 

provedena v konečném krátkém čase, který je neustále programově sledován. Oběh programu 

(scan) musí být maximálně ve stovkách milisekund, jinak je řídící proces odstaven. PLA jsou 

dnes tak výkonné, že u běžných zařízení má programový cyklus (scan) délku v jednotkách 

milisekund. 

Obecně máme dva způsoby řízení: 

1. Postupné vykonávání instrukcí v programové smyčce 

2. Vykonávání instrukcí na základě přerušení od periferních zařízení 

 

16.5 Typy řídicích program ů 

Programy obecně můžeme psát různými způsoby, a přesto bude výsledné řízení prakticky 

velmi podobné. 

1. Statické řídicí programy, které vyhodnocují všechny kroky programu. U vývojových 

prostředí firmy Siemens to znamená, že celý program bude napsán v hlavním 

programovém bloku OB1 (MAIN). Doba oběhu programu bude rovna součtu dob 

všech kroků programu, komunikace a diagnostiky systému. 

2. Pseudodynamické řídicí programy, které vyhodnocují všechny kroky aktuální části 

programu. Například ve Step7 firmy Siemens budou jednotlivé děje napsány jako 

podprogramy, které budou podle potřeby vyvolávány z hlavního bloku OB1. 
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3. Dynamické řídicí programy vyhodnocují určitou část programu a po splnění 

předepsaných podmínek dojde k povolení přechodu na další další část programu. 

Toto programování je nejobtížnější, avšak umožňuje odladění programu po částech, a 

tím minimálně ohrožuje vlastní zařízení při uvádění do provozu. 

4. Smíšené řídicí programy obsahují vše přecházející. 

 

16.6 Programovací jazyky (editory) PLA 

Zpočátku bylo programování PLA vyhrazeno pouze specialistům v oboru výpočetní 

techniky, kterých bylo velmi málo. Obrat ovšem nastal v roce 1984, kdy se objevily 

programovací jazyky v té podobě, jak je známe dnes. Tehdy ovšem pod operačním systémem 

MS-DOS, takže práce s nimi nebyla zdaleka tak příjemná jako nyní. Jedná se o tyto základní 

editory: 

1. Jazyk mnemokódů (Statement List – STL, Instruction List – IL). Programované 

instrukce se vkládají pomocí mnemotechnických zkratek názvů těchto instrukcí nebo 

matematických symbolů obvodové algebry. Tento základní editor může být 

s výhodou použit pracovníky, kteří znají klasické programovací jazyky. Složité 

logické sekvence se programují obtížně, monitorování bitové logiky není pohodlné. 

Práce s matematickými a datovými instrukcemi je snadná a názorná. 

2. Jazyk kontaktních schémat (Ladder Diagram – LD, LAD). Bitové instrukce vycházejí 

z grafických symbolů reléových schémat kontaktu a cívky. Ostatní instrukce jsou 

znázorněny boxy, ve kterých jsou popsány činnosti konkrétní instrukce a zadávání 

dat. Tomuto jazyku dávají přednost elektrotechnici. Monitorování logických sekvencí 

je velmi názorné a rychlé. V aplikacích s převažujícím logickým řízením je tento 

editor nezastupitelný. 

3. Jazyk funkčních bloků (Function Block Diagram – FBD). Používá bloky instrukcí, 

které jsou definovány normami DIN a IEC. Někteří výrobci již tento editor ve svých 

vývojových prostředích nepodporují. 



 183 

Převody mezi těmito editory jsou možné. Někdy se však stane, že převod není proveden. 

Některá vývojová prostředí, například GX IEC Developer firmy Mitsubishi, umožňují psát 

jeden program zároveň ve více editorech. V současné době obsahují vyspělá vývojová 

prostředí vyšší programovací jazyky, podobné Pascalu. Protože jsou programy pro 

programování PLA vázány na určitá zařízení, není možné přenést uživatelský program 

z konkrétního automatu na automat jiného výrobce. Důvodem je nekompatibilita PLA 

různých výrobců hlavně v adresování paměťových oblastí. 

16.7 Praktická editace PLA 

Další část této kapitoly bude pojednávat práci s konkrétním typem PLA používaném při 

hodinách praktického vyučování v SOŠE-COP v Hluboké nad Vltavou. Je to mikrosystém 

firmy Siemens S7-224 DC/DC/DC, který má 14 vstupních a 10 výstupních bodů, rozšíření 

základní sestavy je možno provést až sedmi rozšiřovacími moduly. Napájení PLA a vstupních 

i výstupních bodů je 24V DC. Vývojové prostředí těchto mikrosystémů je STEP 7-

Micro/WIN, jehož základní vlastnosti budou popsány dále. 

Základní okno programu STEP 7-Micro/Win 

 

Obr. 16.3 Základní okno 
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Okno programu má čtyři základní části. 

Navigační lištu, která obsahuje nejdůležitější ikony, jejichž poklepáním se dostaneme na 

nejčastěji používané časti programu. Zkušený uživatel může tuto lištu vypnout. 

Instrukční strom, který obsahuje adresář projektu a adresář instrukcí. V adresáři projektu 

jsou obsaženy nabídky, kterými může uživatel měnit vlastnosti projektu jako v navigační liště. 

V adresáři instrukcí jsou podadresáře, které obsahují skupiny instrukcí (příkazů) mající k sobě 

funkční vazby. Například bitová logika, časovače, čítače, přesuny dat. V těchto podadresářích 

nelze nic měnit. Můžeme zde pouze instalovat rozšiřující knihovny, například USS Protocol, 

Modbus Protocol. Instrukční strom je možno vypnout. 

Programový blok, ve kterém píšeme uživatelský program, se skládá implicitně ze tří částí. 

Hlavní programový blok OB1 (MAIN) obsahuje 25 networků, nejmenších částí programu. 

Nahoře je místní tabulka symbolů, použitých v této části programu. Podprogram SBR_0 

obsahuje opět místní tabulku symbolů a 25 networků. Tyto podprogramy, (jejich počet 

můžeme zvyšovat podle potřeb), jsou volány z hlavního programového bloku OB1. 

Podprogram přerušení INT_0 obsahuje opět místní tabulku symbolů a 25 networků. Jako 

podprogramy přerušení jsou psány ty části programu, u kterých nesmí dojít ke zmeškání 

vstupní podmínky vzhledem k činnosti programu a řízené děje musí být provedeny 

přednostně. Příliš velký počet podprogramů přerušení přestává být smysluplný, protože 

fronta, do které se podprogramy řadí, je dlouhá. Všechny části programového bloku je vhodné 

co nejvíce komentovat. 

Výstupní okno podává hlášení uživateli o kompilaci programového bloku, datového bloku, 

systémového bloku, délce programového bloku a případných chybách. Tyto chyby jsou pouze 

chyby syntaktické a nic neříkají o správné funkčnosti programu. Okno je možné vypnout. 

Nastavení způsobu komunikace PLA S7-200 

Komunikaci s osobním počítačem PC nastavíme pro kabel PC/PPI dle obrázku 16.4. 

Komunikační převodník propojuje sériovou linku RS-485 v PLA s komunikační linkou RS-

232 nebo USB v PC. Proto máme dva typy komunikačních kabelů. 
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Obr. 16.4 Způsob komunikace 

Nastavení komunikační linky PLA S7-200 

V okně komunikační linky je nastavena adresa programovacího PC-lokální, vždy 0. 

Vzdálená adresa PLA, kde bude zapsána vždy adresa konkrétního automatu v případné síti. 

Jinak vždy 2. Uložení nastavení s projektem bude zaškrtnuto. Jsou zde zobrazeny parametry 

komunikace, nastavené v jiných oknech programu a přenosová rychlost komunikace. Zde 

implicitně 9.6 kbps. V bílé části okna se po poklepání na modré šipky detekuje příslušný 

PLA, popřípadě celá síť propojených automatů. Komunikaci je možno po chybě obnovit. 
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Obr. 16.5 Okno komunikační linky 

Nastavení systémového bloku PLA S7-200 

Systémový blok nastavuje základní vlastnosti S7-200, které může uživatel v širokých 

mezích upravovat. Je to obdoba funkce SETUP osobních počítačů. Jsou to hlavně tyto 

vlastnosti. 

Komunikační porty, kde nastavujeme hlavně adresy PLA, nejvyšší adresy PLA a 

přenosovou rychlost komunikačních portů. 

Remanentní oblasti, kde nastavujeme paměťové oblasti, které si mají uchovat svou 

hodnotu i při vypnutí systému. Tato možnost je proti jiným výrobcům unikátní, i když nikoli 

nezbytná. 

Filtry vstupů, kde nastavujeme prodlevu zapnutí vstupů, aby nebyly chybně zapsány 

případné zákmity kontaktních vstupů. 

Bity pro zachycení pulzů, kdy určité adresy vstupů mají schopnost zaznamenat impulzy 

kratší, než programový cyklus PLA. 

Heslo pomáhá chránit PLA před neoprávněnou změnou programu PLA a zároveň chrání 

duševní vlastnictví programátora. 

Tento výčet není úplný, je však reprezentativní. 
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Obr. 16.6 Okno systémového bloku 

 

Přístup k paměťovým oblastem PLA S7-200 

K základním znalostem programátora patří kromě logického myšlení znalost instrukcí a 

adresování. Firma Siemens používá tzv. byte bitové adresování s písmenným označením 

identifikace příslušné paměťové oblasti. Způsobem adresování, který je naznačen v obrázku 

16.7 můžeme zaadresovat libovolnou paměťovou buňku-bit, pokud je přístup tímto způsobem 

povolen. Přístup k paměťovým oblastem Byte, Word a Double Word je znázorněn v obrázku 

16.8. 
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7 6 5 4 3 2 1 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

Byte 6

Byte 7

I     5   .   5

Bit 5 v bytu, v pořadí šestý

Tečka pro oddělení bytu a bitu

Byte 5 v pořadí šestý

Identifikátor oblasti paměti

bit číslo:

 

Obr. 16.7 Přístup k bitu v PLA S7-200 

 

V B 100 V W 100 V D 100

Adresa bytu

Přístup k datům (BYTE)

Identifikátor oblasti

Adresa bytu

Přístup k datům (WORD)

Identifikátor oblasti

Adresa bytu

Přístup k datům (DWORD)

Identifikátor oblasti

VB100 7 VB100 0

MSB LSB

Vyšší byte
MSB

15 VB100 8 7 VB101 0

LSB
Nižší byte

VW100

VD100 31 VB100 24 23 VB101 16 15 VB102 8 7 VB103 0

LSB
Nejnižší byte

MSB
Nejvyšší byte

 

Obr. 16.8 Přístup k Byte, Word a Double Word 
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Adresování vstupů a výstupů PLA S7-200 

Na obrázku 16.9 je ukázka adresování vstupů a výstupů konkrétní sestavy kompaktního 

PLA S7-224 se třemi rozšiřovacími moduly. 

Procesor Modul 0 Modul 1

CPU 224 EM 223 EM 222 EM 222

Modul 2

14 In/10 Out 4 In/4 Out 8 In 8 Out

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

bit č.: 7 6 5 4 3 2 1 0

Procesor

Modul 0

Modul 1

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Byte 5

bit č.: 7 6 5 4 3 2 1 0

Procesor

Modul 0

Modul 2

Vstupy Ix.x

Výstupy Qx.x

 

Obr. 16.9 Adresování sestavy S7-224  
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16.8 Vizualizace výrobních proces ů 

Se zavedením programovatelných automatů do řízení pracovních strojů, provozů a celých 

továren bylo nutné, aby zadávání a monitorování dat, potřebných pro řízení technologií 

(teplota, tlak, počet kusů, délka prodlev atd.), mohlo být zapisováno a čteno v řídicích 

systémech provozními pracovníky a nemusel být vždy volán programátor s programovacím 

zařízením. Proto byly vyrobeny speciální uživatelské terminály, které jsou propojeny různými 

komunikačními linkami s programovatelnými automat. V podstatě monitorují nebo mohou 

editovat paměťové oblasti PLA. Vyspělé terminály dokážou uchovávat data z výrobních 

procesů a pomocí komunikačního rozhraní je vytisknout na připojené tiskárně. Mohou rovněž 

převzít i část řízení a tak ulehčit programovatelným automatů. Zobrazovací displeje jsou 

vyráběny od nejjednodušších nepodsvícených s bodovou grafikou až po vyspělé barevné 

dotykové zobrazovače s vektorovou grafikou. Činnost zařízení je monitorována na displeji 

pomocí aktuálních obrazovek, které mohou být dle potřeby přepínány, a obsluhující 

pracovník může na obslužných obrazovkách, jejichž přístup je mu povolen programátorem, 

zadávat a měnit hodnoty konstant a sledovat průběh výrobního cyklu. 

Vývojová prostředí pro programování nejjednodušších tzv. textových displejů bývají 

někdy vestavěna do vývojových prostředí PLA (STEP 7-Micro/WIN firmy Siemens). Pro 

výkonnější terminály se používají samostatná vývojová prostředí. 

 

Obr. 16.10 Jednoduchý textový displej TD 100C firmy Siemens 
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16.9 Ukázka krátkého programu pro PLA S7-224 

 

Zadání úlohy: 

Pří vstupu do místnosti otevřeme dveře. Sepne koncový spínač SQ1-adresa vstupu I0.0. 

Rozsvítí se svítidlo E1-adresa výstupu Q0.0. Zavřeme dveře, světlo svítí. Při odchodu 

z místnosti otevřeme dveře, sepne koncový spínač SQ1. Světlo E1 zhasne a zároveň na deset 

sekund zapne ventilátor MA1-adresa výstupu Q0.1. 

 

 

 

 

Obr. 16.11 Tabulka symbolů použitých v úloze 

 

 

 

Obr. 16.12 Stavový diagram adres použitých v úloze 
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Obr. 16.13 Program v editoru STL (mnemokód) 
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Obr. 16.14a Program v editoru LAD, jazyk kontaktních schémat 

 

 

Obr. 16.14b Program v editoru LAD, jazyk kontaktních schémat 
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Obr. 16.15a Program v editoru FBD, jazyk funkčních bloků 

 

 

Obr. 16.15b Program v editoru FBD, jazyk funkčních bloků 

 

Opakovací otázky: 

1. Vyjmenujte rozdíly mezi řízením pevnou elektronickou logikou a řízením 

programovatelným automatem. 

2. Vyjmenujte programové editory ve vývojovém prostředí Step7 – Micro/WINN. 
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